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Agenda Technisch Bijzonder Onderhandelingscomité (TBiOC) 

Maandag 21 februari 2022 

 

 

 

1. Voorstellen nieuwe secretaris vakbondsoverleg  
2. Voorstel diplomatoelage  
 
Uitbetaling diplomavergoeding - principes  
 

1. Brevetten/diploma’s die in aanmerking worden genomen 
 Oud MB (15 maart 1995) – stelt diploma’s vast die in aanmerking komen voor 
toekenning diplomatoelage (17 brevetten/diploma’s)  
- Voorstel: enkel brevetten die betrekking hebben op hogere graad dan men nu 
bekleedt, Komen niet in aanmerking:  
12° brevet ambulancier afgeleverd of erkend dor het Ministerie van 
Volksgezondheid; 
13° brevet van duiker afgeleverd door het BEFOS;  
14° diploma van automechanieker van het beroepssecundair onderwijs;  
16° Veiligheidschef in de zin van het A.R.A.B., niveau 2;  
17° Veiligheidschef in de zin van het A.R.A.B., niveau 1.  
- Gelijkgestelde diploma’s worden meegenomen (zo geregistreerd in zoneforce) 
(gebeurt niet in A’pen)  
- Geen rekening houden met A – en B-diploma’s (in geen enkele zone)  
 

2. Personeelsleden in oud versus nieuw statuut  
- Deze regeling in principe enkel van toepassing op personeelsleden in nieuw 
statuut 
- Met oog op uniformiteit en gelijkheid: voorstel om toe te passen op oud en nieuw 
statuut. 
 
3. Bedrag van de diplomatoelage 
 - vrijwilligers: 3% op netto-prestatievergoeding  
- Beroeps  
• Voor 2015 – 1 euro  
• Voor 2016 – 50 euro  
• Voor 2017 – 100 euro  

 
AGENDAPUNTEN AANGEBRACHT 
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• Voor 2018 – 150 euro  
• Vanaf 2019 – 300 euro (geïndexeerd – basis 1/6/20) 
 
4. Berekening van de diplomatoelage  
- vrijwilligers: 3% op de netto-prestatievergoeding (m.u.v. toelagen, …)  
- Beroeps: berekening pro rata gepresteerde uren (cfr. berekening 
operationaliteitspremie) 
 
Betaling van de diplomatoelage  
- Betaling per jaar (niet maandelijks, om efficiëntieredenen)  
- Retroactieve toepassing  
- Inhaalbeweging sinds opstart zone 
 
 • In 2022: uitbetaling toelagen voor 2015-2016-2017-2018  
• In 2023: uitbetaling toelagen voor 2019-2020-2021-2022  
• In 2024: uitbetaling toelagen voor 2023 
 
7. Duur van de regeling 
 - Zolang geen regelgeving inzake specialisatievergoeding 
 
Toepassing  
 
1. Vrijwilligers  

 
• Wie heeft recht op vergoeding?  
o.b.v. matrix die Ministerieel Besluit vertaalt → 91 vrijwilligers  
• 3% van de van de prestatievergoedingen die betaald werden voor het 
betreffende jaar 
  

2. Beroeps  
 
• Wie heeft recht op vergoeding? 
 o.b.v. matrix die Ministerieel Besluit vertaalt → 297 beroeps  

• Bedrag vergoeding  
• Voor 2015 – 1 euro  
• Voor 2016 – 50 euro  
• Voor 2017 – 100 euro  
• Voor 2018 – 150 euro  
• Vanaf 2019 – 300 euro (geïndexeerd – basis 1/6/20)  

• + ecocheque 100 euro voor alle beroeps (incl. ambulanciers) 
 

3. Ontwerpprotocol rond het ATP-beleid  
4. Elektronische documentatie vakbondscomités  
 
ACOD-lrb, ACV-od en VSOA gaan akkoord met de elektronische afhandeling van alle 
communicatie en documentatie voor het Bijzonder Comité, Hoog Overlegcomité en 
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eventuele andere comités van Zone Centrum in de zin van artikel 31 van het KB van 28 
september 1984  
5. Wijziging arbeidsreglement ATP  
 
Beknopte samenvatting: Aan de zoneraad wordt gevraagd om het arbeidsreglement 
administratief en technisch personeel te wijzigen inzake het werkregime van de 
dispatchers en de ziektemeldingsprocedure. 
 
X.X. Wijziging werkregime dispatchers 
 
Op 27 februari 2019 keurde de zoneraad een wijziging aan het personeelsplan van het 
administratief en technisch personeel van de zone goed waardoor ATP'ers konden 
worden aangeworven om de dispatch te bemannen, een taak die voordien uitsluitend 
door operationeel personeel werd uitgevoerd.Aanvankelijk werd gekozen voor een 
continudienst in shiften van 8u, onder meer omdat uit de risico-analyse bleek dat 
langere shiften een risico vormen voor het welzijn en de arbeidsveiligheid van de 
dispatchers in kwestie. 
 
Tijdens de samenwerkingsgesprekken met de dispatchers gaven zij echter aan dat zij dit 
uurrooster als zeer zwaar ervaren en liever in een 12u-systeem zouden werken, zoals 
ook het operationeel personeel in de hoofdkazerne. Deze vraag werd overgenomen door 
de vakorganisaties en in het akkoord van 29 november 2021 met deze organisaties werd 
het engagement aangegaan om het werkregime van de dispatchers te wijzigen naar een 
12u-stelsel. Deze wijziging wordt nu ingeschreven in het arbeidsreglement. De 
krachtlijnen van het nieuwe werkregime worden hieronder besproken. 
 
X.X. Uurrooster 
 
Het nieuwe uurrooster bestaat uit een continudienst in 12u-shiften met als beginuren 7u 
en 19u. Er wordt voor gekozen om een halfuur vroeger te starten dan de operationele 
ploeg zodat er al een overdacht van de dispatch heeft plaatsgevonden voor de 
operationele ploegenwissel om 7u30/19u30. Dit vermindert de kans dat er door de 
ploegenwissel verwarring ontstaat, wat vooral bij grote rampen van belang kan zijn. 
 
Tijdens hun shift beschikken de dispatchers, net zoals het operationeel personeel, strikt 
genomen niet over een pauze. Indien het werk dit toelaat mogen zij weliswaar 30 
minuten pauzeren ergens in de loop van hun shift, maar zij moeten ook tijdens deze 
'pauze' beschikbaar blijven om prestaties te leveren indien nodig. Deze afwijking van de 
wettelijk verplichte pauze is mogelijk omdat de dispatchers diensten leveren die 
bijdragen tot de veiligheid en dus onder de uitzonderingsgrond vallen van artikel 6, § 2, 
1° van de Arbeidstijdwet van14 december 2000. 
 
De mogelijkheid tot aflossing voor het einde van de shift (het 'flexibel halfuurtje') blijft 
bestaan onder dezelfde voorwaarden. 
 
X.X. Bezettingsregels 
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Er wordt een minimale bezetting vastgelegd van: 
• 3 personen tijdens dagshiften op weekdagen; 
• 2 personen tijdens nachtshiften en tijdens dagshiften op weekend-, feest- en 
brugdagen. 
Om deze minimale bezetting zoveel mogelijk te waarborgen wordt ook een maximale 
bezetting vastgelegd van 3 personen tijdens nachtshiften en tijdens dagshiften op 
weekend-, feest- en brugdagen. Eventuele overtallige dispatchers zullen dus een vorm 
van afwezigheid moeten opnemen om deze maximale bezetting te respecteren en 
zodoende een betere spreiding van de bezetting te bekomen. 
 
X.X. Verlof 
 
Eveneens met het oog op deze minimale bezetting worden een aantal verlofregels 
ingevoerd. Verlof wordt daarbij begrepen als zowel vakantie, inhaalrust als 
compensatieverlof. In het nieuwe uurrooster beschikt een voltijdse dispatcher over 
214u compensatieverlof per jaar. 
 
Volgende regels worden opgenomen: 
 
• De dispatchers kunnen verlof opnemen in blokken van 12u of, indien de minimale 
bezetting en de goede werking van de dienst het toelaten, per 3, 6 of 9u. 
• De reeds bestaande verlofspreidingsregeling blijft behouden: per team moet 30% van 
het verlof opgenomen worden tijdens het eerste tertaal van het jaar, 40% tijdens het 
tweede en 30% tijdens het laatste. 
• Bij samenloop van verlofaanvragen wordt in principe voorrang gegeven aan lange 
verloven (meer dan 6 shifts) en verloven voor hele shifts boven verloven van 3, 6 of 9u. 
• Elke aanvraag voor verlof dient ten laatste op de 20ste dag van de maand voorafgaand 
aan de maand van opname te zijn ingediend bij de verlofverantwoordelijke. 
 
X. Andere wijzigingen 
 
De zone is overgestapt naar een online ziektemeldingsapplicatie. Deze nieuwe tool is 
minder omslachtig voor het personeel, zoals de ombudsmannen van de 
beroepsbrandweer in het verleden al meermaals gevraagd hadden, en is bovendien 
privacyvriendelijker aangezien er een strikt rechtenbeheer is rond wie welke 
ziektemeldingen kan zien. 
Daarnaast worden de contactgegevens in deel 9 up-to-date gebracht. 
 
6. Jaaractieplan 2022 
 
Opmerkingen VSOA : Het jaarlijkse actieplan voor het volgende jaar moet worden 
ingediend ter advies over te maken aan het Comite  voor Preventie en Bescherming op het 
Werk uiterlijk op 31 oktober van het voorgaande jaar.   
  
De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid binnen zijn onderneming. Een 
welzijnsbeleid heeft tot doel beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen en het 
welzijn van uw werknemers te beschermen. 
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Bijgevolg rust op u de verplichting om een risicoanalyse te laten uitvoeren en 
preventiemaatregelen vast te stellen. Ook dient u een globaal preventieplan en een 
jaarlijks actieplan op te maken. 
 
Een risicoanalyse: 
  
Het dynamisch risicobeheersingssysteem steunt op het principe van de risicoanalyse, die 
wordt uitgevoerd om adequate preventiemaatregelen te kunnen vaststellen. Dit gebeurt 
op drie niveaus: 
  

• De organisatie in haar geheel: 
• Elke groep van werkposten of functies; 
• Het individu zelf. 

  
De risicoanalyse bestaat uit drie fasen: 
  

• Het identificeren van gevaren; 
• Het vaststellen en nader bepalen van risico's; 
• Het evalueren van risico's. 

  
Op basis van de risicoanalyse worden preventiemaatregelen vastgesteld. 
 
Alvorens een met redenen omkleed advies uit te brengen over een jaarlijks 
actieplan en een globaal preventieplan, risicoanalyses van organisatie in haar 
geheel en van elke groep van werkposten of functies zullen nodig zijn. 
 
Zonder deze risicoanalyses, het VSOA zal geen met redenen omkleed advies 
kunnen uitbrengen. 
 
Op basis van de risicoanalyse worden preventiemaatregelen vastgesteld. 
  
De preventiemaatregelen hebben tot doel risico’s te voorkomen. Indien dat niet mogelijk 
zou zijn, voorkomen zij de schade of nog, indien ook dat uitgesloten zou zijn, beperken zij 
de schade. 
  
Voorbeelden van preventiemaatregelen zijn het verbeteren van de werkkledij, de 
veiligheids- en gezondheidssignalering of de bescherming tegen psychosociale risico’s op 
het werk. 
  
Ook preventiemaatregelen hebben betrekking op het niveau van de organisatie in haar 
geheel, op het niveau van de verschillende functies en op het niveau van het individu. 
 


