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20 mei 2017 

 

Met redenen omkleed negatief advies van VSOA aan hulpverleningszone Noord Limburg inzake : 

  Selectiereglement operationeel personeel Hulpverleningszone Noord-Limburg 

VSOA kan niet akkoord gaan met het voorgestelde selectiereglement operationeel personeel. 

1. Vacantverklaring en oproep tot kandidaten  
- Procedure van invullen van de vacature (aanwerving – invullen via geslaagde kandidaten van de wervingsreserve 
professionalisering – bevordering - mobiliteit) 

Voor VSOA bovenstaande opsomming geenszins de standaard volgorde zijn, voor de functies van 
korporaal, sergeant, adjudant, luitenant, majoor, kolonel en liefst ook voor kapitein er eerst via 
bevordering  een vacante functie dient ingevuld. 
 

- Al dan niet aanleg van wervingsreserve (met toepassingsgebied) met een duurtijd van 2 jaar 
 

Is niet conform Art. 37 van het KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET 
ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. 
(B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 24.11.2015) 
Dit stelt duidelijk in § 2 : 
§ 2. De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek, als 
vermeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, 
georganiseerd door de raad.  
Het vergelijkend examen bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de 
overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. Als operationele redenen dat 
rechtvaardigen, kan het vergelijkend examen eveneens een bijkomende proef omvatten.  
De raad bepaalt, in een reglement, de inhoud van de bijkomende proef en de samenstelling van de jury. De praktische 
organisatie van het vergelijkend examen kan door de raad toevertrouwd worden aan een opleidingscentrum voor civiele 
veiligheid.  
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De geldigheidsduur kan ten 
hoogste twee keer voor twee jaar verlengd worden.  
Het resultaat van het vergelijkend examen wordt de betrokkene ter kennis gebracht via een aangetekende brief of via elke 
andere drager met bewijskracht en vaste datum. 

 
De zone kan dus niet stellen dat er al dan niet een wervingsreserve wordt aangelegd ! 
 

 
2. Competenties en gewichten  

Indien het aantal kandidaturen buitensporig hoog blijkt te zijn (in verhouding tot het aantal vacante plaatsen), kan het 
zonecollege beslissen om een voorselectie door te voeren op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief. 
 

Is voor VSOA onaanvaardbaar, en in strijd met Art. 35 van het KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 
TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE 
HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 24.11.2015) 
Dit stelt duidelijk in § 6 : 
§ 6. De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen ontvangen een federaal geschiktheidsattest dat 
respectievelijk toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader of het hoger kader. Het 
federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel 
van de geschiktheidsproeven. Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de 
lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het 
geheel van de geschiktheidsproeven. 
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De zone kan dus niet via het zonecollege kandidaturen uitsluiten enkel en alleen op basis van het 
curriculum vitae en de motivatiebrief, indien de kandidaat in bezit is van het federaal 
geschiktheidsattest voor de vacante functie (en mits te voldoen aan de woonplaatsverplichting voor 
de vrijwilligers). 
 
De zoneraad kan bij aanvang van de selectieprocedure beslissen om een bijkomende proef op te leggen. Dit kan leiden tot een 
andere verdeling van de gewichten toegekend aan de competenties. 

 
VSOA vestigt de aandacht er op dat de zone dit enkel kan beslissen op basis van Art. 37 van het 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN 
HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 
22.01.2015; 24.11.2015) 
Dit stelt duidelijk in § 2 : 
§ 2. De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek, als 
vermeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, 
georganiseerd door de raad.  
Het vergelijkend examen bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de 
overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. Als operationele redenen dat 
rechtvaardigen, kan het vergelijkend examen eveneens een bijkomende proef omvatten.  
De raad bepaalt, in een reglement, de inhoud van de bijkomende proef en de samenstelling van de jury. De praktische 
organisatie van het vergelijkend examen kan door de raad toevertrouwd worden aan een opleidingscentrum voor civiele 
veiligheid.  
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De geldigheidsduur kan ten 
hoogste twee keer voor twee jaar verlengd worden.  
Het resultaat van het vergelijkend examen wordt de betrokkene ter kennis gebracht via een aangetekende brief of via elke 
andere drager met bewijskracht en vaste datum. 

 
Voor VSOA dient dus duidelijk bepaald en gemotiveerd welk de operationele redenen zijn om een 
bijkomende proef in te richten. 
 
De vakorganisaties worden vooraf geraadpleegd over een bijkomende proef, het eliminerende karakter en/of het beperkt 
aantal kandidaten dat doorgaat naar een volgende ronde. De vakorganisaties beschikken over een termijn van minstens vijf 
werkdagen om opmerkingen te maken over deze beslissing. 

 
VSOA vraagt hier minimum 10 kalenderdagen conform het syndicaal statuut. 
 

 
3. Samenstelling jury  

De leden van de jury respecteren de volgende gedragsregels: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, non-discriminatie, respect 
voor vertrouwelijkheid van gegevens van kandidaten en voor hun private levenssfeer, geheimhouding van vragen en als dat 
van toepassing is, respect voor de anonimiteit van de proeven, verbod op belangenvermenging. 

 
Voor VSOA is het duidelijk dat het gaat om vergelijkende proeven, en dient ALTIJD respect voor de 
anonimiteit van de proeven gegarandeerd te zijn. 
 

 
4. Waarneming  

De waarnemers mogen geen vragen stellen, opmerkingen geven of op enige andere wijze ingrijpen tijdens de 
selectieonderdelen. 

 
Conform het syndicaal statuut dienen opmerkingen van uit de waarnemers van de vakorganisaties 
opgenomen in het PV van de proeven ! 
 
Voor VSOA Hulpverleningszones : 
 
Dominiek Peeters     Peter Vandenberck 



 

 3 

Vaste Gemachtigde     Vaste Gemachtigde 

VSOA Hulpverleningszones    VSOA Hulpverleningszones 

 
 
 


