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12 oktober 2020 

 

www.slfp-vsoa-zonesdesecours-hulpverleningszones.be 

AGENDAPUNTEN gevraagd door VSOA voor volgend BOC/HOC 18/11/2020 in ZVBW 

Van: Fanny Wille <fanny.wille@zvbw.be>  
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 10:23 
Aan: Dominiek Peeters <dominiek.peeters@zvbw.be>; dominiek.peeters1@telenet.be 
CC: Albert Beerens <Albert.Beerens@opwijk.be>; Burgemeester Wemmel <walter.vansteenkiste@wemmel.be>; Sven De Guise <Sven.DeGuise@acv-csc.be>; 
anne.schuermans@acod.be 
Onderwerp: Antwoord op mails VSOA 
 
Beste, 
Naar aanleiding van verschillende mails, verzonden door het VSOA, wensen we als volgt te reageren: 
Alle opmerkingen met betrekking tot materies die behoren tot de bevoegdheden van het BOC dienen daar geagendeerd en/of gemeld te worden. 
In het kader van het gelijkheidsbeginsel is het immers cruciaal dat deze gezamenlijk worden behandeld en besproken. 
  
Opmerkingen betreffende, of verwijzingen naar, afgesloten dossiers dienen als dusdanig behandeld te worden. Hier kan niet telkenmale op worden 
teruggekomen. 
  
Tot slot: opmerkingen die tot de uitsluitende bevoegdheden behoren van het zonecollege en de zoneraad zullen enkel op deze fora besproken worden. 
  
Met vriendelijke groeten 
  
Albert Beerens 
Voorzitter Brandweerzone Vlaams-Brabant West 
Burgemeester Opwijk 
  
Walter Vansteenkiste 
Ondervoorzitter Brandweerzone Vlaams-Brabant West 
Burgemeester Wemmel 
  
i.o. 
Met vriendelijke groet, 
Fanny WILLE 
 

Aangezien bovenstaande mail dd 2/10/2020 ons werd toegestuurd zien wij ons genoodzaakt om onze vragen te laten 

notuleren als agendapunten. 

1. VSOA vraagt dringend duidelijkheid omtrent het BCP met de bemerkingen van ACV en VSOA verwerkt. 

2. VSOA vraagt om per direct intreding van TELEWERKEN voor administratief personeel, voor ALLE 

administratieven, ongeacht of de directeur dit zelf wil of niet, conform de richtlijnen van de federale overheid. 

Welk kan gesteld worden dat er dagelijks bvb tussen 11u en 12u VERPLICHT vergadering (uitgezonderd wie 

ziekteattest heeft of in verlof is) is per dienst (of overkoepelende diensten) via google meet. 

3. VSOA vraagt onderhandeling omtrent de ONTBREKENDE richtlijnen inzake quarantaine, en die nu “op puur 

toeval” worden genomen. Wij krijgen meldingen dat de personeelsdienst niet weet wat er dient te gebeuren 

dat de directeur personeel “cavalier seule” speelt, en zelfs vragen stelt aan een werkgever van een vrijwilliger 

die in thuissituatie gezinsleden heeft die positief resultaat hebben inzake COVID-19. Wij krijgen ook meldingen 

dan personeel dat verplicht naar huis wordt gestuurd, tenzij er dan onder minimumbezetting komt dan mag 

men niet naar huis maar moet iedereen constant mondmaskers dragen. Dit kan voor VSOA absoluut niet. 

Vooral omdat we dit vorig BOC om duidelijkheid hebben gevraagd, men ging dit zeker niet doen in onze zone 

want dan kan men alle ambulanciers naar huis sturen, en nu gebeurt het dus wel zonder enige 

afspraak/overleg/akkoord !!! 

4. VSOA vraagt de motivering waarom het meerjarenbeleidsplan en personeelsplan, ondanks de toenemende 

risico’s (en wij dus desgevallend de correcte risicoanalyse opvragen), er toch voor wordt gekozen om een  
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verminderde personeelsbezetting te voorzien in Halle, Vilvoorde en Zaventem. Ter herinnering met negatief 

advies van de 3 erkende vakbonden inzake personeelsplan. 

5. VSOA vraagt timing en correcte duidelijkheid inzake post Zemst en Alsemberg (St. Genesius Rode) en Dilbeek, 

evengoed inzake inplanting, personeelsbezetting, voertuigen, permanentie, timing, … 

6. VSOA vraagt timing en implementatie van 1 extra personeelslid voor uitrukfunctie van “chauffeur Off v 

Wacht”, conform het in voege getreden BIP sinds september 2020. 

7. VSOA vraagt evaluatie (criteria) inzake telewerken administratief personeel, gezien steeds toenemende 

besmettingen van COVID-19, vraagt VSOA opnieuw telewerken van deze personeelsgroep in voege te laten 

treden (ONGEACHT tot welke dienst ze behoren, uitgezonderd onthaal), en zonder de mogelijkheid te laten 

aan de directie van de dienst om dit toe te staan of niet (het virus houdt geen rekening met de keuze van 

eender welke directeur !) 

8. VSOA vraagt om onze personeelsleden van ZVBW te laten testen op COVID-19, enerzijds om te zien hoe we 

als zone de eerste golf (maart /juni) door gekomen, en anderzijds een zicht te hebben op het aantal 

personeelsleden die het virus hebben gehad (mogelijks zonder ziektesymptomen). 

9. VSOA vraagt een duidelijke timing (EN afronding) van het arbeidsreglement en vooral dan de 

items/onderdelen/bijlagen (zoals het kledijreglement, drugs- en alcoholbeleid, fysieke conditiebeleid, …). 

10. VSOA vraagt aangepaste arbeidsovereenkomsten voor bepaalde vrijwilligers in de zone, die vandaag de dag 

in principe niet voldoen aan de operationele voorwaarden en wij vroegen/vragen reeds lang om hier een 

gepaste oplossing voor te vinden (2 dispatchers en de zone-arts). Wij vragen zekerheid voor deze 

personeelsleden !  

 

11. VSOA vraagt een CPBW dat behoorlijk werkt, conform de wetgeving en de Codex Welzijn op het werk. VSOA 

vraagt de beslissing van zonecollege of -raad met de aanstelling van  Maj. Roesems als voorzitter van dit comité 

en de beschrijving van het mandaat dat de werkgever aan de voorzitter geeft in dit comité. Ook vragen wij 

maandelijkse vergaderingen van dit comité (ter behandeling van de arbeidsongevallen en vooral de 

preventieve maatregelen ter voorkoming van gelijkaardige arbeidsongevallen), wij eisen het volgen van de 3 

groene-lichtensystematiek (inzake aankoopbeleid), duidelijke richtlijnen van zonecollege/zoneraad inzake 

alternatieve brandstof/aandrijving voor voertuigen en materiaal. De voorzitter (Maj. Roesems – directeur 

logistiek) heeft al meermaals aangegeven dat hij hiervoor geen tijd heeft, zelf nooit vragende partij is geweest 

om dit comité voor te zitten, en geeft de indruk hiervan liever ontslagen te worden. Wij kunnen niet langer 

aanvaarden dat veel dossiers ofwel nooit op het CPBW zijn voorgelegd, ofwel niet worden opgevolgd volgens 

de adviezen van CPBW en preventie-adviseur, ofwel blijven liggen op iemands bureau (volgens Maj. Roesems 

op bureau van preventie-adviseur, is gemakkelijk nu Aline haar ontslag heeft genomen, …). 

o Waar blijft de correcte opvolging en indiening van het JAP Jaaractieplan, dat telkens voor 1/11 van het 
voorafgaande jaar dient goedgekeurd in het CPBW.  

o Waar is de correcte opvolging en indiening van het GPP Globaal Preventieplan, ook dit is in het CPBW nooit 
correct toegepast.  

o Aangepast “huishoudelijk reglement inwendige orde CPBW”. VSOA ervaart met de dienstkledij dat ook op dit 

vlak de dienst logistiek alle regelgeving negeert, VSOA eist toepassing van de Codex ! 

o Inzake interne preventieadviseur : 

▪ Vooreerst had ik graag alle gegevens ontvangen van de “tijdelijke interne” preventie-adviseur, dit werd op het 

laatste BOC al gevraagd. 

▪ Ik vermoed dat dit geen betoog hoeft, dat wij cfr de afspraken en richtlijnen van FOD WASO mogen 

verwachten dat dit minimaal een preventieadviseur niveau 1 betreft en een FTE van 100%. 
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▪ Dit MOET met akkoord van de 3 erkende vakorganisaties. 

 

o Inzake externe dienst PBW : 

▪ Er ging ons tevens een overzicht van de verschillende inschrijvers met de diverse vergelijkingen van externe 

diensten PBW, overgemaakt worden, wij zijn wachtende. 

▪ VSOA had graag tevens de inschrijvingsperiode gekregen, begin van de inschrijvingen, einde van de 

inschrijvingen en de publicatie op zich. 

 

o Inzake dienstkledij : 

▪ Verder wensen wij de criteria, die nooit zijn voorgelegd in een CPBW (waar dit nochtans cfr de Codex Welzijn 

op het Werk dient overlegd), te krijgen inzake “testen van dienstkledij”. 

▪ Welke leveranciers zijn er aangeschreven, welke zijn weerhouden, wat is de termijn van testen, welke testen 

dienen/zullen er (te) gebeuren. 

▪ VSOA merkt dat er telkens 1 datum is voorzien per maat. VSOA kan zich niet inbeelden dat alle testen kunnen 

gebeuren op 1 dag. 

▪ Mag VSOA u er aan herinneren dat dienstkledij en interventiekledij, niet alleen conform aan elkaar dienen te 

zijn, maar ook qua comfort moeten aanvullen. 

▪ Hoe gaan de normeringen worden getest, een attest van de leverancier is op zijn minst vereist ! 

o VSOA vraagt tevens ook, in kader van “openbaarheid van bestuur”, als erkende vakorganisatie en partner in 

CPBW, ons de volgende documenten per kerende over te maken : 

⁃ Identificatiebewijs werkgever 

⁃ Globaal actie plan 

⁃ Jaar actie plan2020 

⁃ Jaar verslag 2020 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

⁃ Maandverslagen IDPBW, meer bepaald arbeidsongevallen, adviezen ter voorkoming van arbeidsongevallen 

⁃ Jaar verslag externe dienst (arbeids-)geneeskunde. 

▪ Advies van CPBW inzake “vervanging” interne preventieadviseur voor 1/5de tijd. 

12. VSOA vraagt per direct het zonaal kledijreglement, de implementering van een -met unaniem akkoord- 

onderhandeld kledijreglement met terugwerkende kracht sinds 1/1/2015. 

13. VSOA vraagt de aansluiting bij de aankoopcentrale FOD BIZA. VSOA heeft moeten vaststellen dat de zone 

ZVBW dus is uitgesloten om items te kunnen/mogen aankopen bij de aankoopcentrale van FOD BIZA, ongeacht  

of er veel of weinig mogelijkheden om zaken voor onze zone te kunnen aankopen, er zijn wel specifieke items 

zoals de dienstkledij. Dit kan nu niet meer en daarom dient de zone zelf een hele openbare 

aanbestedingsprocedure op te starten voor dienstkledij (dit is een PBM -persoonlijk beschermingsmiddel- 

vermits er normen worden opgelegd) en in de toekomst ook voor de interventiekledij, dit is enorm duur om 

als zone apart te dragen, waarom niet gewoon inschrijven en mee profiteren van de gezamenlijke 

aankoopcentrale van FOD BIZA voor deze dure maar noodzakelijke kledij ? Gaat de zone nog inschrijven of 

niet ? 

14. VSOA vraagt opheldering inzake het dossier Kpt. W. Vanderstraeten waarin VSOA wordt aangehaald en 

vernoemd om betrokkene zijn ontslag te betekenen. VSOA vraagt waarom enkel dit item uit ons schrijven van 

22/6/2020 werd gelicht en gevolg gegeven door betrokkene ”oneervol”  te ontslaan ? In de motivatie 

verwijzen jullie naar onze mail waarin we wijzen op het positief advies van de zone-commandant om de  
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aanstelling van betrokkene voor een jaar te verlengen, ongeacht dienst domicilie-adres in Oostduinkerke, 

waardoor hij niet meer voldoet aan zijn benoemingsvoorwaarden als officier in korps van Lennik (noch voor 

opstart zone) ? Hoe gaat de zone verder om met het MB met vernietiging, en wordt hij nog ingezet ? 

15. VSOA vraagt inzake het tuchtdossier van Sgt. Verroken in Asse : de zoneleiding duidt een advocaat aan om 

hun eigen blunders te verdedigen, want beroep is ingesteld tegen procedurefouten, niet wegens de inhoud ! 

In ons schrijven heb ik vragen gesteld, die ik graag beantwoord zou zien, inzake aanstelling van een advocaat 

door de zone-commandant en directeur personeel om HUN BLUNDERS te verdedigen in een beroep wegens 

procedurefouten door mij ingeleid bij de beroepskamer FOD BIZA (wat werd aangehaald inzake tuchtsanctie 

tegen een sgt. van Asse). Wat uiteindelijk werd vernietigd via een MB door de Minister van BIZA zelf. Wie heeft 

dat beslist, goedgekeurd om met belastinggeld een advocaat aan te stellen en te betalen om HUN BLUNDERS 

te verdedigen ? 

o Wie heeft het initiatief genomen om een advocaat aan te stellen om de eigen fouten van de zone-commandant 

en de directeur personeel te verdedigen (ging over procedurefouten niet over de inhoud !!!)  

o Wie heeft de bestelbon opgesteld en getekend ?  

o Wie heeft dit goedgekeurd en welk is de motivatie geweest ? 

o Is hier voldaan aan de openbare aanbesteding (analyse, voorstel, beslissing, 3 prijzen, …) met name de 3 

groene lichtenprocedure ?  

o Was het zonecollege op de hoogte van de aanstelling, nog voor de aanstelling is gebeurd, en nog voor de 

zitting heeft plaats gevonden ? graag had ik hier toch enkele documenten ontvangen die dit aantonen  

o Was de zoneraad op de hoogte van deze aanstelling, of is dit een totaal nieuw gegeven voor hen ?  

16. VSOA vraagt wat de leden van zowel zonecollege als zoneraad vinden van deze beide dossiers (Kpt. 

Vanderstraeten en de tuchtsanctie) en vooral de wijze waarop de zone-commandant als de directeur 

personeel hiermee zijn omgegaan. Wat ons ook enorm tegen de borst stuit is dat de zone-commandant en de 

directeur personeel en de directeur logistiek zich boven de wet wanen, zich van niets of niemand iets 

aantrekken maar zelf constant zware fouten maken. Maar hun fouten en dan verwijs ik naar de bijlagen waarin 

u opnieuw kan zien wat de directeur personeel in het najaar van 2018 op sociale media had gepost. Na reactie 

van de 3 vakorganisaties, wou de zone-commandant absoluut geen gevolg geven om hier voor een 

tuchtprocedure op te starten, erger nog Maj. Keymolen kwam er zonder enig gevolg uit, hij heeft een excuus 

naar de vakorganisaties gemaild (maar zelfs niet naar het personeel zelf). En die heren van de zoneleiding 

vinden wel dat tuchtprocedures moeten opgestart worden voor fait divers, maar zelf mogen ze ongeremd en 

zonder gevolg eender wat doen, begrijpe wie kan …  

17. VSOA vraagt duidelijkheid inzake de “duiventil” binnen het administratief personeel. navraag leert ons dat 

onze zone blijkbaar op vlak van administratief , technisch en logistiek personeel een “duiventil” blijkt te zijn. 

Sinds 1/1/2015 (de zone-opstart) tot begin deze zomer er (zowel overname personeel van de gemeenten als 

via aanwerving) van totaal 63 personeelsleden (administratief-technisch-logistiek) er reeds 22 collega’s de 

zone hebben verlaten (ontslag genomen, ontslagen of op pensioen => 2 leden); dit betekent dus dat 1 op 3 

personeelsleden al terug uit dienst zijn, vnl op de personeelsdienst en dienst logistiek en financiën. Dit is toch 

een ernstig teken aan de wand, dat er bij deze diensten (diensthoofden) er ernstige problemen zich stellen, 

wat gaat de zone hier aan doen ? 

18. VSOA vraagt duidelijkheid/opheldering inzake de problematiek die ons wordt gemeld naar aanleiding van de 

aanwervingsexamens vrijwilliger/beroeps. Vrijdag 18/9  en zaterdag 19/9 zijn er schriftelijke (op PC) 

aanwervingsproeven voor nieuwe beroeps en vrijwilligers door gegaan, ik zelf kan niet aanwezig zijn als 

waarnemer voor VSOA wegens ziekte, maar van kandidaten heb ik vernomen dat de dochter van directeur  
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personeel Maj. Keymolen op deze examens aanwezig was en in de lokalen rondliep als observator. Deze dame 

heeft geen enkele arbeidsverbintenis met ZVBW (afgezien van in het verleden ooit als jobstudente te 

fungeren). Wie laat zoiets toe (wetende dat Maj. Keymolen zelf voorzitter van de jury is), is dit geen 

belangenvermenging (ook al doet ze zelf niet mee met de proeven, ze kent wel de kandidaten vanuit 

Londerzeel), welke bevoegdheid heeft deze dame op deze examens, wat doet zij überhaupt op deze proeven 

als zij niet als waarnemer van een vakbond daar is en geen personeelslid is van de zone en ook niet als externe 

jurylid is aangeduid ??? 

19. VSOA vraagt duidelijkheid, want ons werd gemeld dat enerzijds er heel wat kandidaat vrijwilligers niet zijn 

geslaagd op een schriftelijk examen, maar wel in bvb SIAMU Brussel beroeps zijn. Dit roept vragen op. 

Anderzijds de vrijwilligers van bvb Vilvoorde en Zaventem, als kandidaat beroeps geen enkele is geslaagd,  

maar die van Londerzeel (de thuisbasis van directeur personeel !!!) dan weer wel, zij zijn geroepen geweest 

door Maj. Keymolen in zijn bureau aldaar in de kazerne. De geruchten die ons in het verleden hebben bereikt  

dat hij de kandidaten van ZIJN post (ook bij de bevorderingen) bevoordeeld, worden opnieuw tot leven 

geroepen !? 

20. VSOA vraagt duidelijkheid inzake de “soap” omtrent het lastenboek van de EDPBW, na BOC van 16/6 en 9/9, 

en zoneraad van 23/6 en 22/9. Wij vragen de publicatienota van dit lastenboek, met de duidelijke inschrijvings- 

en afsluitdatum, het overzicht van de inschrijvers en de verschillen in hun offertes. 

21. VSOA vraagt correcte tijdsregistratie conform de regelgeving, nu wordt dit voor operationeel personeel 

gedaan in een “excell-file” (waarin eender wie aanpassingen kan doen, wat wettelijk niet mag) en daarnaast 

ook nog eens via Abifire, en dan wordt eind van de maand een zogezegde rectificatie gedaan. Wij zijn vragende 

partij voor prikklok voor ALLE personeelsleden wat betreft start en einde van de arbeidsduur (zo worden de 

personeelsleden ook verplicht eerst in de kazerne te komen alvorens naar 

opleidingen/oefeningen/vergaderingen te gaan. 

22. VSOA vraagt om de leden van het CPBW op zijn minst te verwittigen (zo kunnen zij desnoods aanwezig zijn) 

wanneer er demo’s zijn van nieuw materiaal (onlangs bvb nieuwe brancards voor de zw), maar ook bij in 

gebruik name van nieuw materiaal/voertuigen, dit is conform de vigerende regelgeving inzake Welzijn op het 

Werk. Wij wensen ook op zijn minst de indienststellingsverslagen, de gebruiks- en instructiefiches te 

ontvangen van al wat nieuw is !!! 

23. VSOA vraagt opvolging en actie inzake mogelijkheid tot groepsaankoop van fietsen, gezien het afwijzen van 

mogelijkheid van fietsleasing, kunnen wij ons vinden in een mogelijke groepsaankoop van fietsen via de 

werkgever, maar vragen tegelijkertijd dat hier snel werk van gemaakt wordt. 

 

VSOA vraagt AL deze AGENDAPUNTEN op volgend BOC te notuleren met behandeling in dat BOC van 18/11/2020. 
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