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www.slfp-vsoa-zonesdesecours-hulpverleningszones.be 

Vraag tot vernietiging besluit zoneraad Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West : 

Geachte, 

 

Bij deze wenst VSOA, bij monde van ondergetekende Vaste Gemachtigde VSOA Hulpverleningszones de heer Dominiek Peeters, 

uw aandacht te vragen voor volgend feit : 

 

In de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, werd op het BOC van 6/11/2018 een agendapunt voorzien inzake “Policy 

gebruiksovereenkomst gsm/smartphone en laptop” : 

Van: Fanny Wille 
Verzonden: maandag 29 oktober 2018 11:57 
Aan: Bert Heylen; Koen Roesems; Bruno Van den Broeck; Dirk Keymolen; Dominiek Peeters; Marc Opstal; 
Ronny Raes; 'dirk.vandenboer@telenet.be'; Christian Walckiers; Geert Janssens; 'nele.massaer@acv-
csc.be'; Dietrich Derycke; 'anne.schuermans@acod.be'; Peter Cordaro; 'bart.vanmelkebeke@cgspacod.be'; 
Jessie De Block; firefighter@vsoa-g2.eu; Burgemeester Asse; Burgemeester Dilbeek; Dirk Pieters; 
Burgemeester Herne; Burgemeester Lennik; Nadia Sminate; Burgemeester Opwijk; Burgemeester 
Vilvoorde; Burgemeester Zaventem; Privé Albert Beerens; Privé Willy Segers; Secretariaat Burgemeester 
Vilvoorde; Secretariaat Lennik; Secretaris Zaventem 
Onderwerp: FW: Uitnodiging en agenda BOC 06/11/2018 om 10u te Vilvoorde zonehuis  

Geachte, 
  
Naar aanleiding van de mail van VSOA d.d. 26 oktober 2018 i.v.m. het agenderen van bijkomende agendapunten, 
vindt u hieronder een aangepaste agenda voor het BOC van 6 november 2018. 
  
In bijlage de bijhorende documenten. 
  
2018-11-06 - Agenda BOC: 
1.           Goedkeuring verslag BOC d.d. 19/09/2018 
2.           Arbeidsongeval PIVO  
3.           (Te) late melding aanwervingsproeven  
4.           Opvolging afspraken BOC 19/9/2018 
5.           Policy gebruiksovereenkomst gsm/smartphone en laptop 
6.           Garanties omtrent retroactieve verloning voor graden sgt, adj., lt bij 4-jaarlijkse loonschaalstap 
7.           Persoonlijke fiche personeelslid – deadline en uitvoering 
8.           2019: personen in VVP en/of pensioen – vervangingen 
9.           Detachering operationele leden van de Civiele Bescherming: timing en planning 
10.         Nieuw meerjarenbeleidsplan, personeelsplan en operationeel organisatieschema 
11.         Nieuwe samenstelling zonecollege en zoneraad 
12.         Dispatching zone Vlaams-Brabant Oost 
13.         Erkentelijkheidspremie vrijwilligers 
14.         Diplomatoelage /specialisatiepremie  
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15.         Toelatingsvoorwaarden GRIMP en duikers 
16.         Onvolledige terugbetaling van kosten bij arbeidsongeval - werkgroep 
17.         Inzet gaspakdragers – stand van zaken 
18.         Hospitalisatieverzekering AG 
19.         Aanwervingen en bevorderingen: stand van zaken 
20.         Gebruik van Telegram en WhatsApp: bespreking praktische uitvoering 
21.         Terugvordering lonen: Stand van zaken  
22.         Globale risicoanalyse: Stand van zaken en opstart werkgroep 
23.         Mobiliteitsregeling (problematiek minimumbezetting < > optrekking minimale uitruk met 6) 
24.         Groepsverzekering, levensverzekering 
25.         Procedure prikklok 
26.         Personeelsplan 
a.           Risicoanalyse 
b.           Uitvoering bestaand personeelsplan – voorgestelde aanpassingen? 
27.         Discretionaire bevoegdheden 
a.           Statuut administratief personeel – aanpassingen – behandeling technische werkgroep? 
28.         Nota BPA + kazernebezoeken  
29.         Volgende vergadering BOC 
  
Met vriendelijke groeten, 
  

 

Fanny Wille 
Zonesecretaris 
02/451.49.77 
  
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West  |  Luchthavenlaan 4  |  BE-1800 Vilvoorde |  BE 
0500.929.081 
www.vlaamsbrabantwest.be  
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Op dit BOC werd duidelijk gesteld dat wij vanuit VSOA onmogelijk kunnen aanvaarden dat voor de personeelsleden die zich 

engageren tot deze overeenkomst uit hoofde van hun functie, VERPLICHT het gsm-nummer op alle contactgegevens dienen te 

vermelden (elektronische handtekening  in mailverkeer, visitekaartjes, “preventie”-verslagen, …), en dit met als doel dat de 

officieren ALTIJD bereikbaar moeten zijn voor externen in kader van hun preventieopdrachten. Dit gaat voor VSOA en haar leden 

te ver !  

 

Wij kunnen begrijpen en aanvaarden dat dit gsm-nummer binnen de organisatie moet gekend en bereikbaar zijn, ook naar de 

burgemeesters van de 33 aangesloten gemeenten van de hulpverleningszone, maar ook niet meer dan dat. NIET voor externen 

aan de hulpverleningszones ! 

 

Voor VSOA zijn er voldoende mogelijkheden (tijdens de dienst op vast telefoonnummer, via de zonale dienst preventie, via mail, 

en indien het personeelslid zelf zijn/haar gsm-nummer wenst mee te delen), maar is het onaanvaardbaar dat dit verplicht moet 

medegedeeld worden in alle communicatie. 

 

Zeker in deze tijden dat zelfs bevoegd Minister K. Peeters, van FOD WASO, een pleitbezorger is om werk en privé zoveel mogelijk 

gescheiden te houden en privétijd ook te respecteren, de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West gaat hier radical tegen in, en 

dit zonder enige gefundeerde reden omwille van organisatieproblematiek. Men zou beter (zoals voorzien in hun personeelsplan) 

de dienst preventie en secretariaat correct versterken en invullen zodanig dat externen steeds bij de zone terecht kunnen ! 

 

VSOA heeft op het BOC heel duidelijk gesteld dat dit voor hen onaanvaardbaar is met deze voorwaarde in, en aldus geen akkoord 

kan gegeven worden.  

 

In het verslag van dit BOC kan u volgende notulering terug vinden : 
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Dit agendapunt wordt opnieuw geagendeerd op het volgende BOC van 5/12/2018 

Van: Fanny Wille 
Verzonden: maandag 26 november 2018 9:25 
Aan: Bert Heylen; Koen Roesems; Bruno Van den Broeck; Dirk Keymolen; Dominiek Peeters; Marc Opstal; 
Ronny Raes; 'dirk.vandenboer@telenet.be'; Christian Walckiers; Geert Janssens; 'nele.massaer@acv-
csc.be'; Dietrich Derycke; 'anne.schuermans@acod.be'; Peter Cordaro; 'bart.vanmelkebeke@cgspacod.be'; 
Jessie De Block; 'firefighter@vsoa-g2.eu'; 'Burgemeester Asse'; 'Burgemeester Dilbeek'; Dirk Pieters; 
'Burgemeester Herne'; 'Burgemeester Lennik'; Nadia Sminate; 'Burgemeester Opwijk'; 'Burgemeester 
Vilvoorde'; 'Burgemeester Zaventem'; 'Privé Albert Beerens'; 'Privé Willy Segers'; 'Secretariaat 
Burgemeester Vilvoorde'; 'Secretariaat Lennik'; 'Secretaris Zaventem' 
Onderwerp: Uitnodiging en agenda BOC 05/12/2018 om 9u te Vilvoorde zonehuis  

Geachte, 
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Gelieve hierbij de uitnodiging en de agenda voor het BOC van woensdag 5 december 2018 te willen vinden. Deze 

vergadering gaat door in het zonehuis te Vilvoorde en start om 9u (tot 11u). 

De bijhorende bijlagen zijn te bekomen via volgende link: https://we.tl/t-g7BrFuVfIt 

2018-12-05 - Agenda BOC: 

1. Goedkeuring verslag BOC d.d. 06/11/2018 
2. Niet tijdig kunnen opnemen van overuren (ACOD) 
3. Personeelsleden Dilbeek – interventiekledij oppikken in Asse – verplaatsingstijd tussen Asse en Dilbeek = 

arbeidstijd (ACOD) 
4. Professionalisering van 3 vrijwillige officieren: argumentering onmiddellijke inzetbaarheid – opvullen 

wachtrooster officieren sector zuid (VSOA)  
a. Professionaliseringsstage (ACV) 

5. ‘De post op sociale media’– communicatie (VSOA) 
6. Opvolging afspraken BOC 19/9/2018 
7. Policy gebruiksovereenkomst gsm/smartphone en laptop 
8. Garanties omtrent retroactieve verloning voor graden sgt, adj., lt bij 4-jaarlijkse loonschaalstap 
9. Persoonlijke fiche personeelslid – deadline en uitvoering 
10. 2019: personen in VVP en/of pensioen – vervangingen 
11. Detachering operationele leden van de Civiele Bescherming: timing en planning 
12. Nieuw meerjarenbeleidsplan, personeelsplan en operationeel organisatieschema 
13. Nieuwe samenstelling zonecollege en zoneraad 
14. Erkentelijkheidspremie vrijwilligers 
15. Diplomatoelage /specialisatiepremie  
16. Toelatingsvoorwaarden GRIMP en duikers 
17.  Onvolledige terugbetaling van kosten bij arbeidsongeval - werkgroep 

18.  Inzet gaspakdragers – stand van zaken 

19.  Hospitalisatieverzekering AG 

20. Gebruik van Telegram en WhatsApp: bespreking praktische uitvoering 
21. Terugvordering lonen: Stand van zaken  
22. Globale risicoanalyse: Stand van zaken en opstart werkgroep 
23. Mobiliteitsregeling (problematiek minimumbezetting < > optrekking minimale uitruk met 6) 
24.  Aanwervingen en bevorderingen: stand van zaken 

25. Groepsverzekering, levensverzekering 
26. Procedure prikklok 
27. Personeelsplan  

a. Risicoanalyse 
b. Uitvoering bestaand personeelsplan – voorgestelde aanpassingen? 

28. Discretionaire bevoegdheden  
a. Statuut administratief personeel – aanpassingen – behandeling technische werkgroep? 

29. Nota BPA + kazernebezoeken  
30. Varia 
31. Volgende vergadering BOC 

  
Met vriendelijke groeten, 
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Fanny Wille 
Zonesecretaris 
02/451.49.77 
  
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West  |  Luchthavenlaan 4  |  BE-1800 Vilvoorde |  BE 
0500.929.081 
www.vlaamsbrabantwest.be  

 

Er zijn geen aanpassingen gebeurd aan vorig voorstel en gewoon voorgelegd .Opnieuw wordt hierover gedebatteerd, en herhaalt 

VSOA het standpunt niet akkoord te kunnen gaan met de verplichting om het gsm-nummer kenbaar te maken in alle communcatie 

voor externen aan de organisatie, enkel intern en aan de werkgever. 

 

Zie wat u in de notulen kan vinden van het verslag van dit BOC : 
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Aangezien het BOC van 5/12/2018 het laatste BOC is dat tot vandaag in de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West heeft plaats 

gevonden, en er tot op heden ondanks aandringen van de verschillende vakorganisaties, er nog steeds geen nieuw BOC voorzien 

is, zijn wij totaal verbouwereerd dat wij moesten vaststellen dat de zoneleiding alle afspraken omtrent deze gsm-policy gewoon 

straal naast zich neerlegt, het syndicaal overleg ons inziens botweg negeert en dus geen respect heeft voor de sociale partners -

in deze de vertegenwoordigers van het personeel !-, en denkt zich alles te mogen permiteren door deze gsm-policy gewoonweg 

te agenderen en te laten goedkeuren in de zoneraad van 26/2/2019. 
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Voor VSOA is een dergelijke policy/overeenkomst met extra legale voordelen, een materie waarbij men een unaniem akkoord met 

de erkende vakorganisaties nodig heeft, en dat is er absoluut niet, er is zelfs geen enkel protocol in deze opgemaakt, voorgelegd, 

ondertekend, evenmin enig met redenen omkleed advies gevraagd aan de vakorganisaties. 

VSOA betreurt dan ook ten zeerste deze manier van werken/doen van de zoneleiding ten opzichte van hun personeelsleden. 

Wij vragen dan ook met aandrang om dit besluit van de zoneraad dd 26/2/2019 te vernietigen. 

Met vriendelijke en genegen groeten, 
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