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PROTOCOL NIET AKKOORD voor VSOA 

Inzake Rijbewijs C worden beperkingen opgelegd in dit reglement  : 

Voor de operationele BEROEPS personeelsleden is het behalen van het rijbewijs C, een benoemingsvoorwaarde. Voor 
VSOA is het onaanvaardbaar om een maximum aantal pogingen toe te laten tot het behalen van dit vereiste rijbewijs. 

Dit wordt ook niet toegelaten door de toezichthoudende overheid, bepaald in de statuten KB van 19/4/2014 : 

https://www.securitecivile.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/FAQ/administratief_statuut_faq_l.4.pdf  
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Dit geldt evengoed voor beroeps stagiair brandweerman als ambulancier-niet brandweerman, en kan/mag niet 
geweigerd worden. 
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Inzake rijbewijs CE, waar in 4.3.6 de beleidsverantwoordelijken materieel en operaties bepalen wie wel of niet dit 
rijbewijs kan/mag gaan halen, kan niet, het is in de eerste plaats een risicoanalyse die de behoeften dient aan te tonen, 
en indien geweigerd wordt, dient dit te voldoen aan de bepalingen in de statuten KB 19/4/2014, meer bepaald Art. 
151 van het administratief statuut. Daarentegen het aantal pogingen kan hier wel beperkt worden (dit rijbewijs is geen 
aanwervings- en/of benoemingsvoorwaarde). 

Ook bij de andere artikelen, gelden dezelfde bepalingen inzake weigeren van opleidingen. 

 

  

 

Inzake Hoofdstuk 5 “Beoordeling en bijsturingsmodaliteiten en bijhorende artikelen van het VTO-reglement : 

Voor VSOA is het nog altijd de evaluator die hier het overzicht van VTO MOET krijgen en bijsturen (zowel via 
functiegesprek en de daarin beoogde doelstellingen en afspraken om die doelstellingen te bereiken, via het 
functioneringsgesprek waarin bekeken wordt of de gemaakte afspraken opgevolgd en/of bijgestuurd worden om de 
doelstellingen te halen, via het evaluatiegesprek waar bekeken wordt of die doelstellingen  -dus ook qua opleidingen- 
zijn behaald, tussendoor kan een punctueel functioneringsgesprek gebruikt worden om tevens bijsturingen te doen), 
en dus niet de postverantwoordelijke en lokale VTO-verantwoordelijke, zij dienen het overzicht op te maken en 
constant bij te houden en te zorgen dat zowel het personeelslid als diens evaluator hier permanent zicht op hebben. 

Daarenboven is het voor VSOA onaanvaardbaar om de verantwoordelijkheid via dit VTO-reglement integraal bij het 
personeelslid te leggen. Het is de werkgever die al het nodige moet voorzien qua verplichte opleidingen, en een 
duidelijke kalender opstelt, het is de verantwoordelijkheid van het individu om deze kalender op te volgen. Op de 
manier zoals het nu beschreven staat, kan enkel het individu verantwoordelijk gesteld worden, dit kan ons inziens 
enkel als de werkgever (in dit geval dus VTO) onomstotelijk kan aantonen dat zij hun verantwoordelijkheid ten volle 
hebben opgenomen door een duidelijke kalender (in samenspraak met het individu) op te stellen. 

Hoofdstuk 6 “Fysieke paraatheid en accreditatie persluchtdrager (PPMO) : 

Alle begrip dat officieren andere taken hebben op interventie, maar zij krijgen toch ook een operationaliteitspremie, 
dan lijkt het ons niet meer dan logisch dat zij dezelfde operationaliteitsproeven moeten afleggen. Voor VSOA geen 
verschil tussen lager, midden en hoger kader. Wij mogen toch hopen dat als mensen van lager en/of middenkader in 
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 gevaar zijn op interventie de officieren dan op zijn minst toch kunnen ingrijpen en dus fully operationeel zijn. Voor ons 
onaanvaardbaar dat officieren zouden vrijgesteld zijn van de brandbestrijdingstesten. 

Wedertewerkstelling omwille van niet slagen in PPMO-testen, lijkt ons onmogelijk, gezien het feit dat dit oneerlijkheid 
veroorzaakt tussen beroepspersoneel en de vrijwilligers, vermits er geen wedertewerkstelling mogelijk is of bestaat 
voor het vrijwillig personeel (zie volgende pagina). Het lijkt ons dan ook niet correct om dit dan toe te passen enkel 
voor beroepspersoneel. Het lijkt ons wel correct om desbetreffend beroepspersoneel uit het ploegenregime te halen 
en tijdelijk in dagdienst onder te brengen (om opleidingen en oefeningen te doen/volgen, en vooral te oefenen op de 
PPMO). Hij/zij kan tijdens deze dagdienst NIET meegeteld worden voor de bezetting, en ook GEEN ENKELE interventie 
meedoen (vermits hij/zij niet operationeel in orde zijn !). Vrijwilligers kunnen gedurende vooraf bepaalde periode 
enkel oefeningen/opleidingen (vooral voor PPMO) komen volgen, maar kunnen NIET beschikbaar zijn of opgeroepen 
worden. 

Indien nog niet geslaagd, zal inderdaad met arbeidsgeneesheer moeten gekeken worden, wat mogelijk is. Hierbij 
verwijzen wij tevens naar het personeelsplan waar duidelijk de functies moeten beschreven staan die voor (enerzijds 
de functies enkel voorbehouden voor eindeloopbaanbeleid, en wedertewerkstelling op eigen verzoek, deze zijn 
onomkeerbaar deze kunnen dan ook niet door andere functies ingevuld worden) en anderzijds diegene de kunnen 
aangevuld worden en voor wedertewerkstelling (in tijdelijk verband wegens niet operationeel of wegens medische 
redenen) in aanmerking komen.  
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