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Bemerkingen VSOA op Arbeidsreglement Waasland : 

Pag. 6 Artikel 1 en 2. 

Arbeidsreglement is in principe ook van toepassing voor alle externe personen, vreemd aan de dienst maar die in de verschillende 

posten werkzaamheden leveren in opdracht van de hulpverleningszone, zij dienen daartoe een exemplaar ter inzage voorgelegd 

krijgen en ondertekenen. 

Pag. 10 Beroepsbrandweer en -ambulancepersoneel ???????? 

Waarom staat dit apart ? Is zelfde regeling als hierboven inzake administratief en technisch personeel 

Pag. 11 Artikel 21 : 

VSOA vraagt van de werkgever om elk jaar in de loop van de maand januari ieder personeelslid een persoonlijke individuele fiche 

bezorgt waarop vermeld : 

• Personeelsnummer en persoonlijke gegevens zoals functie, graad, naam en adres, burgerlijke staat, personen ten laste,  

• huidige loonschaal en dienstanciënniteit, datum volgende loonschaalstap,  

• stand van zaken in evaluatiecyclus (bvb eind 2018 functioneringsgesprek, eind 2019 evaluatiegesprek, …) 

• teller verlofstand (en welke verlofregeling bvb oud gemeentelijk ssyteem of nieuw statuut) 

• teller ziekte-kredieturen 

• stand van zaken inzake opleidingsuren (verplichte voortgezette en permanente opleiding, DGH, specialisatie, …) 

• Specialisaties : welke brevetten en welke oefent betrokkene ook daadwerkelijk uit 

• Diplomatoelagen : welke 

• Specialisatietoelagen : welke 

• … 

Pag. 12 2.8 Verkeersboetes 

VSOA wenst de werkgever er op te wijzen dat met het nieuwe systeem van verkeersboetes, die online dienen ingevuld met 

onmiddellijke inning een problem van tijd heeft, met name binnen de 10 dagen na verzending betalen, indien niet voldaan 

verhoogt de boete, indien nog niet voldaan, verhoogt de boete opnieuw en daarna doorverwijzing naar politierechtbank. Wij 

vragen een gedegen uitgewerkt en werkbaar systeem van de werkgever zo dat de werknemer hier niet in de problemen komt. 

Pag. 13 2.12 Personeelsdossier 

VSOA vraagt wie de “procesbewaker” in de zone is, die alle stage- en evaluatiedossiers opvolgt ? 

Artikel 36 

… Op eenvoudig verzoek aan de zonecommandant heeft het personeelslid recht op een afschrift…. VSOA wijst er op dat dit sowieso 

een recht is en in principe geen goedkeuring vergt : KB 19/4/2014 Admin. Stat. :Art. 17. Het personeelslid heeft het recht om zijn 

persoonlijk dossier te raadplegen en om een kopie te krijgen van de stukken van dit dossier. De kopie is gratis. 

Pag. 15 : 3.1.6 Overuren/Opt-Out 

VSOA eist aanpassing van “overuren” omzetting naar “recuperatie-uren”, dit zijn uren bovenop het normale dienstrooster en die 

dienen gerecupereerd binnen dezelfde referentieperiode van 4 maand (max. 24u overdracht). Overuren kunnen niet !!! 

VSOA vraagt een gelijke aanpassing in art 45 en 46 
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Artikel 45 : 

Prestaties (buiten de reguliere werktijd) die in aanmerking komen voor overuren/opt-out: 

VSOA wenst aanpassing bovenstaande zin :  

“overuren/opt-out” naar recuperatie-uren en schrapping van Opt-Out (onderstaande lijst kan niet via Opt-Out) 

Aan lijst te voegen : 

- onderzoek bij arbeidsgeneesheer (jaarlijks, na langdurige afwezigheid, na LBO, na arbeids- of ander ongeval, na medische 

ingreep, …) 

- Onderhoud met vertrouwenspersoon of prev.-adv. Psycho sociale aspecten 

- alles wat als arbeidstijd wordt gezien, maar buiten reguliere werktijd wordt gepresteerd. 

Pag. 17 : Artikel 56 

Aanvullen met “inclusief de operationaliteitspremie (nieuw statuut) of toelagen voor nacht-, zaterdag-, zondag of feestdagen (oud 

statuut)”. 

Pag. 18 : Artikel 58 

Opzegtermijn van 2 maanden → arbeidstijdwet 19/4/2014 : 

§ 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. 

Pag. 21 : Artikel 73 

De modaliteiten van automatische overdracht in geval van langdurige ziekte of arbeidsongeval gedurende het laatste 

kwartaal van het kalenderjaar zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement (operationeel personeel)1 en de 

rechtspositieregeling (administratief en technisch personeel). 

KB 19/4/2014 Admin. Stat. : 

Art. 197. De raad stelt de modaliteiten vast van een eventuele overdracht van verlofdagen naar het volgende jaar. Deze 
overdracht is maximaal één jaar geldig.  
Wanneer het beroepspersoneelslid zijn verlofdagen niet of niet volledig heeft kunnen opnemen door afwezigheid 

wegens ziekte, ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op weg naar het werk of een beroepsziekte, is de 

overdracht beperkt tot maximaal twee jaar. Bij de terugkeer van het beroepspersoneelslid worden de verlofdagen 

opgenomen naar keuze van het beroepspersoneelslid, maar met inachtneming van de behoeften van de dienst 
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Pag. 24 : 5.2.4 Prenatale onderzoeken 

Artikel 90 : 

Het vrouwelijk personeelslid dat in dienstactiviteit is, bekomt op haar verzoek een dienstvrijstelling om haar in staat 

te stellen naar prenatale medische onderzoeken, die niet buiten de diensturen kunnen plaatsvinden, te gaan. 

Is voor operationeel personeel niet conform KB 19/4/2014, Admin. Statuut. 

Afdeling 9. - Moederschapsbescherming  
Art. 213. Het beroepspersoneelslid geniet de verloven toegekend met het oog op de moederschapsbescherming krachtens de 

arbeidswet van 16 maart 1971. Het beroepspersoneelslid behoudt het recht op wedde tijdens het moederschapsverlof, op 

voorwaarde dat de betrokkene elke beroepsactiviteit stopzet in zijn hoedanigheid van beroepspersoneelslid. 

Pag. 25 : 5.2.5 Jurylid en een examencommissie : 

Artikel 91 en 92 : “in principe verlof nemen”, “kan afgeweken worden dienstvrijstelling verleend worden ??? 

Gelijkheid voor iedereen ! waarom kan afgeweken worden voor wie en wanneer en voor wie en wanneer is er in principe verlof 

te nemen ? 

Bovenstaande idem bij Artikel 93 en 94 

Pag. 25 en 26 : Bijwonen van begrafenissen Artikel 98: 

- indien de overledene een personeelslid in actieve dienst is, krijgen zoveel als mogelijk – in functie van 
dienstnoodwendigheden - rechtstreekse collega’s van de betrokken dienst dienstvrijstelling om de begrafenis bij te wonen. 
Collega’s van de andere diensten kunnen eveneens dienstvrijstelling krijgen om de begrafenis bij te wonen maar op die 
diensten moet de dienstverlening wel verzekerd blijven. 

- indien de overledene een familielid in de eerste graad is van een personeelslid in actieve dienst, krijgen een aantal 
rechtstreekse collega’s van de betrokken dienst dienstvrijstelling om de begrafenis bij te wonen. De dienstverlening dient 
wel verzekerd te blijven. De andere diensten mogen zich door één collega laten vertegenwoordigen op de begrafenis. Deze 
vertegenwoordigers krijgen eveneens een dienstvrijstelling. 

- indien de overledene een familielid in de tweede graad is van een personeelslid in actieve dienst, mogen de rechtstreekse 
collega’s zich door één medewerker laten vertegenwoordigen. Dit personeelslid krijgt dienstvrijstelling. 

- naar aanleiding van het overlijden van een korpslid in actieve dienst bij een andere zone, zal de zonecommandant één of 
meerdere personeelsleden aanduiden die, mèt dienstvrijstelling, de Hulpverleningszone Waasland zullen 
vertegenwoordigen op diens begrafenis. 

Pag. 27 : Artikel 104 : 

Indien na onderzoek een vergissing werd vastgesteld verbinden de partijen er zich toe om zo snel mogelijk een 

regularisatie door te voeren. Het personeelslid verbindt er zich toe om onmiddellijk het teveel betaalde loon aan de 

hulpverleningszone terug te betalen, in onderling akkoord tussen het personeelslid en de zone. 

Niet akkoord voor VSOA, dit is strijdig met de wetgeving op de loonbescherming, er dient aangetoond wat er fout was, een correcte 

loonfiche opgemaakt en afgeleverd en een afbetalingsplan opgesteld in samenspraak. 

Pag. 27 – 28 : Artikel 105 : 

Uitsluitend de volgende inhoudingen kunnen ambtshalve op het loon worden verricht: 

- Inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en de bepalingen op basis 
van bijzondere overeenkomsten inzake aanvullende voordelen van de sociale zekerheid; 
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- Boetes opgelegd krachtens het arbeidsreglement; 

- Uitkeringen en schadevergoedingen die toe te schrijven zijn aan de aansprakelijkheid van het personeelslid; 

Dit mag niet zomaar ingehouden worden van het loon, en is niet conform wet op de loonsbescherming, loonbeslag kan enkel 
opgelegd worden door de rechtbank. Boets en schadevergoedingen dienen dan wel terugbetaald, maar kan enkel in 
samenspraak met personeelslid van loon ingehouden worden of via een afbetalingsplan terug betaald. 

- De voorschotten in geld op loon dat nog niet werd verdiend, uitbetaald door de werkgever; 

- De borgsom ter garantie van de uitvoering van de verplichtingen van het personeelslid. 

Dit mag niet zomaar ingehouden worden van het loon, en is niet conform wet op de loonsbescherming, loonbeslag kan enkel 
opgelegd worden door de rechtbank. Boets en schadevergoedingen dienen dan wel terugbetaald, maar kan enkel in 
samenspraak met personeelslid van loon ingehouden worden of via een afbetalingsplan terug betaald. 

 

Pag. 29 : Artikel 113 

Is verwarrend, is het hier het fietsvergoedingsreglement of kilometervergoeding die zal gelden ? 

Pag. 31 : Cameratoezicht 

Melding politie en privacycommissie ??? 

OVERZICHT BIJLAGEN 

1. Ziektereglement 

2. Reglement op de toekenning en het gebruik van een organisatie- of dienst GSM 

3. Reglement maaltijdcheques 

4. Reglement fietsvergoeding 

5. Dienstregeling Dringende Geneeskundige Hulp 

6. Aansluitingen bij sociale organisaties en inspectiediensten 

7. Samenstelling syndicale afvaardiging 

8. Deontologische code  

9. Reglement op de variabele werktijd  

10. Uurroosters 

11. Werkregeling beroepspersoneel havenpost 

Welzijn op het werk – in voorbereiding 

Vormingsreglement – in voorbereiding 

Preventiedienst en arbeidsgeneeskundige dienst - wordt later toegevoegd 

EHBO: contactpersonen en verbandkisten - wordt later toegevoegd 

Gebruik van camera’s – Locaties - wordt later toegevoegd 

Reglement gebruik dienstvoertuigen 

Drugs- en alcoholbeleid ? 

Kledijreglement ? 

Onthaalprocedure/onthaalbrochure ? 

Reglement inzake bereikbaarheids- en gevolggevingsverplichting  van zone Waasland? 

Huishoudelijk reglement operationeel personeel? 

Psychosociale aspecten, procedure/reglement ? 
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Bijlage 1(A) : Werkrooster beroepsploegen Post St. Niklaas 

Zeer onduidelijk, aantal uren prestaties per ploeg ? Aantal verloven per 24u, per ploeg ? 

Bijlage 2(A) en 3(A): Operationeel reglement : 

Het reglement is in opmaak.  

?! Timing en deadline aub 

Bijlage 1 : Ziektereglement 

Blz. 1 :  

1. Verwittigingsplicht 

1.1 De rechtstreekse leidinggevende, of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post, verwittigt op zijn beurt de personeelsdienst en 

desgevallend ook de zonale meldkamer. 

Is de personeelsdienst 24u/24, 7d/7 bereikbaar ? Zo niet, wat buiten de openingsuren personeelsdienst (bvb verlengd weekend)? 

1.3  Het personeelslid dat wegens ziekte de aangevangen arbeid vroegtijdig dient stop te zetten, mag het werk pas verlaten nadat hij zijn 

diensthoofd of diens vervanger hiervan op de hoogte heeft gebracht.  

Graag duidelijkheid, KB 19/4/2014 administratief statuut stelt heel duidelijk wat men in dit geval moet doen voor operationeel 
(beroeps)personeel ! Men mag het werk enkel verlaten voor consultatie bij een dokter, indien ziek krijgt betrokkene een medisch 
attest mee en kan naar huis (of ziekenhuis indien nodig), indien niet ziek moet betrokken de dienst opnieuw vervoegen, met attest 
van doktersconsultatie. Zeker wanneer punt 2.1 naar dit item verwijst ! 

Blz.2 :  

Het attest vermeldt: 

- begin- en einddatum van de afwezigheid waarbij rekening wordt gehouden met de aanvang en het einde van de op de betrokken datum 
te presteren shift 

- dat het personeelslid arbeidsongeschikt is, met de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid 

- eventueel de vermelding “verlenging” of “herval” 

- vermelding dat de woning al dan niet mag verlaten worden. 

Laat duidelijk zijn, VSOA kan enkel aanvaarden wat een indicatieve reden betreft (bvb ziekte, ongeval, medische ingreep, …) maar 
niet zal aanvaarden dat hier een diagnose wordt gevraagd, dit valt onder medisch beroepsgeheim, en hier heeft de werkgever 
geen zaken mee ! 

2.5  Bij een nieuwe arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval binnen de 14 kalenderdagen volgend op het einde van een vorige 

ongeschiktheid, moet op het geneeskundig getuigschrift duidelijk vermeld staan of de nieuwe arbeidsongeschiktheid al dan niet te wijten is aan 

een andere ziekte of ongeval.  Komt deze vermelding niet voor op het getuigschrift dan zal, behoudens bewijs van het tegendeel door het 

personeelslid, vermoed worden dat de beide afwezigheden aan dezelfde ziekte of ongeval te wijten zijn.  In elk geval behoudt het bestuur zich 

het recht voor de bewijskracht van de door het personeelslid voorgelegde stukken te beoordelen. 

Ook hier niet aanvaardbaar, dit is medisch beroepsgeheim, de werkgever heeft hier geen zaken mee, het maakt niet uit of 
betrokkene hervallen is of een nieuwe aandoening heeft, het betreft de vereiste om een medisch attest voor te leggen die de 
afwezigheid staaft ! 
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3 CONTROLE VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

3.1  Het personeelslid dat tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte of ongeval niet verblijft op zijn domicilieadres – dit is het adres zoals opgenomen 

in het personeelsdossier -  deelt dit onmiddellijk mee aan de personeelsdienst. Personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte en die naar het 

buitenland willen gaan, brengen de personeelsdienst daarvan minstens vijf kalenderdagen op voorhand op de hoogte. 

Afwezigheid wegens ziekte of ongeval kan immers steeds aanleiding geven tot controle van de arbeidsongeschiktheid door een 

controlegeneesheer op een tijdstip conform de wettelijke voorschriften. 

Ook hier weer, volg de wetgeving zoals vermeld in KB 19/4/2014 aub. Niet de personeelsdienst moet hiervan verwittigd worden, 
maar daarentegen het aangesteld controleorgaan dat door de zone is aangesteld ! Ook de toelating om in het buitenland te mogen 
verblijven tijdens afwezigheid om medische redenen dient gevraagd en gegeven door het aangesteld en erkend controleorgaan 
en niet door de personeelsdienst !!! 

Blz. 3 : 

3.5  Al dan niet werkhervatting en mogelijke gevolgen 

c) Gaat het personeelslid niet akkoord, dan dient hij het verslag onmiddellijk aan de behandelende geneesheer te overhandigen, die contact kan 

opnemen met de controlegeneesheer om over de gerezen betwisting van gedachten te wisselen en tot een vergelijk te komen.  Gebeurt dit niet, 

dan wordt verondersteld dat de behandelende geneesheer het standpunt van de controlearts bijtreedt en is het advies tot werkhervatting 

bindend. Een nieuw attest van de behandelende arts over dezelfde periode en met dezelfde diagnose kan de betwisting niet beslechten en is 

nietig. 

Voor VSOA is het niet logisch dat de behandelende geneesheer zelf contact moet zoeken met de controlegeneesheer, voor VSOA 
is het net de controlegeneesheer die contact zoekt met de behandelende geneesheer en niet omgekeerd ! het is de 
controlegeneesheer die de controle moet uitvoeren en niet de behandelende geneesheer die zijn standpunt d’office moet 
verduidelijken/verdedigen. Het attest is correct, tot het tegendeel bewezen is ! 

d) Wanneer het personeelslid de arbeid niet hervat volgens de onderrichtingen van de controlegeneesheer, zal het loon of gewaarborgd loon 

worden ingehouden vanaf de door de controlegeneesheer bepaalde hervattingsdatum (rekeninghoudend met de bepalingen in 3.5 b)).  

Indien gebruik wordt gemaakt van de betwistingsprocedure hoofdstuk 4. van dit reglement, zal tot inhouding van loon of gewaarborgd loon 

worden overgegaan indien de geneesheer-scheidsrechter de bevindingen van de controlegeneesheer bevestigt. 

Laat duidelijk zijn, dat er geen sprake kan zijn van non-activiteit (en dus bijhorend looninhouding), zolang er geen akkoord is tussen 
behandelend en controlegeneesheer, of indien betwisting en inschakeling van arts-scheidsrechter, de non-actieve toestand (en 
dus bijhorend looninhouding) opgeschort is. 

Aanduiding van de arts-scheidsrechter moet in overleg gebeuren, en kan niet opgelegd worden door één van beide partijen, noch 
door het aangesteld en erkend controleorgaan ! 

Blz. 4 : 

5.2  Personeelsleden onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht zijn verplicht om na een arbeidsonderbreking van ten minste vier 

opeenvolgende weken, te wijten aan ziekte of ongeval, bevalling, een medisch onderzoek te ondergaan bij de arbeidsgeneesheer op de dag van 

de werkhervatting en ten laatste op de tiende werkdag daarna. Het is uiteraard de bedoeling dat dit onderzoek plaats vindt zo snel mogelijk na 

de werkhervatting. Hiertoe informeert het personeelslid, indien mogelijk, één week voor de effectieve werkhervatting de postoverste/zijn 

dienstverantwoordelijke over de datum van zijn/haar werkhervatting. Bij langdurige afwezigheid kan, in overleg met de 

postverantwoordelijke/dienstverantwoordelijke, een intern integratietraject worden uitgewerkt alvorens betrokkene opnieuw volwaardig 

operationeel ingezet wordt. 

Geel gemarkeerd gedeelte van de tekst, is inderdaad wat wettelijk is bepaald, maar VSOA vraagt uitdrukkelijk het opnemen en 
inschrijven van de verantwoordelijkheid van de werkgever, indien het opnieuw aan het werk getreden personeelslid operationele 
taken uitvoert en nog niet werd onderzocht door de arbeidsgeneesheer, en er intussen een werkongeval voordoet van 
betrokkene, er op geen enkele wijze ontlopen van erkenning van dergelijke arbeidsongeval en alle daaruit vloeiende kosten ten 
laste van de werkgever zijn en vergoed worden. 
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Bijlage 2 : Reglement op de toekenning en het gebruik van een organisatie- of dienst-gsm : 

Blz. 1 : 

2 TOEPASSINGSGEBIED 

Aan het toekennen van een organisatie-gsm wordt een bereikbaarheids- en gevolggevingsverplichting verbonden. Deze verplichtingen 

worden in een dienstnota opgenomen die door het zonecollege wordt goedgekeurd. Deze dienstnota worden samen met de toewijzing 

van het budget goedgekeurd.   

Deze bereikbaarheids- en gevolggevingsverplichting staat los van het al dan niet toekennen van een wacht- of enige andere vergoeding.   

VSOA had graag een reglement inzake bereikbaarheids- en gevolggevingsverplichting  van zone Waasland ontvangen, eveneens 
de dienstnota waarvan sprake in bovenstaande tekst. 

Dit betekent een fiscaal voordeel van alle aard, en dit dient duidelijk omschreven opgenomen te worden in het arbeidsreglement. 

Bijlage 3 : Reglement op de toekenning van de maaltijdcheques 

Bijlage 4 : Reglement fietsvergoeding : 

Blz. 1 : 

1 TOEPASSINGSGEBIED 

VSOA is vragende partij om zowel elektrische fietsen als speed pedelecs op te nemen in dit reglement en op eenzelfde wijze te 
vergoeden. Bovendien vraagt VSOA om in elke post de nodige voorzieningen aan te brengen om elektrische fietsen, speed pedelec 
te kunnen opladen. Bij uitbreiding vragen wij ook de mogelijkheid om dit te voorzien voor hybride en/of elektrische motorfietsen 
en auto’s. 

Graag vermelden van de toegekende geïndexeerde tussenkomst per kilometer, aub. 

Bijlage 5 : Dienstregeling DGH : 

Bijlage 6 : Inspectiediensten : 

Vertrouwenspersonen binnen de zone Waasland 

Interne preventieadviseur 

Externe preventieadviseur 

Externe dienst arbeidsgeneesheer 

Externe dienst preventieadviseur psychosociale aspecten 

Erkende aangestelde dienst controleorgaan afwezigheden om medische redenen 

Bijlage 7 : Syndicale Afvaardiging : 

VSOA 

- Eric Labourdette, verantwoordelijke leider, voorzitter sector "Hulpverleningszones", 0475/86 75 85, 
labourdette.eric@skynet.be vervangen door : firefighter@vsoa-g2.eu  

- Dominiek Peeters, vaste gemachtigde - dominiek.peeters1@telenet.be 

mailto:info@vsoa-g2.eu
mailto:labourdette.eric@skynet.be
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- Peter Vandenberk, vaste gemachtigde – peter.vandenberk2@gmail.com 

OVERHEID 

Ontbreekt : 

Interne en externe preventieadviseur 

Arbeidsgeneesheer 

zonesecretaris 

Bijlage 8 : Deontologische code : 

Blz. 3 : 

2.6 Werkkledij 

De zone kan aan bepaalde personeelsgroepen de verplichting opleggen werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen en/of een 

uniform te dragen. Het personeelslid dient zich ter zake te schikken naar de bepalingen hieromtrent uitgevaardigd door de bevoegde 

overheid. 

De werkkledij/PBM’s worden gebruikt voor en gereinigd door de zone en mogen dus in geen geval mee naar huis worden genomen. 

VSOA wenst te weten waarom hier werd geschrapt, dit is een wettelijke bepaling en bij uitbreiding en vooral inzake dienstkledij 

en interventiekledij, dit zijn PBM’s, en mogen dus absoluut niet mee naar huis genomen worden, en zijn te allen tijde de 

verantwoordelijkheid voor de werkgever inzake gebruik, onderhoud en herstelling ! VSOA vraagt dit wel degelijk op te nemen in 

de tekst ! 

VSOA wenst ook het huishoudelijk reglement operationeel personeel, hier bij te voegen (en te ontvangen) 

Blz. 3 en 4 : 

3.3 Werkonbekwaamheid 

Indien er echter een vermoeden bestaat dat het functioneringsprobleem of de werkonbekwaamheid het gevolg is van middelengebruik 

of het onder invloed verschijnen op de werkvloer dan zal gebruik worden gemaakt van het opvolgformulier Alcohol- en Middelenbeleid 

en de desbetreffende procedure. 

Vermits deze bijlage dit onderdeel is van het arbeidsreglement, en het feit dat de werkgever moet beschikken over een alcohol- 

en drugsbeleid, wenst VSOA het hierboven aangehaald alcohol- en middelenbeleid te ontvangen, dit moet eveneens integraal 

deel uitmaken van het arbeidsreglement en dient dus onderhandeld te worden. 

4.2 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

Bij de zone is een procedure voorzien om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te bestrijden, die een afzonderlijke 

bijlage vormt bij het arbeidsreglement. 

Tenzij ik er zou over gekeken hebben, heb ik deze procedure nog niet gevonden/gekregen, ook dit is wetgeving in kader van 

Welzijn op het Werk, en dient opgenomen in het arbeidsreglement. 

Blz. 8 : 

8 NALEVING VAN DE CODE 

Aangezien deze gedragscode een bijlage is aan het arbeidsreglement, zijn personeelsleden verplicht de bepalingen ervan na te leven. 

mailto:info@vsoa-g2.eu
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Het bestuur van de hulpverleningszone verwacht van haar personeelsleden bovendien dat zij reageren wanneer er iets gebeurt op de werkplek 

dat in strijd is met de hiervoor genoemde waarden of gedragsregels. Dit geldt des te meer bij het vermoeden van iets wat absoluut niet kan, 

zoals fraude of corruptie. Een vermeende overtreding wordt in geen enkel geval “aan de grote klok gehangen”.  In alle gevallen waarin 

getwijfeld wordt of iets kan of mag, kan de dienstverantwoordelijke worden aangesproken. Elk personeelslid mag van zijn 

dienstverantwoordelijke verwachten dat deze open en respectvol met het personeel omgaat en de melding vertrouwelijk afhandelt. 

In bepaalde gevallen kan het delicaat zijn mistoestanden of onduidelijkheden te melden aan het diensthoofd. In dergelijk geval kan het 

personeelslid zich wenden tot de zonecommandant of het diensthoofd personeel. 

Het spreekt evenzeer voor zich dat dit reglement van deontologische code enkel goedkeuring van in voege treden kent, indien 

alle vermelde reglementen/procedures/dienstnota’s of waar naar verwezen wordt, eveneens zijn onderhandeld en goedgekeurd 

en mee opgenomen in dit arbeidsreglement. 

Bijlage 9 : Reglement op de variabele werktijd (niet operationeel personeel) : 

Het moet duidelijk zijn dat dit voorbehouden is voor niet operationeel personeel, gelieve dit ook zo op te nemen 

Bijlage 10 : Uurroosters : 

Bijlage 11 : Werkregeling beroepspersoneel havenpost : 

Blz. 1 : 

1 JURIDISCHE GROND 

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzingen; 
- Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones (AS); 
- Wet van 19 april 2015 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. 

- K.B. van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 

Foutje, moet 2014 zijn ! 
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