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Met redenen omkleed NEGATIEF advies van VSOA inzake voorgelegd personeelsplan van Hulpverleningszone 

Vlaams-Brabant Oost op het BOC van 13/3/2018 : 

VSOA wenst alvorens hun redenen te omschrijven, heel duidelijk mee te geven dat de 3 erkende vakorganisaties 

vragende (smekende) partij zijn om dringend extra personeel te voorzien om de operationele en 

administratieve/technische diensten te versterken, om burgers en goederen in de hulpverleningszone Vlaams-Brabant 

de noodzakelijke hulp te kunnen bieden bij noodsituaties, en evenzeer om het personeel in alle veiligheid en conform 

de vigerende regelgeving (inzake KB minimale middelen, de snelste adequate hulpverlening, de arbeidstijdwet en de 

codex welzijn op het werk) te laten interveniëren en hun taken te kunnen uitvoeren.  

Het feit dat wij genoodzaakt zijn om een negatief advies uit te brengen op het voorgestelde personeelsplan, is omwille 

van het niet conform zijn aan het KB 29/6/2014, en zeker niet om als schuldige te worden aangewezen dat er geen 

aanwervingen kunnen gebeuren door het niet goedkeuren van het voorgestelde personeelsplan van ZVBO. 

Onze redenen om dit negatief advies te omkleden : 

Het voorgestelde personeelsplan van ZVBO op het BOC van 13/3/2018, is voor VSOA niet conform het KONINKLIJK 

BESLUIT VAN 29 JUNI 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN HET PERSONEELSPLAN VAN 

HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE ZONES. (B.S. 19.08.2014), met name : 

o VSOA heeft geen zicht op de zonale risicoanalyse, meer bepaald of dit al dan niet werd goedgekeurd in het 

zonecollege/zoneraad, wij vragen hier uitdrukkelijk de notulen van deze goedkeuring in de zonale structuren, 

noch heeft VSOA weet of deze zonale risicoanalyse werd overgemaakt aan de bevoegde inspectiediensten of 

diens bevindingen omtrent de zonale risicoanalyse, conform Art. 7 van het  KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 

OKTOBER 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE INHOUD EN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN DE 

RISICOANALYSE BEDOELD IN ARTIKEL 5, DERDE LID, VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE 

VEILIGHEID. (B.S. 30.10.2013) 

o VSOA heeft nooit het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (al dan niet 

goedgekeurd door de werkgever) ontvangen, welke essentieel is om een gedegen personeelsplan te kunnen 

uitvoeren, het meerjarenbeleidsplan waarvan sprake dient conform het KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 

2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN 

VAN DE HULPVERLENINGSZONES (B.S. 12.09.2014) te zijn, wij vragen dit meerjarenbeleidsplan -om de garanties te 

kunnen zien- om dit zonaal personeelsplan te kunnen uitvoeren. 

o VSOA heeft nooit het operationeel organisatieplan van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (al dan 

niet goedgekeurd door de werkgever) ontvangen, dit operationeel organisatieplan is nochtans een 

fundamenteel onderdeel van een gedegen personeelsplan, en dient conform te zijn aan het KONINKLIJK 

BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET 

OPERATIONEEL ORGANISATIESCHEMA VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN TOT WIJZIGING VAN HET 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 NOVEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN 

DE SNELSTE ADEQUATE HULP EN VAN DE ADEQUATE MIDDELEN. (B.S. 16.10.2014), wij vragen dit operationeel 

organisatieschema aan ons over te maken. 
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o VSOA stelt vast dat inzake het KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA 

VOOR HET BEPALEN VAN HET PERSONEELSPLAN VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE ZONES. (B.S. 

19.08.2014), fundamentele hoekstenen in het voorgestelde personeelsplan ontbreken, met name : 

▪ Een uitgebouwd eindeloopbaanbeleid, conform Art. 3 van vermeld KB, en hoeveel 

lichtere/aangepaste functies in het personeelsplan worden voorzien, om zekerheid te hebben 

dat deze kunnen ingevuld worden bij aanvragen eindeloopbaanregime en het vervangen van 

deze personeelsleden in het operationeel kader. 

▪ De uitrol inzake opleidingen en de noodzakelijke uren die hiervoor worden voorzien, en de 

noodzakelijkheid om personeelsleden in opleiding of bij alarmvrij oefenen te kunnen 

vervangen om de operationele beschikbaarheid blijvend te garanderen, conform Art. 3 van 

vermeld KB. 

▪ Duidelijk zicht op de beschikbaarheid van de vrijwillige operationele leden in alle posten, 

tijdens alle momenten van de dag en nacht, en week/weekends, conform Art. 3 van vermeld 

KB. Het ontbreken van een beschikbaarheidsreglement, de registratie en opvolging evenals 

de individuele afspraken van elke vrijwilliger met de zone-commandant of zijn afgevaardigde, 

kan een duidelijk overzicht bevatten en aanwijzen of er afdoende vrijwillig 

personeel/beroepspersoneel 24u op 24u, 7 dagen op 7 dagen in elke post van de zone 

aanwezig en/of beschikbaar is, conform Art. 177 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; 11.05.2015; 24.11.2015; 

18.03.2016; 10.04.2017) 

VSOA betreurt het ontbreken van alle opgesomde documenten conform de regelgeving, en een personeelsplan krijgt 

voorgeschoteld waarvan wij absoluut niet kunnen inschatten of dit afdoend kan en zal zijn om alle taken en 

interventies gegarandeerd te kunnen uitvoeren. Het feit dat allerhande fundamentele elementen ontbreken, of op 

zijn minst niet zijn voorgelegd aan de vakorganisaties, is niet de fout van onzentwege.  

Men hoeft dus niet naar de vakorganisaties te wijzen voor een negatief advies op het voorgestelde personeelsplan, 

maar dient men binnen de eigen organisatie te kijken wie hier nalatig, onzorgvuldig of onvolledig is geweest . Wij 

betreuren dit ten zeerste en hopen zeer snel een duidelijk onderbouwd en gefundeerd op de regelgeving, uitvoerbaar 

en betaalbaar personeelsplan te ontvangen. 

Met vriendelijke en genegen groeten, 
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