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FAQ Vergoedingsregels: vragen uit de algemene Teams-

toelichting op 22 februari 2022 en de toelichtingen in de 

posten (22-24 februari 2022) 

 
Deze antwoorden zijn correct op datum van maandag 28 maart. Deze zijn ondergeschikt aan 
bijkomende besprekingen. Bij wijzigingen worden de antwoorden bijgestuurd. 
 
Vraag: Er kunnen maximum 65 maaltijdcheques toegekend worden per kwartaal. Als je niet veel 
verlof hebben genomen dat kwartaal en veel opt-out uren hebt gedaan, missen je tot 10 MC.  
Antwoord: Brandweer zone Kempen kan niet anders dan hier de wetgeving te volgen. Het verlof 
wordt normaal gezien enigszins gespreid opgenomen, zodat de minimumbezetting gegarandeerd 
blijft. 
Iemand die geen enkele dag verlof genomen heeft in een kwartaal en gemiddeld gezien elke week 38 
uur gewerkt heeft (13 x 38 = 494 uur gewerkt) heeft 65 maaltijdcheques (494/7,6).  
Gemiddeld gezien werken medewerkers 1.626,4 uur per jaar (1976 uur – 14 feestdagen – 32 
verlofdagen).  
Per kwartaal is dit dus 406,5 uur. Als we dit getal delen door 7,6, dan hebben medewerkers 
gemiddeld 54 maaltijdcheques per kwartaal. Via OPT-OUT kunnen dus per kwartaal nog 11 
maaltijdcheques extra bekomen worden ten opzichte van vroeger. Medewerkers moeten hiervoor in 
een kwartaal nog 83,6 uur OPT-OUT presteren. Dat is 6,4 effectieve uren OPT-OUT per week. 
 
Vraag: Wie voert de onderhandelingen?  
Antwoord: De onderhandelingen lopen via de vakorganisaties: VSOA, ACOD en ACV-OD.  
Zij vertegenwoordigen zowel de beroeps als de vrijwilligers. Dit is wettelijk zo geregeld. Alternatief 
kunnen er voorbereidingen getroffen worden binnen het Bureau van Vrijwilligers, die dan vervolgens 
worden doorgegeven aan de vakbondsorganisaties. Dat is de enige wettelijke weg. Het is belangrijk 
dat de vrijwilligers hierin ook voldoende aandacht krijgen, aangezien zij 75% van onze medewerkers 
uitmaken.  
 
Vraag: Hoe komt het dat deze aangepaste regels zonder compenserende maatregelen al van 
januari in voege zijn. Waarom horen wij hier nu pas iets over?  
Antwoord: De eerste toelichting over de dossiers werd gegeven op de zoneraad van december 2021. 
In die zoneraad werd bepaald dat de onwettigheden onmiddellijk moesten stoppen. De raad gaf ook 
aan dat compenserende maatregelen moesten bekeken worden en zo snel mogelijk voorbereid en 
onderhandeld moeten worden. In de zoneraad van 19 februari 2022 werd beslist dat drie dossiers 
aan elkaar moesten verbonden worden: de vergoedingsregels, de maaltijdcheques en het 
personeelsbehoeftenplan. Dit zorgt inderdaad voor een periode van onduidelijkheid.  
Ondertussen werd wel een mandaat aan de werkgeversdelegatie gegeven om te onderhandelen over 
compenserende maatregelen. Ook de ingangsdatum voor deze compenserende maatregelen, met 
name 1 januari 2022, ligt op de onderhandelingstafel.  
De eerste versie van de FAQ -opgesteld in december- geeft nog aan dat de ingangsdatum vastgelegd 
moest worden. Dit is ondertussen gebeurd in de zoneraad van 19 januari via de aanpassing van het 
aanvullend reglement. De ingangsdatum ligt nu vast op 1 januari 2022. Deze versie van de FAQ werd 
door ons niet aangepast en er werd geen aparte communicatie meer over gevoerd. In deze 
toelichting willen we hier duidelijkheid over brengen. We zien erop toe dat niemand nadeel 
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ondervindt van de laattijdige communicatie van de ingangsdatum. En dat er bijgevolg voldoende tijd 
wordt gegeven om gemaakte overuren ten gevolge van de gewijzigde OPT-OUT regeling, te kunnen 
compenseren.  
 
Vraag: In de presentatie spreekt men van maximum een gemiddeld verlies van -1,57%. Kan er voor 
iedereen een individuele berekening uitgevoerd worden met de vergelijking tussen het oude 
verloningssysteem en het nieuwe? 
Antwoord:  De personeelsdienst heeft op vraag van de werkgroep een “algemene” vergelijking 
gemaakt aan de hand van de prestaties van 2020. De “bruto” uitbetaalde vergoedingen werden 
vergeleken met de “bruto” uit te betalen vergoedingen volgens de “wettelijke” vergoedingsregels. 
Even ter herhaling, voor vrijwilligers betekent dit: 

• de bijzondere vergoedingen (zaterdag-, zondag-, nachtvergoeding) mogen enkel betaald 

worden op de effectieve tijd in plaats van op de afgeronde tijd. De nodige voorbeelden om 

dit duidelijk te maken staan beschreven in de FAQ. 

• elk begonnen uur is voor een vrijwilliger een uur, ook voor geplande taken. 

Wat is het probleem? 
De bruto-cijfers hebben de nodige nuancering en uitleg nodig om te interpreteren op persoonlijk vlak. 

Op deze “bruto” bedragen is: 

• geen afhouding RSZ toegepast; 

o Op interventies betaal je nooit RSZ.  

o Indien een vrijwilliger geplande taken doet (wachten, oefeningen, vergaderingen, …) 

dan dient, indien dit bedrag “momenteel” hoger is dan € 1.122,49 per kwartaal, op 

het volledige bedrag RSZ te worden betaald.  Dan heb je wel recht op vakantiegeld 

op het gedeelte waarop RSZ betaald werd. Door de wetgeving toe te passen zullen 

de uren geplande taken stijgen en zullen vrijwilligers mogelijks sneller aan dit bedrag 

komen. 

• geen fiscale afhouding toegepast; 
Indien je als vrijwilliger op jaarbasis meer dan € 6.250,00 verdient (geplande en niet-

geplande taken samen), dan dien je op het bedrag boven deze grens belastingen te betalen. 

Dit wordt onmiddellijk verrekend. 

Het mag duidelijk zijn dat de cijfers waarover de personeelsdienst momenteel beschikt enkel naar 

het beleid toe de totale kost weergeeft en individueel niet bruikbaar zijn. 

We hebben geen correct beeld per persoon: "Wat heb ik als vrijwilliger “netto” per jaar in handen?”. 

De huidige “bruto bedragen” individueel bezorgen zal de verwarring groter maken wat we willen 

voorkomen. 
 

Vraag: Diplomatoelage wordt afgetopt, kan ik een simulatie ontvangen van deze vergoeding en 

indien niet mogelijk een duidelijk praktisch voorbeeld als brandweerman.  

Antwoord: Mensen die recht hebben op diplomatoelage, zullen persoonlijk ingelicht worden als wij 
moeten aftoppen. Een concreet voorbeeld staat al in de FAQ van Binnenlandse zaken. 
 
Bv. Een vrijwillig brandweerman met 5 jaar geldelijke anciënniteit heeft een uurloon (niet 
geïndexeerd) van 10,12 euro. Indien deze persoon 1 diploma heeft welke in aanmerking komt voor 
diplomatoelage, dan krijgt deze persoon een uurloon van 10,12 x 1,03 = 10,42 euro. De weddeschaal 
van een korporaal met 5 jaar geldelijke anciënniteit bedraagt 10,25 euro (niet geïndexeerd). Gevolg is 
dat de vergoeding zal afgetopt worden op 10,25 euro (niet-geïndexeerd) 
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Vraag: Tot op heden mochten de vrijwillige dispatchers geen wachten doen, kan dit nu 
veranderen?  
Antwoord: Dit is niet correct. Vrijwillige dispatchers kunnen wel wachten doen.  
 
Vraag: Kan er meer ingezet worden dat vergaderingen ook online en niet langer enkel fysiek 
gevolgd dienen te worden, presentatie van gisteren heeft bewezen dat er absoluut geen verschil is 
inzake kwaliteitsverlies.  (brandweermannen met kinderen zonder partner of waarvan de partner 
in ploegen werkt zullen dit ten zeerste appreciëren)  
Antwoord: We nemen deze bemerking zeker mee. Als zone zoeken we naar oplossingen om het 
vrijwilligerswerk doenbaar te houden. Online vergaderingen, e-learning, … zal ook in de toekomst 
mogelijk blijven en mogelijks zelfs uitgebreid worden. Wij zijn blij dat vanuit de medewerkers wordt 
aangegeven dat er nauwelijks kwaliteitsverlies is. Als organisatie missen we hier soms de interactie. 
Menselijk contact is vaak toch ook belangrijk. We denken dus te moeten streven naar een gezonde 
mix. 
 
Vraag: Wat met (zonale - lokale) oefeningen die uitlopen tot na de geplande uren?  
Antwoord: Het is belangrijk dat we trachten een correcte inschatting te maken, ook voor oefeningen. 
We begrijpen zeker dat, als er externe partners betrokken zijn, dit soms niet haalbaar is. Het is dan 
aan de verantwoordelijke dit te melden aan de personeelsdienst. Een bijsturing mits gemotiveerd 
advies is mogelijk, maar moet zeker de uitzondering zijn.  
 
Vraag: Decontaminatie (douchen) na interventie is dit eveneens interventietijd?  
Antwoord: Decontaminatie is vervat in de interventietijd.  
De bevelvoerder van een interventie geeft door aan de meldkamer wanneer een interventie ten 
einde is. Als een voertuig terugkomt van interventie is het belangrijk dat de mensen die niet mee op 
interventie waren en in de kazerne verbleven het materiaal terug op orde brengen. De mensen die 
op interventie waren, kunnen op dat moment douchen. Op die manier is iedereen gelijk klaar. 
Uiteraard als er niemand meer in de kazerne was, gebeuren de taken achtereen (eerst voertuig in 
orde, dan douchen). 

 
Vraag: MCS op opt-out: moeten dit aanéén gesloten gepresteerde uren opt-out zijn?   
Antwoord: Neen, het totaal aantal uren wordt opgeteld en gedeeld door 7,6. Vervolgens is er een 
afronding naar het gehele getal.   
 
Vraag: Waar zijn de FAQs te vinden van FOD BiZa?  
Antwoord: www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hervorming  

 
Vraag: Is een oefening een geplande taak?   
Antwoord: Ja.  
 
Vraag: Premie onregelmatige prestaties: is 25% maximum voor nacht? 
Antwoord: Ja, dit is het maximum voor een nacht in de week. In het weekend is dit 100% extra. Dit 
wordt momenteel zo al vergoed. 
 
Vraag: 10 uur/week, rest in recup: ingangsdatum 1 januari 2022?   
Antwoord: Ja. Dit werd beslist in de zoneraad van 19 januari. We zullen zorgen dat iedereen de te 
recupereren uren kan opnemen.  
 
Vraag: Loopbaanonderbreking en opt-out: mogen ze op hun 4/5de dag geen opt-out doen?   
Antwoord: De RVA staat momenteel helemaal niet toe om opt-out te doen wanneer men LO neemt.   
Vraag: Waarom wordt qua verplaatsingsvergoeding 1,5 voorgesteld en geen 1,7?   

http://www.civieleveiligheid.be/
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Antwoord: Dit is het mandaat dat het beleid momenteel gegeven heeft aan de werkgeversdelegatie. 
Het voordeel van de maaltijdcheques op opt-out is mee in rekening gebracht. Streefdoel voor het 
beleid was de beroeps en vrijwilligers gelijk te behandelen. 
 
Vraag: Sociale voordelen: Waarom geen fietslease, …      
Antwoord: De werkgroep welzijn bekijkt momenteel mogelijke sociale voordelen zoals o.a. fietslease.  
Vraag: Waarom is er geen vergoeding voorzien voor verregaande specialisaties? Waarom koppelt 
de zone dat aan diploma’s? Waarom geen 3% aan chauffeur, gaspakdrager, duiker. Ik vind dat niet 
correct. Er zou een vergoeding moeten zijn voor verregaande specialisaties. Of is daar niks voor 
voorzien omdat dat geen officieren zijn?  
Antwoord: De diplomalijst is wettelijk bepaald (lijst A en lijst B vastgesteld  bij MB van 15 maart 1995, 
aanvullend op het koninklijk besluit 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. - 
https://www.securitecivile.be/sites/default/files/1995-03-15mb_iii-iv_diplomatoelage_0.pdf)  
Intentie is deze op termijn te vervangen door een specialisatietoelage. Momenteel liggen de 
onderhandelingen op federaal niveau hierover stil. 

 
Vraag: Waarom krijgen vrijwilligers geen opkomstvergoeding? Het inspectieverslag 2018 of 2019 
vermeldt dat dit wel mogelijk is.  
Antwoord: Dit wordt foutief geïnterpreteerd. De tekst geeft aan dat de oproepuren van de beroeps 

niet mogen afgerond worden. Zij kunnen in de plaats een verplaatsingsvergoeding krijgen. De uren 

van de vrijwilligers worden wel afgerond. Zij krijgen geen verplaatsingsvergoeding, maar krijgen bij 

de start onmiddellijk 2 uur betaald. FOD geeft aan dat door beroeps beiden te geven er een 

spanningsveld kan ontstaan (zie tekst hieronder). 

 
Tekst uit inspectieverslag 2018: 

“Om tegemoet te komen aan de moeilijkheid om beroepspersoneel te motiveren zich beschikbaar te 

stellen na de reguliere arbeidstijd, werd de mogelijkheid gecreëerd om, naast de voorziene 

vergoeding per minuut, een verplaatsingsvergoeding toe te kennen aan het beroepspersoneel. Deze 

verplaatsingsvergoeding wordt in de zone Kempen echter gecombineerd met de betaling per 

begonnen uur. Naast de onwettigheid van deze praktijk wordt ook gewezen op mogelijke spanningen 

die kunnen ontstaan met de vrijwillige personeelsleden, die ook vergoed worden per begonnen uur, 

maar geen recht hebben op de verplaatsingsvergoeding.” 

 
Vraag: Waarom krijgen vrijwilligers geen maaltijdcheques op de gepresteerde uren? VW’s hebben 

toch ook een arbeidscontract met de zone? 

Antwoord: Vrijwilligers zijn niet verbonden door een arbeidsovereenkomst met de brandweer en 

krijgen dan ook geen loon, maar een vergoeding voor hun prestaties. Zij kunnen dus niet genieten 

van dit extralegale voordeel. 

 
Vraag: Is dit ook van toepassing op de collega’s met het oude statuut? Is er een mogelijkheid om 

terug te keren naar het oude statuut? 

Antwoord: Er is geen verschil tussen oude en nieuwe statuut wat betreft maaltijdcheques. 

Terugkeren naar het oude statuut is niet mogelijk. 

 

Vraag: Op dit moment hebben mensen nog recht op een diplomatoelage van de gemeente, ook al 

zijn ze overgegaan naar het nieuwe statuut. Dat wordt momenteel nog niet betaald. Dit is 

onafhankelijk van het nieuwe reglement. 

https://www.securitecivile.be/sites/default/files/1995-03-15mb_iii-iv_diplomatoelage_0.pdf
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Antwoord: Binnen brandweer zone Kempen heeft iedereen recht op een diplomatoelage. Dit is 

opgenomen in het aanvullend reglement welk goedgekeurd is door de zoneraad. Door de zone 

werden de diploma’s opgevraagd. De uitbetaling van de eerste drie jaar (2015-2016-2017) is al 

gebeurd. Kortelings zal de achterstallige uitbetaling verder doorgevoerd worden. Naar de toekomst 

toe wordt de diplomatoelage bij elke prestatie verwerkt.  

 

Vraag: Voor de diplomatoelage bij beroeps met terugwerkende kracht tot 2015. Dit geldt niet voor 

vrijwilligers. 

Antwoord: Dit is niet correct. De diplomatoelage is voor iedereen doorgerekend vanaf 01/01/2015. 

 

Vraag: Wachtdienst worden vergoed aan 100 + 1 %. Mensen in oud statuut krijgen 80 % + bij 

interventie in interventie% 

Antwoord: De 80% waarover sprake was de regeling te Mol voor de hervorming. Brandweer zone 

Kempen heeft zo 8 verschillende statuten. In de nieuwe statuten kon nooit meer onder de 100% 

vergoed worden. Vandaar is de keuze gemaakt op 100 + 1%. De uren die niet geïntervenieerd 

worden compenseren de uren waar wel geïntervenieerd wordt.  

 

Vraag: Wat valt onder wachtdiensten in kazerne? Hoe wordt dat vergoed? Welke %? 

Antwoord: Wachtdiensten zijn voor ons: de geplande wachten in de kazerne, PIT wachten, geplande 

interventies zoals wespenverdelging, …  
Deze worden allen vergoed aan 100 + 1%. 

 

Vraag: Waarom wordt een wachtdienst in kazerne/interventie niet betaald volgens het KB 
 → zie titel 3 art. 40 

Antwoord: Dit is niet correct. De regeling welke momenteel toegepast wordt is conform artikel 40 

van het KB. 

§1 moet samen gelezen worden met §4, §2 met §5 en §3 met §6. 
De raad heeft bepaald een onderscheid te maken tussen onverwachte interventies en geplande 

taken. Bij onverwachte interventies, verwachten we wel van mensen dat ze (onbezoldigd) zich 

beschikbaar stellen. Zonder interventie is er dus geen vergoeding. Bij geplande wachten is er wel 

steeds een vergoeding. Zo heeft de raad gesteld dat wachten steeds aan 100 + 1% vergoed worden, 

nachten bij oproep aan 100 + 25%  … 
 

Vraag: Voor wachten moet meer dan 100 % betaald worden. De zone kiest voor 100 + 1 %. → dit 

kan opgetrokken worden? 

Antwoord: Dit kan, maar ligt momenteel niet voor. De raad heeft bij opstart van de zone bepaald een 

onderscheid te maken tussen onverwachte interventies en geplande taken. 

 

Vraag: Verlies max 1,57 % gemiddeld. Hoe wordt dat bepaald? Hoe zijn ze hiertoe gekomen? Van 

wie? Graad, diploma’s? 

Antwoord: We hebben alle prestaties van alle vrijwilligers van 2021 uit het systeem gehaald. Er werd 

rekening gehouden met graden, graadanciënniteit, … We weten wat de bruto uitgaven waren in 

2021. Vervolgens werden de uren berekend welke de zone wettelijk zou mogen betalen, rekening 

houdende dat we onregelmatige prestaties enkel op effectieve duur mogen betalen, en rekening 

houdende dat we bij geplande taken ook de uren moeten afronden. Zo kwamen we op een nieuw 

aantal te vergoeden uren. Dit gekoppeld aan de loonschalen per graad en de graadanciënniteit kon 

een toekomstige bruto uitgave bepaald worden. Zo kwamen we op een gemiddelde van 1,57%. Wij 

weten dat dit gemiddelde niet de juiste situatie per persoon is. Het gaf wel een beeld naar het beleid 
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toe van de totale kost. Er is een verschil tussen personen welke veel geplande wachten doen en 

personen welke voornamelijk interventies doen. Wij weten ook dat het toepassen van de wetgeving 

nadelig is voor niet geplande wachten.  
Dat een individuele berekening niet mogelijk is, werd via nota toegelicht. Hierbij nogmaals 

belangrijkste reden: 

Wat is het probleem?  
De bruto-cijfers hebben de nodige nuancering en uitleg nodig om te interpreteren op persoonlijk 
vlak. Op deze “bruto” bedragen is:  

• geen afhouding RSZ toegepast;  
o Op interventies betaal je nooit RSZ.   
o Indien een vrijwilliger geplande taken doet (wachten, oefeningen, 
vergaderingen, …) dan dient, indien dit bedrag “momenteel” hoger is dan € 
1.122,49 per kwartaal, op het volledige bedrag RSZ te worden betaald.  Dan heb 
je wel recht op vakantiegeld op het gedeelte waarop RSZ betaald werd. Door de 
wetgeving toe te passen zullen de uren geplande taken stijgen en zullen 
vrijwilligers mogelijks sneller aan dit bedrag komen.  

• geen fiscale afhouding toegepast;  
Indien je als vrijwilliger op jaarbasis meer dan € 6.250,00 verdient (geplande en niet-
geplande taken samen), dan dien je op het bedrag boven deze grens belastingen te 
betalen. Dit wordt onmiddellijk verrekend.  

 
Vraag: Momenteel moeten de uren voor geplande taken (ook lessen) afgerond worden. Wat als de 

les uitloopt? 
Antwoord: De lesgever moet erover waken de geplande afspraken na te komen. Indien er gegronde 

redenen zijn om van de geplande afspraken af te wijken, dat moet de lesgever dit ook 

verantwoorden. Een afwijking van 5 minuten is niet te verantwoorden. Het is niet de bedoeling om 

de grenzen van een systeem op te zoeken. Dit wordt niet aanvaard.  

 
Vraag: Als een lesgever vroeger komt om de oefening klaar te zetten, wordt hij dan een uur 

betaald, ook al heeft hij maar 15 minuten werk? 

Antwoord: Dit is een terechte vraag. We bespreken dit samen met het beleid en de sociale partners. 

Ook hier vragen we de regels met gezond verstand toe te passen. Het kan niet de bedoeling zijn 

steeds de grenzen van een systeem op te zoeken. 

 

Vraag: Voor de vrijwilligers geldt bij de geplande taken: “Elk begonnen uur is een uur.” Geldt dit 

ook voor interventies?  

Antwoord: Ja, dit geldt voor alle prestaties, dus ook interventies. Zoals aangegeven zijn de extra 

vergoedingen voor de onregelmatige prestaties op de effectieve duur. In de FAQ van december staan 

meerdere voorbeelden opgenomen. Hieronder nog eens een voorbeeld:  

Interventie van 2u 15 minuten op dinsdagnacht: 

• 2u 15 minuten à 3 uur uitbetaald aan 100% 

• Toeslag nacht 25% op effectieve duur à 2u 15 minuten 

 

Vraag: Op de vrijdag van de storm werden brandweermannen preventief naar de kazerne gevraagd 

in afwachting van de storm. Is dit een geplande taak? 
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Antwoord: Indien we mensen preventief voor een wacht vragen, dan is dit normaal gezien gepland. 

Mensen kunnen zich dan organiseren. De regel werd opgesteld in het kader van bijvoorbeeld 

wespenrondes, waarbij deze soms al weken op voorhand vastliggen.  

Kan preventief mensen vragen enkele uren voor een mogelijke storm als gepland beschouwd 

worden? Dit is een terechte vraag. 
Mensen konden dit niet plannen. We moeten voorkomen dat mensen aangeven niet gepland te 

willen komen en nadien bij effectieve oproep wel te komen en alzo anders vergoed worden. Daarom 

willen we geplande wachten bij mogelijke rampspoedige gebeurtenissen gelijk stellen met dringende 

interventies. Enige verschil blijft dat bij geplande wachten niet onmiddellijk twee uur betaald zal 

worden, maar dit heeft financieel geen gevolg daar een geplande wacht altijd meer dan twee uur is.  

 

 

Algemene vragen 

 
Vraag: Vrijwilligers worden noch ingelicht, noch verdedigd door de vakbonden en ook niet gehoord 

door de directie.  

Is het wel correct als de afgevaardigden van de vakbonden hun mandaat invullen als niet alle 

groepen geïnformeerd worden? Er komt een vraag naar sociale verkiezingen. 

Antwoord: We nemen de bemerking mee dat vrijwilligers het gevoel hebben noch ingelicht te 

worden, noch verdedigd te worden en ook niet gehoord worden door de directie. 
Momenteel: 

- Zijn de vrijwilligers vertegenwoordigd in het Bureau van de Vrijwilligers, de LAR en de ZAR.  
In het bureau van vrijwilligers werden de vergoedingsregels en al delen rond het 

personeelsbehoeftenplan besproken. Er werden concreet vragen gesteld aan het bureau 

rond het inplannen van vrijwilligers in wachten, waarbij we een input verwachten. Elke post 

is vertegenwoordigd in het bureau. We gaan nakijken hoe het komt dat er geen 

terugkoppeling is vanuit deze groep naar alle medewerkers. 

- Het is wettelijk verankerd dat  de vakorganisaties de vrijwilligers vertegenwoordigen in de 

sociale bemiddelingen. Als zone hebben wij de contactpersonen doorgegeven zodat de 

vrijwilligers weten bij wie ze terecht kunnen. 

Vraag: Het document van het VSOA werd niet bekend gemaakt tot een van de eigen medewerkers 

de brief bekomen en verspreid heeft. Waarom? Hoe komt dit? 
Antwoord: De brief van VSOA werd aangetekend verstuurd aan de voorzitter. Het is aan het VSOA 

zelf om te bepalen aan wie zij hun documenten willen verspreiden. Indien hieromtrent vragen, 

moeten deze gestuurd worden naar de gemandateerde van VSOA. 

 
Vraag: Is het logisch dat er zaken beslist worden zonder eerst met de vakbonden te spreken?  

Antwoord: De zoneraad heeft op 18 december beslist om de vergoedingsregels naar wettelijke basis 

toe te passen. Zich conformeren met de wettelijkheid is geen onderhandelingsmaterie en werd 

hierdoor ook niet voorgelegd. Wat betreft de vergoedingsregels waar de zone zelf beslissingen kan 

nemen, worden de vakorganisaties zeker wel betrokken. De raad heeft mandaat gegeven aan de 

werkgeversdelegatie de onderhandelingen te starten. Die onderhandelingen lopen momenteel. Na 

de onderhandelingen zal een beslissing genomen worden. 
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