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20 mei 2017 

 

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

 Stappenplan opstart ambulancedienst post Neerpelt. 

VSOA kan zich akkoord verklaren met de opstart van een ambulancedienst in post Neerpelt, omwille 

van de hoogdringendheid door stopzetten van een ambulancedienst door Rood Kruis. 

VSOA kan echter niet akkoord gaan met het stappenplan bij deze opstart omtrent de manier waarop 

personeel wordt ingeschakeld. 

 
De opstart van de ambulancedienst op post Neerpelt zal in verschillende fases verlopen zodat een continue bijsturing mogelijk 
is en er gemakkelijk geanticipeerd kan worden op eventuele problemen en veranderingen. Bovendien maakt dit een snelle 
opstart mogelijk. 
  
Er wordt gestart vanuit een beginfase om zo te werken naar de eindvisie van de organisatie waarvoor nog een aantal interne 
beslissingen en acties (aanwervingen, overleg vakbonden, …) dienen te gebeuren.  
 
Hierbij willen we duidelijk benadrukken dat de opstartfase niet kenmerkend is voor de eindvisie maar voornamelijk tot doel 
heeft om een snelle opstart mogelijk te maken.  
 

De effectieve startdatum van fase 1 wordt bepaald na definitieve toewijzing van FOD Volksgezondheid. 

Er ontbreekt voor VSOA een duidelijke risicoanalyse die aantoont, hoe deze dienst in post Neerpelt 
zou moeten ingevuld worden, inclusief de middelen en personeelskrachten ! 
Er is sprake van een eindvisie waarvoor nog beslissingen en acties dienen te gebeuren, zonder 
opsomming van mogelijkheden, budget, middelen en vooral enige timing. 
 
Aansluitende uren:  

door het beroepspersoneel (in OPT-OUT) onder onderstaande voorwaarden  
 Min keuze voor OPT-OUT 6h (idem huidige afspraak opt-out ambulance)  

 Max 10h per week (aansluitende uren)  

 Eigen vervoer  

 Regelgeving met betrekking tot arbeidstijd dient gerespecteerd te worden.  
 
Zonale nota 2015_037  

door vrijwillige ambulanciers/brandweermannen onder onderstaande voorwaarden  
 Regelgeving met betrekking tot arbeidstijd dient gerespecteerd te worden.  

 
Zonale nota 2015_037  
Nachten – weekenddagen – feestdagen  

door beroepsbrandweermannen (in OPT-OUT) of vrijwillige brandweermannen/ambulanciers onder onderstaande 
voorwaarden  
Vrijwilligers  

 Niet verzaken aan verplichtingen in eigen post oa in dienst staan voor 2de ambulance (indien van toepassing), deelnemen 
aan wachtdienst ambulance 1 en 2 indien gevraagd, min. aantal shiften doen cfr. postafspraken, …  

 Regelgeving inzake diensttijd opvolgen – zonale nota 2015_037  
 
Beroeps  

 Max 1 X 12h shift (centrale of ambulance – niet cumuleerbaar) excl. aansluitende uren per OPT-OUT week  

 Min. keuze OPT-OUT 10h (huidige afspraak voor permanentiediensten zoals centrale)  

 Regelgeving inzake diensttijd opvolgen – zonale nota 2015_037  
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 Niet verzaken aan verplichtingen in eigen post oa in dienst staan voor 2de ambulance (indien van toepassing), deelnemen 
aan wachtdienst ambulance 1 en 2 indien gevraagd, min. aantal shiften doen cfr postafspraken, …  
 
Belangrijke note:  
In kader van de verdere uitwerking van de organisatie van de dienst zullen de voorwaarden waarschijnlijk strenger worden 
om enerzijds de organisatie op de andere posten niet in het gedrang te brengen en anderzijds om een stevige structuur uit te 
bouwen met een aantal vaste en gemotiveerde ambulanciers die een min. aantal diensten op de post vervullen. 
 
Beroepspersoneel zou dit via Opt-Out prestaties moeten invullen, waarbij wordt opgelegd wat een 
minimum aan aantal uren Opt-Out per week moet gepresteerd worden. Dit is niet conform aan de : 
WET VAN 19 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN DE ARBEIDSTIJD VAN DE 
OPERATIONELE BEROEPSLEDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 

BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 23.07.2014), meer bepaald :  
Art. 5 § 4. Elke arbeidsprestatie waarvan de duur tussen twaalf uren en vierentwintig uren bedraagt, 
moet worden gevolgd door een rustperiode van minimum twaalf opeenvolgende uren. 
Art. 7. § 1. De werknemer die, met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, maximaal achtendertig 
uren werkt, kan maximum tien bijkomende uren per week presteren op basis van een individueel 
akkoord van de werknemer om interventies of wachtdiensten in de kazerne te verzekeren.  
De werknemer, die met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, 2°, tussen de achtendertig en de 
achtenveertig uren per week werkt, kan een aantal bijkomende uren per week presteren op basis van 
een individueel akkoord van de werknemer om interventies of wachtdiensten in de kazerne te 
verzekeren. Dit aantal bedraagt maximaal het verschil tussen de gemiddelde arbeidstijd per week en 
achtenveertig uren.  
In afwijking van het tweede lid, mag het aantal bijkomende uren per week niet meer bedragen dan het 
verschil tussen de gemiddelde arbeidstijd per week en tweeënvijftig uren voor de werknemer die op 
de datum van inwerkingtreding van deze wet beroepslid en vrijwillig lid was in twee 
brandweerdiensten binnen het grondgebied van dezelfde hulpverleningszone, zonder het maximum 
van tien uren per week te overschrijden.  
§ 2. Deze bijkomende arbeidstijd is het voorwerp van een aanvullende vergoeding die gelijkwaardig is 
aan het basisloon in functie van de gepresteerde uren.  
§ 3. Het in § 1 bedoelde akkoord moet worden vastgelegd bij geschrift tussen de werknemer en de 
werkgever vóór het presteren van de bijkomende uren.  
Dit geschrift kan op elektronische wijze worden vastgelegd.  
Dit akkoord wordt vastgesteld in een specifiek document en vermeldt minstens :  
- het aantal bijkomende uren dat wekelijks zal worden gepresteerd of zal kunnen worden gepresteerd;  
- de duur van het akkoord;  
- de opzeggingsregels van het akkoord.  
De werkgever bewaart dit akkoord gedurende een periode van vijf jaar op de werkplekken. Dit 
geschrift moet zich op een gemakkelijk toegankelijke plaats bevinden zodat de brandweerinspecteurs 
en de in artikel 24 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector bedoelde ambtenaren er op elk ogenblik kennis 
van kunnen nemen.  
§ 4. Iedere partij kan het in § 1 bedoelde akkoord beëindigen door middel van een schriftelijk 
betekende opzegging van drie maanden. Het akkoord kan mits wederzijdse overeenstemming 
eveneens beëindigd worden zonder of met een kortere opzeggingstermijn.  
§ 5. De werknemer mag geen enkel nadeel ondervinden vanwege de werkgever door het feit dat hij 
niet bereid is om de in dit artikel bedoelde bijkomende arbeidstijd te presteren. 
 

 

Voor VSOA Hulpverleningszones : 
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