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3. Operationeel organisatieschema

a. Operationeel personeelsplan

Overeenkomstig het KB van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen

van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones werd een

personeelsplan voorgesteld.

Dit personeelsplan werd, zonder voorafgaandelijk syndicaal overleg, eerder al
meningsvormend voorgelegd aan de zoneraad in zijn zitting van 25 juni 2021 en op 09 juli
2021 aan de zoneraad voorgelegd ter goedkeuring.

Hierdoor wordt een deugdelijke besluitvorming, met een syndicaal onderhandeld en

gedragen plan, uitgesloten. Wij kunnen dit bezwaarlijk zien als een poging om de

vakbonden buitenspel te zetten en tot een verdoken besluit te komen. Steunende op de

bepalingen van artikel 25 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering

van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en

de vakbonden van haar personeel, dient immers een maximale termijn van 30 dagen

gerespecteerd te worden na de eerste behandeling van een agendapunt op een bijzonder

overlegcomité.

VSOA benadrukt dat overeenkomstig de geldende regelgeving een personeelsplan
voorafgaandelijk onderhandeld dient te worden in een syndicaal overleg alvorens
hierover enige besluitvorming kan zijn in de zoneraad. Wij betreuren eens te meer dat
hier weer een loopje genomen wordt met de geldende regelgeving.

Tot onze verontwaardiging stellen wij bovendien vast dat de zonecommandant in haar
verantwoording naar de zoneraad verklaart dat er een syndicaal akkoord is!
VSOA vraagt een onderzoek waarbij moet worden uitgezocht of er een officieel document
bestaat waarop de zonecommandant zich baseert om te verklaren dat er een syndicaal
akkoord is. Als blijkt dat dit document niet bestaat moet VSOA vaststellen dat de
zonecommandant de zoneraad voorliegt, een ernstig vergrijp dat het vertrouwen tussen
de zoneraad en de zonecommandant kan schaden en welk aanleiding kan geven tot een
tuchtprocedure.

VSOA vraagt dan ook de vernietiging of het uitstel van de uitvoering van het raadsbesluit

ter zake tot na het wettelijk verplichte overleg met de vakbonden in overeenstemming

met de geldende procedures.
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VSOA stelt zich bovendien enkele vragen bij het voorliggende personeelsplan:

- Er wordt gesproken over kleine – standaard – grote posten. De aantallen worden

dus per post vastgelegd

Het feit dat men deze personeelsgetallen koppelt aan posten laten toekomstgericht

weinig flexibiliteit toe en hoewel, bij monde van de zonecommandant, dit als

richtinggevend aanzien wordt, vreest VSOA op termijn dat hierdoor potentieel

uitstekende kandidaten verloren gaan, posten bevoor- en/of benadeeld kunnen worden

of dat een proactief personeelsbeleid in functie van pensionering onmogelijk is. Dit kan

op termijn aanleiding geven tot kritische personeelsbezettingen in de posten die de

operationaliteit van deze posten (en de motivatie van de vrijwilliger) in het gedrang

kunnen brengen.

Bovendien wordt nergens de haalbaarheid van deze ambitie getoetst aan de praktijk.
Het werven van vrijwilligers is afhankelijk van heel wat factoren en een verhoging van
het contingent met 10 vrijwilligers voor een post, terwijl er weinig potentieel is, lijkt ons
geen sinecure.

- Er wordt nergens enig verband gelegd met het materiaal- en/of voertuigplan. Hoe
kan een personeelsplan niet afgestemd worden met een voertuigplan, temeer daar het
personeel met een voertuig ter plaatse dient te komen in geval van interventie? Het
aantal voertuigen is immers ook een bepalende factor die men in rekening dient te
brengen. Wat baat een personele getalsterkte van een post als hiertegenover geen
voertuigen staan?

- Ook stelt VSOA vast dat er naar kazernering nog heel wat heikele punten zijn (cfr.
punt 2.c van dit verslag) Uitbreiding van sommige personeelskaders vragen ook
infrastructurele aanpassingen.

- Verder wordt in deze nota uitgegaan van alle type interventies (prio 1,2,3) terwijl
men in de personeelsplannen vertrekt van een bezetting van een autopomp met 6
personen. Bij heel wat prio 2 en 3 opdrachten is geen bezetting van 6 personen
noodzakelijk.
Daarnaast moeten bij prio 1 opdrachten ook ondersteunende voertuigen vertrekken

waardoor een dagbezetting van 6 personen niet toereikend is. Uit de begeleidende

risicoanalyse, die de basis vormt voor dit personeelsplan blijkt dat deze bezetting van 6

personen tijdens de reguliere daguren of verschillende posten nauwelijks of niet

gehaald worden!

- Om de uitbreiding van het hoger kader te verantwoorden vertrekt men vanuit 7
OVD-gebieden, dit terwijl men eerder te kennen gegeven heeft om het aantal
OVD-gebieden te reduceren. Of wil het management van de zone hier de zoneraad
weer zand in de ogen strooien?

- VSOA betreurt bovendien de uitspraak van de zonecommandant met betrekking tot

de oudere personeelsleden (55+) die een versnelling lager wensen te schakelen.

Ondanks het feit dat deze personeelsleden door hun ervaring, expertise en inzet een

belangrijke meerwaarde vormen en daarenboven de balans tussen de verschillende

generaties in evenwicht houden, stelt de zonecommandant dat in deze gevallen hun

‘afscheid’ dient overwogen te worden. Dit betuigt van weinig respect, noch waardering

naar deze collega’s toe.
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VSOA stelt vast dat, ondanks een uitbreiding van het vrijwillig kader naar een contingent
van 1.000 operationelen, weinig flexibiliteit ingebouwd is. VSOA verzet zich tegen het
vastpinnen van personeelsaantallen aan posten, maar wenst eerder het omgekeerde,
d.w.z. dat posten in functie van hun personeelsaantallen gecategoriseerd worden als
klein – standaard – groot.
VSOA ziet hierin een poging om sommige posten uitgebreid te professionaliseren, dit ten
koste van andere posten en de gewaardeerde vrijwilliger. Dit kan op lange termijn
nefaste gevolgen hebben voor de motivatie of werving van nieuwe vrijwilligers en dus
rechtstreeks op de operationaliteit van de posten. Bovendien legt een verdere
professionalisering een bijkomende druk op de reguliere werkingskosten van de
hulpverleningszones en de gemeentelijke dotaties.

Het personeelsplan kan voor VSOA niet los gezien worden van een voertuigplan en een
infrastructurele evaluatie.

VSOA vraagt bovendien duidelijkheid over de toekomstvisie omtrent OVD-gebieden.
Zonder duidelijkheid is de uitbreiding van het hoger kader niet verantwoordbaar.

VSOA stelt vast dat binnen BZR het ontbreekt aan een zonaal gedragen lange termijnvisie
en een deugdelijk meerjarenbeleidsplan.  Hoe kan een beleid een personeelsplan,
voertuigplan, kazerneplan, evaluatiebeleid, begroting… opmaken als er geen lange
termijnvisie werd uitgeschreven?

Bij de bespreking over het personeelsplan kwamen ook de bevorderingen van het
beroepspersoneel ter sprake, of beter het uitblijven van deze procedures.

Voor de eerder gevraagde bevordering naar beroepskorporaal werd tot op heden nog geen
enkel initiatief, noch enige intentie tot het organiseren van een bevorderingsprocedure
ondernomen. Men verschuilt zich achter een nog uit te schrijven aangepast functieprofiel
voor deze beroepsfuncties. Dit terwijl voor het vrijwillig kader wel al meermaals voorzien
werd in verschillende bevorderingsmogelijkheden!?
Buiten het hoger kader is er voor het beroepspersoneel sinds het ontstaan van de zone
(2015) nog geen enkele mogelijkheid voor het basis- of het middenkader gecreëerd!?

VSOA ziet een verder uitstellen van deze bevorderingsprocedures voor het
beroepspersoneel dan ook als weinig waarderend of respectloos naar het operationele
beroepskader toe. Dit in contradictie tot de uitgebreide ervaring, geoefendheid, kwaliteit en
professionaliteit welke zij elke dag opnieuw, in het voordeel van de organisatie,
aanwenden. Zij zijn de steunpilaren die de operationele continuïteit vaak nog rechthouden.

VSOA dringt dan ook aan op een snelle organisatie van deze bevorderingsprocedures
voor het beroepskader conform de bepalingen Boek 5 van het KB van 19 april 2014 tot
bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel en benadrukt dat
voor deze bevorderingen enkel de federale functieprofielen zoals beschreven in het
Ministerieel Besluit (MB) van 08 oktober 2016 (en zijn aanpassingen) tot vaststelling van
de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
kunnen gebruikt worden.
VSOA zal waken op een correcte naleving van deze bevorderingsprocedures en zich
verzetten tegen elke afwijking van de wettelijk verankerde functieprofielen.
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