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Vera CELIS  
Voorzitter  
Brandweerzone Kempen 
Stelenseweg 92 
2440 GEEL 
 
Brussel, postdatum 
 
Opmerkingen BOC 7 maart 2022 
 
Geachte voorzitter 
 
U gelieve in onderhavig schrijven de opmerkingen terug te vinden aangaande het BOC van 7 maart 2022 vanwege 
VSOA 

 
1. Voor wat betreft het voorstel tot dienstnota betreffende het GSM gebruik 

Zoals gemotiveerd tijdens het onderhandelingscomité van 07 maart 2022, kan VSOA niet akkoord gaan 
met de onderstaande bepaling uit de dienstnota over het GSM gebruik: 
 

[…] 
Buiten de wachtrol wordt van alle medewerkers die een organisatie-gsm aanvaarden, verwacht dat 
er binnen de 90 minuten (behoudens verlofperiodes of bij verblijf in het buitenland) op telefonische 
oproepen vanwege de brandweercentrale gereageerd wordt 
[…] 

 
VSOA motiveert zijn standpunt door te verwijzen naar arrest (C-344/19) van het Europese Hof van Justitie dd. 
9 maart 2021 inzake een prejudiciële vraag in de zaak tussen D.J. en Radiotelevizija Slovenija dit specifiek 
met betrekking tot verduidelijking van artikel 2 van richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd.  
Het besluit van deze prejudiciële vraag is niet relevant in deze context, aangezien dit om de toepassing van 
het begrip ‘arbeidstijd’ draait, maar wel is de motivering om tot dit besluit te komen belangrijk. 
 
• Gezien in het reglement een verplichte vereiste opgevat zit om binnen 90 minuten te reageren op een 

telefonische oproep, is er stricto senso sprake van een ‘wachtdienst met permanente bereikbaarheid’ 
in de zin van dit arrest.  

• Voor wat betreft ‘wachtdiensten met permanente bereikbaarheid’ benadrukt het Hof in zijn motivering 
(punt 63) dat in het geval van wachtdiensten, zelfs wanneer zij geen arbeidstijd vormen, aan de 
werknemer professionele verplichtingen worden opgelegd en dat zij dus tot de werkomgeving in 
ruime zin behoren; 
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• Wanneer ‘wachtdiensten’ lang duren (of zeer vaak voorkomen) wordt het de werknemer moeilijk 
gemaakt om zich een voldoende aantal opeenvolgende uren volledig aan zijn werkomgeving te 
onttrekken om de invloed van het werk op zijn veiligheid en gezondheid op te heffen (punt 64) 

• Gezien de verplichting om werknemers te beschermen tegen psychosociale risico’s die zich in hun 
werkomgeving voordoen, kunnen werkgevers dan ook geen zodanig lange of frequente wachtdiensten 
invoeren dat deze een risico voor de veiligheid of gezondheid van werknemers opleveren, ongeacht of 
deze diensten als ‘rusttijd’ worden aangemerkt (punt 65) 

 
Steunende op deze motivering besluit VSOA dat de aangehaalde verplichting om binnen de 90 minuten 
te reageren op een oproep voor gevolg heeft dat de werknemers zich onvoldoende of niet kunnen 
onttrekken aan hun werkomgeving en alzo een psychosociale belasting ontstaat. VSOA kan dan ook niet 
akkoord gaan met deze verplichting. Het feit dat een organisatie-GSM verplicht is voor een aantal 
functies wordt door VSOA aanzien als een bevestiging dat het om een wachtdienstfunctie gaat. 
 

2. Vergoedingsregels 
VSOA kan zich niet akkoord verklaren met de voorliggende nieuwe vergoedingsregels en motiveert dit als 
volgt: 
 

• Enerzijds is VSOA van oordeel dat de wettelijke mogelijkheden niet voldoende diep doorgrond 
zijn door de hulpverleningszone en anderzijds is er geen duidelijkheid omtrent de individuele 
verliezen voor de operationele personeelsleden.  
Verder stelt VSOA vast dat de verschillende vragen om ‘pro rata temporis’ enkele 
referentiepersonen met elkaar te vergelijken steevast geweigerd worden door de zoneleiding, 
temeer daar dit een beter beeld zou kunnen geven van de werkelijke verliezen voor het 
operationeel personeel. De voorliggende vergoedingsregels zouden gunstiger kunnen uitkomen 
voor de minder geëngageerde vrijwlligers, dit terwijl vrijwlligers met een groter engagement een 
aanzienlijk verlies leiden, dit is de omgekeerde wereld! 
 

• Een globaal negatief cijfer van -1,57 procent op de totale personeelskost biedt onvoldoende 
transparantie om de individuele verliezen te kunnen vergelijken en is alleen voordelig voor de 
overheid. VSOA vindt het dan ook schandelijk dat een overheid op kap van zijn personeel voordeel 
haalt uit deze nieuwe vergoedingsregels. Personeel dat nota bene het imago van diezelfde 
overheid telkens weer opnieuw positief in de kijker plaatst! 
 

• De hulpverleningszone heeft destijds al zijn operationeel personeel om de tuin geleid en hen het 
‘nieuwe statuut’ aangepraat door loze beloften van een herstel KB welk soelaas zou brengen. 
Deze onvoorzichtige hypothese is echter een maat voor niets gebleken. De keuze voor het nieuwe 
statuut is onomkeerbaar en des te pijnlijker doordat het operationeel personeel nu de rekening 
gepresenteerd krijgt! Dit in tegenstelling tot heel wat andere hulpverleningszones waar het principe 
van de toelage op de onregelmatige prestaties, hoewel onwettelijk, nog steeds als ‘normaal’ 
beschouwd worden. 
 

• Wat betreft de voorgestelde verplaatsingsvergoeding voor de beroepskrachten is de voorgestelde 
factor voor de verplaatsingsvergoeding door de zoneraad geplafonneerd tot een factor 1,5. Dit in 
schril contrast met de werkelijke financiële verliezen die zij nu te verwerken krijgen door de, 
weliswaar correcte, toepassing van de ‘opt-out’ regels. Deze verplaatsingsvergoeding kan enkel 
toegekend worden wanneer het beroepspersoneel supplementair opgeroepen wordt. Indien de 
operationele leiding door structurele aanpassingen zijn organisatie op punt zet, zal dit slechts een 
druppel op een hete plaat zijn, doordat dergelijke ‘oproepen’ hierdoor tot een minimum beperkt 
zullen worden.  
 

• In antwoord op onze vraag aan de Juridische Directie van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, 
meldt brandweerinspecteur Pieter BIETS dat er mogelijkheden zijn om, mits een huishoudelijk 
reglement met betrekking tot oproepbaarheid en beschikbaarheid van de vrijwlligers, het eerste 
uur voor de vrijwlligers meer kan vergoed worden, dit biedt nog een aantal mogelijkheden welke 
wij niet in uw voorstel konden terugvinden.  
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• Wat het optrekken van de toelage naar 100% voor onregelmatige prestaties op zaterdag betreft 
vindt VSOA dit al een stap in de goede richting. 
 

Verder moet opgemerkt dat de vergoedingen voor wachtdiensten niet correct zijn en eist zij bijgevolg 
dat ook deze onwettelijkheid wordt geschrapt en rechtgezet.  
Navraag bij de voornoemde Juridische Directie Civiele Veiligheid bevestigt dat wachtdiensten zoals bv. 
permanentie als PIT-chauffeur of seinkamerwacht hetzelfde dienen geïnterpreteerd te worden als een 
‘wachtdienst in de kazerne’, waarbij in overeenstemming met art. 39 e.v. van het Koninklijk Besluit van 19 
april 2014 – houdende bezoldigingsregelingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszone 
het vrijwllig personeel recht heeft op een toelage voor onregelmatige prestaties en geen 101% zoals dit nu 
in Brandweerzone Kempen het geval is.  
 
Wat betreft de verhoging van de maaltijdcheques naar een zichtwaarde van 8 euro is VSOA van mening 
dat dit, naar analogie met de sectorale akkoorden voor lokale en regionale besturen, niet meer dan 
vanzelfsprekend is! De koopkrachtverhogende maatregelen in de sector voor lokale en regionale besturen 
gingen zelfs nog verder dan deze ‘beperkte’ verhoging.  
VSOA verdedigt hier het standpunt dat deze maatregel losgekoppeld moet worden van de 
vergoedingsregels en met onmiddellijke ingang, retrograad vanaf 01 januari 2022 kan toegepast worden, 
mits een zoneraadbesluit in deze zin voor 01 april 2022. 

 
VSOA is van oordeel dat het mandaat dat de zoneraad aan de voorzitter gegeven heeft niet ver genoeg 
reikt om voldoende compensaties te bieden voor de geleden financiële verliezen voor het operationeel 
personeel. VSOA vraagt aan de overheid om zijn waardering voor het personeel van de 
hulpverleningszone te valoriseren door ministens een gelijkwaardige financiële compensatie voor te 
stellen. VSOA kan zich bijgevolg niet akkoord verklaren met het voorliggende voorstel van de nieuwe 
vergoedingsregels.  
VSOA vraagt ook om de verhoging van de maaltijdcheques los te koppelen van de vergoedingsregels en 
naar een gelijke behandeling te streven met het personeel van de lokale en regionale besturen waar 
eerder al koopkrachtverhogende maatregelen werden doorgevoerd. 
 

3. Diplomatoelage 
 
Tijdens de onderhandeling heeft VSOA gevraagd om de diplomatoelage correct te vergoeden. Voor het 
beroepspersoneel zou dit reeds in orde zijn, maar voor de vrijwlliger is hier een inhaalbeweging bezig. Dit 
werd door de zoneleiding bevestigd. 
 
Info verkregen na het BOC heeft VSOA met verstomming geslagen. Wij verwijzen naar de berichtgeving met 
betrekking tot de uitbetaling van deze diplomatoelagedoor verzonden door Ellen VAN SOOM, administratief 
medewerkster van de hulpverleningszone welke wij hieronder citeren: 
 

[…] 
“De diplomatoelage over de periode van 2018-2021 zal worden uitbetaald in de loop van april. De 
diplomatoelage bedraagt 3% (angeacht het aantal titels) op alle prestaties zonder toeslagen. 
Vanaf 2022 zal de diplomatoelage voor vrijwlligers 3% bedragen per diploma met een maximum 
van 10%” 
[…] 

 
VSOA verwijst in deze naar de toepasselijke regelgeving m.n. het KB van 20 juni 1994 - tot vaststelling van 
de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een diplomatoelage aan sommige 
personeelsleden van de openbare brandweerdiensten en van de gemeentepolitie en het Ministerieel 
Besluit van 15 maart 1995 - tot vaststelling van de diploma’s, brevetten en getuigschriften die in aanmerking 
komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare 
brandweerdiensten.  
 
VSOA is verontwaardigd dat de hulpverleningszone wederom de wetgeving met de voeten treedt, zij 
eist dan ook een correcte uitbetaling van deze diplomavergoeding zoals beschreven in het KB van 19 
april 2014 – houdende bezoldigingsregeling van operationeel personeel van de hulpverleningszones en 
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verwijst hiervoor naar art. 31 voor het beroepspersoneel en art. 38 voor het vrijwllig personeelslid. VSOA 
zal niet nalaten om dit aan te kaarten bij de bevoegde overheid indien dit niet conform de geledende 
wetgeving gebeurt. 
 
 

4. Personeelsbehoefteplan 
 

VSOA heeft kennisgenomen van de intentie van de hulpverleningszone omtrent een aanpassing van het 
personeelsbehoefteplan, maar heeft hieromtrent nog een aantal opmerkingen met betrekking tot het 
voorgestelde plan. 
 

• Er wordt gesproken in het personeelsplan over ‘gewaarborgde’ posten. Dit houdt rechtstreeks een 
devaluatie in van de andere brandweerposten en hypothekeert het engagement van de 
vrijwilliger.  

 
• Bijkomend wil de hulpverleningszone de bezetting van deze posten realiseren met invulling vanuit 

de andere posten waardoor er hier mogelijkerwijze een substantieel tekort kan optreden door de 
gelimiteerde maximale inzetbaarheid van de manschappen op weekbasis in de eigen post (24 u 
per week voor de vrijwilliger cfr. arbeidstijdenwet).  
VSOA verwijst in deze naar de brandweerzone Rivierenland waar dit principe ondertussen 
geëvalueerd wordt, maar omwille van personeelstekorten bijgestuurd dient te worden. VSOA 
vreest dan ook dat dit op termijn meer beroepskrachten zal vragen en een verdere uitstroom van 
vrijwilligers voor gevolg zal hebben. Is Brandweerzone Kempen bereid deze meerkost te betalen? 
 

• Er wordt door de zoneleiding geopperd dat de (vrijwillige) manschappen van de andere posten zich 
hiervoor graag zouden willen engageren, maar is deze hypothese al getoetst bij de manschappen 
van de andere posten? Net zoals bij de vergoedingsregels (zie supra) is een hypothetisch 
uitgangspunt nooit zonder risico! Bovendien is een brandweerman gehecht aan zijn post, net 
omdat dit mogelijkheden biedt om dicht bij zijn gezin en sociale omgeving toch nog een 
meerwaarde te kunnen betekenen voor de maatschappij.  
 

• Door de vervreemding van de eigen posten betekent deze keuze evenzeer dat de sociale 
nevenactiviteiten van de brandweerposten (vriendenkringen) nog weinig toekomstperspectief 
hebben… Deze activiteiten zijn belangrijk voor de integratie van de posten in een gemeenschap, 
leggen een belangrijke brug tussen de burger en de hulpverleninsgzone en stimuleren de 
teamgeest en onderlinge verstandhouding welke uitermate belangrijk zijn om in crisissituaties 
efficiënt en adequaat op te treden. Dit ‘verenigingsleven’ is de drijfveer en vaak het bestaansrecht 
van de posten. Hieraan tornen komt overeen met het schrijven van het testament van de 
vrijwilliger! VSOA verwijst ter illustratie naar de uitstroom van de vrijwilliger die sinds het ontstaan 
van de hulpverleningszone in een stroomversnelling zijn terechtgekomen omdat men zich niet 
langer identificeert met de eigenheid van zijn post!! 
 

• De personele aantallen worden per post vastgelegd. Het feit dat men personeelsgetallen koppelt 
aan posten laten toekomstgericht weinig flexibiliteit toe. VSOA vreest dan ook dat men op termijn 
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.  
VSOA wil u eraan herinneren dat het opleiden van een nieuw brandweerlid heden 2 jaar duurt en in 
tussentijd kunnen zij nog niet mee op interventie. Wij hebben dan nog niet gesproken over de 
moeilijkheid om nieuwe mensen te werven 
 

• 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 bv 10 
vrijwilligers voor een post, terwijl er weinig potentieel is, lijkt ons geen sinecure. 
 

• Er wordt nergens enig verband gelegd met een materiaal- en/of voertuigplan, men steunt zich 
louter op het aantal interventies en de risicoanalyse. Hoe kan een personeelsplan niet afgestemd 
worden met een voertuigplan, temeer daar het personeel met een voertuig ter plaatse dient te 
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komen in geval van interventie? Het aantal en type 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 gepaste voertuigen staan? VSOA stelt vast dat op vlak van het wagenpark 
Brandweerzone Kempen stelselmatig kleine posten leegrooft, hoe kan dan een statistiek van het 
aantal interventies gebruikt worden als basis voor een personeelsbehoeftenplan als een bepaald 
type voertuig niet in rekening kan gebracht worden? 
 

• Verder stellen wij vast dat de kleinere posten benadeeld worden. Minder personeel betekent dan 
wel meer inzetten, maar wat met de veiligheid van de manschappen? De haalbaarheid van 
bijvoorbeeld om de drie weken i.p.v. om de vier weken van dienst te zijn? 
 

Brandweerzone Kempen heeft een zeer ambitieus personeelsbehoeftenplan. VSOA is echter van oordeel 
dat dit plan nog teveel vraagtekens bevat, in zijn kinderschoenen staat en weinig rekening houdt met de 
binding van de vrijwlligers aan hun post, de grote werklast op de schouders van het beroepspersoneel 
en een mogelijk grotere behoefte aan beroepspersoneel op middellange termijn.  
Er wordt vertrokken vanuit het risicoprofiel en de statistiek, doch er wordt weinig rekening gehouden 
met het materieel of wagenpark. Vooraleer dit plan ten uitvoer kan gebracht worden lijkt bijkomende 
studie en een personeelsbevraging aan de orde 
VSOA is niet akkoord met het voorliggende personeelsbehoeftenplan 

 
 
VSOA verzoekt de voorzitter deze opmerkingen toe te voegen aan het PV van de onderhandeling van 7 maart 2022 
in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het syndicaal statuut.  
 
 
Met syndicale groeten 
Voor SLFP/VSOA – sector hulpverleningszones 
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Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 
 
 

Peter VANDENBERK 
Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

Bart NOYENS 
Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

 
 


