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FAQ Personeelsbehoeftenplan: 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: Waarom is de cirkel rond Herentals kleiner dan die rond Geel en Mol?   
Antwoord: Drie verzekerde posten om de grootste risico’s binnen onze zone afdekken. Geel en Mol 
vertrekken op 2 minuten en Herentals op 5 minuten. Herentals wordt nog dichtbij omringd door 
kazerne Herenthout en Grobbendonk. Het uitvallen van één van deze posten is minder 
problematisch naar de SLA toe. Dit is niet het geval aan de andere zijde van onze zone. Hier zijn veel 
blinde vlekken en de posten liggen hier ook veel verder uit elkaar. Vandaar staan de verzekerde 
posten op termijn hier op 2 minuten. Als we dit niet doen, behalen we de SLA van 15 minuten niet. 
Om de kazernes te bemannen krijgen de mensen van heel de zone de kans om shiften te doen en 
permanentie te verzekeren in die kazernes. Dit is evolutief.  
 
De cirkels vormen het toekomstplan, en is niet de huidige situatie.  

 
Vraag: Herentals, Geel en Mol verzekerde posten 24/7, dus dezelfde vertrektijd ga ik van uit?    
Antwoord: Vraag is hierboven reeds verduidelijkt. In het toekomstig PBP vertrekken Geel en Mol op 2 
minuten en Herentals vertrekt op 5 minuten. Dan behalen we een SLA binnen de 15 min. 
 
Vraag: 12 uren dienst op weekbasis te verdelen tussen dag- en nachtdienst? Geel kan kiezen tussen 
maandag tem zondag in dag- en nachtshift. Herentals werkt in dagdienst van 8 tot 17h tijdens de 
week. Hoe ziet dat eruit voor Herentals? 
Antwoord: Op termijn willen we binnen Brandweer zone Kempen werken in één arbeidsregime. De 
concrete invulleng moet nog verder uitgewerkt worden. Onderhandelingen hieromtrent zullen met 
de medewerkers gevoerd worden.  Beroepskrachten zijn zonaal en zullen op termijn in meerdere 
kazernes kunnen ingeschakeld worden.  

 
Vraag: zijn de percentages voor de 'nieuwe' posten dan reeds in mindering gebracht van de 
bestaande posten?  
Antwoord: Neen. Het personeelsbehoeftenplan is een continue evolutie en ook het stappenplan ligt 
nog ter goedkeuring. Een voorpost opzetten duurt gemiddeld 10 jaar voor deze rendabel is. 
Percentages zullen continu geëvolueerd worden.  
  
Vraag: Voor Mol 8 ploegen, dus om de 8 weken is je ploeg een week ploeg van dienst? Of wordt er 
dan sneller geroteerd?  
Antwoord: Dit is al een héél specifieke vraag. Het aantal interventies in een verzekerde post liggen 
hoger. Er is ook meer materieel voorhanden. Het is niet ondenkbaar dat in deze posten er 
bijvoorbeeld twee ploegen van dienst zijn waardoor zij ook om de 4 weken van dienst zijn.  

 
Vraag: verzekerde post = minimaal 6 personen in de kazerne aanwezig?  
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Antwoord: Neen. In de posten waar een verzekerde post vertrekt op 2 minuten klopt dit. Als er een 
verzekering is binnen de 5 minuten rekenen we ook op mensen die van thuis uit komen. 

 
Vraag: In zone Rivierland is er een probleem te Heist-op-den-Berg.  Als de ziekenwagen moet 
uitrijden kan de brandweer niet meer tijdig vertrekken. 
Antwoord: Een zone moet continu monitoren dat de vertrektijden gehaald kunnen worden. Als dit 
niet het geval is moet bijgestuurd worden. Belangrijk is kort op de bal te spelen. Daarom willen we 
inzetten op een snelle data-analyse.  
 
Vraag: Verschil tussen 14 (Mol) en 11 beroepskrachten (Herentals) in een post geeft twee merkelijk 
verschillende uitruk tijden. 60 in totaal in Herentals en 80 in totaal in Mol. Herenthout en 
Grobbendonk richting Herentals wordt niet toegepast op Balen richting Mol. 
Antwoord: Het verschil in beroepskrachten is enkel te wijten aan de invulling van de ziekenwagens. 
Mol kan sneller vertrekken indien de beroepskrachten worden aangevuld met vrijwilligers. Dit is zo 
opgenomen in het voorstel personeelsplan.  

 
Vraag: 12 uren systeem: Is dat overal volcontinu? Of enkel tussen 07:00 en 19:00?  
Antwoord: De meeste interventies zijn overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Dan hebben we ook het 
grootste probleem naar bemanning. Bijgevolg zetten we hier sterk op in door de beroepskrachten 
maximaal op deze momenten te laten werken. Dat is de visie. In een latere fase is in het plan ook 
opgenomen om ook ‘s nachts posten permanent te bemannen (Mol en Geel). Waar vrijwilligers 
kunnen ingeschakeld worden voor de nacht zal dat ook zo veel mogelijk gebeuren.  

 
Vraag: Wanneer wordt verwacht dat dit plan goedgekeurd gaat worden door de zoneraad?  
Antwoord: Wij proberen hier zo snel mogelijk werk van te maken en stappen te zetten. Belangrijk is 
dat we nu trachten duidelijkheid en gedragenheid te krijgen voor het plan. We zullen iedereen steeds 
op de hoogte houden van de stand van zaken. 
 
Vraag: Hoe zit het met de voorpost Meerhout ?  
Antwoord: De gemeenten Meerhout, Retie en Hulshout zijn bereid om mee na te denken om daar 
een (voor)post te voorzien. Dit heeft ook impact op hun budgettering: sneller bediend worden is ook 
meer betalen. Op dit ogenblik is die beslissing nog niet genomen.  Brandweer zone Kempen voert 
eerst nog gesprekken met een aantal lokale bedrijven (BP, Janssen Pharmaceutica, SCK, 
Belgoprocess, …) die een eigen bedrijfsbrandweer hebben. Dat is een piste die het verhaal goedkoper 
zou maken. In het stappenplan wordt dit bekeken.  
 
Vraag: Hoe zit het eigenlijk met de huidige bevorderingen aangezien deze al vanaf september 
lopende zijn. Concreet gaat dit over de plaatsen voor 2 korporaals in Herentals (in oude kader 
goedgekeurd).  
Antwoord: Op korte termijn willen we invulling geven. Het beleid kent nu het lange termijnplaatje. 
Ondertussen heeft de zoneraad in zitting van 19/03/2022 de plaatsen van sergeant en korporaal voor 
zowel beroeps als vrijwilligers vacant verklaard. Ondertussen heeft het zonecollege van 21/02/2022 
de plaatsen voor de vrijwilligers ingevuld. De plaatsen voor de beroeps zullen ingevuld worden op 
het zonecollege van 4/04/2022. 

 
Vraag: Meer vaste bemanningen in de kazernes kan ontmoedigend werken en kan een daling van 
de beschikbaarheid van thuis uit tot gevolg hebben. Is hier rekening mee gehouden?  
Antwoord: Brandweer zone Kempen zal enkel vaste bemanningen plaatsen daar waar we 
onvoldoende mogelijkheden hebben om de brandweeruitruk te garanderen. Iedereen zal ook de 
mogelijkheid krijgen om mee te werken aan deze permanentie. Met de bezetting garanderen we 
slechts 1 autopomp. Mensen die beschikbaar staan zullen nog steeds opgeroepen worden. Uiteraard 
is een continue monitoring hier ook belangrijk. 
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Vraag: na een dienst van 12u dient minimaal 12u rust voorzien te worden (wettelijk verplicht). Is 
dit in rekening gebracht in de bezetting van de posten en ploegen?  
Antwoord: Ja. We zijn er ons van bewust dat dit een belangrijk aandachtspunt is dat we continu 
zullen moeten monitoren. 
 
Vraag: Krijgt een vrijwilliger van de post waar permanentie voorzien wordt voorrang op die van 
buiten af? (anders minder oproepbaar?) 
Antwoord:  Dit is nog niet bepaald. Wij denken niet dat dit aan de orde zal zijn. Wij komen niet toe 
met de aantallen van de posten zelf. We hebben in ons plan gerekend met alle medewerkers. 
 
Vraag: Verzekerde posten op 2 of 5 min, dan wil dit zeggen dat een vrijwillige post die op 15 min 
staat niet zal uitrijden?   
Antwoord: Neen. We werken in de zone vanuit een netwerk van posten waarbij de snelste post ter 
plaatse zal rijden. Alle posten staan momenteel op 5 minuten. Op termijn komen mogelijks twee 
posten op 2 minuten. De invloed naar de andere posten zal minimaal zijn. Als in die posten 
voldoende bemanning is, dan zullen deze posten nog steeds uitrijden. 
  
Vraag: Wat met de specialisaties? Duikers, gaspakken, meetploegen?   
Antwoord: Dit zal binnen het huidige kader gebeuren. De concrete invulling wordt nog verder 
uitgeschreven. Wij gaan binnen de zone per specialisatie de aantallen bepalen en dit dan verdelen 
over de posten. Wij zijn hier enige tijd geleden al met gestart (cfr. Redteam).  
 
Vraag: Hoe zal dan invulling van wachten in de verzekerde posten bepaald worden?   
Antwoord: Iedereen zal de kans krijgen om binnen de zone wachten te doen in verzekerde posten.  
Belangrijk is wel dat alle posten maximaal verzekerd blijven. We moeten voorkomen dat op termijn 
posten buiten dienst gaan omdat medewerkers die hun hoofdstandplaats daar hebben een wacht 
doen in een verzekerde post. Momenteel doen we dit al een stuk in de meldkamer. Hier doen 
mensen al shiften. Het is zeker een belangrijk aandachtspunt. 
 
Vraag: Wordt er ook interzonaal nagedacht? Posten van andere zones dekken ook een heel deel 
van ons grondgebied. De blinde vlekken worden hierdoor sterk verkleind. Zorgen zij er niet mee 
voor dat de 80% SLA bereikt wordt?   
Antwoord: Er wordt reeds heel goed en sterk interzonaal samengewerkt, zeker binnen provincie 
Antwerpen (cfr. bovenzonale wachten AGS, Dir. CP-Ops, …). De huidige stand van zaken is dat met 
ondersteuning van de omliggende zones we een SLA van 15 minuten realiseren à rato van 72,4%. 
Zonder de hulp van de omliggende zones ligt deze lager en komen we uit op 66,7%.  
Let wel: Brandweer zone Kempen heeft geen invloed op het beleid in de omliggende zones.  
We blijven maximaal samenwerken met de andere zones en daarnaast zullen we intern trachten de 
SLA te verhogen. De volgorde van stappen is nog niet goedgekeurd (cfr. nieuwe posten, verzekerde 
posten, …) 
 
Vraag: Permanenties zijn zéér belastend voor vrijwilligers. Is er dan een optie om ook halve 
dagshiften te komen? Kwestie van de balans brandweer-privé te bewaken. 
Antwoord: Wij nemen deze opmerking zeker mee.  Zodra 12h schiften bestaan, zijn 6h shiften ook 
mogelijk. Dat gebeurt vandaag ook reeds in de meldkamer waar shiften van 6h mogelijk zijn. 
Anderzijds verwachten we van een verzekerde post méér dan het uitsturen van enkel de eerste MAP.  
Vraag: Ben je als vrijwilliger in een versterkte post lichtjes in het nadeel als het op spontane 
interventies aankomt? 
Antwoord: Wij denken van niet. Je moet ook kijken naar het aantal interventies in deze verzekerde 
posten. Deze posten hebben per post meer dan 20% van de interventies. Ten opzichte van de 
collega’s hebben deze posten al meer interventies. Op termijn krijgen we dus een nivellering in de 
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zone.  Anderzijds zal in deze posten ook meer ondersteunend materiaal staan richting de andere 
posten, waardoor de kans op uitruk toch nog hoger zal zijn. 

 
Vraag: Is brandweer en ziekenwagen scheiden met een aantal beroepsambulanciers niet-
brandweer zoals oa in zones Waasland of Centrum een optie op termijn?  
Antwoord: Ja, dit is een evolutief verhaal waarbij we inzetten op efficiëntiewinst tussen het 
brandweer en ziekenwagen. Brandweermensen zullen we op termijn meer inzetten op 
brandweertaken. Momenteel kan op meerdere plaatsen brandweer niet vertrekken omdat mensen 
weg zijn met ziekenwagen en omgekeerd. Dit willen we naar de toekomst toe voorkomen. 
 
Vraag: In sommige posten komen we tot een lagere bezetting?   
Antwoord: Dat klopt, zo staat het in het voorstel personeelsbehoeftenplan. Dit betreft enkel 
uitdovende functies (bv. Via pensionering).    
 
Vraag: Zijn jullie van plan om op regelmatige tijdstippen terug te koppelen?  
Antwoord: Ja. We gaan het overleg niet storen en gaan nu in eerste instantie de vakbonden hun rol 
laten opnemen, maar zodra we over mee informatie beschikken zal deze opnieuw gedeeld worden.  

 
Vraag:  14 administratieven erbij in de meldkamer: betekent dit dan dat we dan nog maar 2 keer 
per maand mogen komen als centralist?  
Antwoord: Neen, de aantallen van de drie kaders voor centralisten mogen niet opgeteld worden, 
afhankelijk van de situatie zal er aangevuld worden met administratieven. Operationelen kunnen 
beter elders ingezet worden. Dus zeker geen optelling van de drie.  
 
Vraag: Enkel in post Geel  staan bij de beroeps nog 4 sergeanten, voor de rest  in de zone 14 
adjudanten?  
Antwoord: We nemen de bemerking mee terug naar het beleid. Een mogelijkheid is dat er in de 
toekomst kan gewerkt worden met een blok ‘onderofficieren’, waardoor sergeanten de mogelijkheid 
hebben om door te groeien.  
 
Vraag: Kan permanentie ook door vrijwilligers overdag?  
Antwoord: Dat is nu ook al zo en op termijn zeker één van de mogelijkheden die opgenomen is in het 
plan.  
 
Vraag: Zijn er over de permanenties met vrijwilligers scenario’s getekend? Hoeveel procent van de 
bezetting wordt voorzien door beroeps, hoeveel van de bezetting met vrijwilligers? Vrijwilligers 
ook overdag? Kunnen deze gedeeld worden?   
Vraag: Permanenties gaan toch zonaal ingevuld worden?  
Antwoord: Het personeelsbehoeftenplan geeft momenteel een kader waarbinnen de inzet van 
vrijwilligers in wachten mogelijk is. Momenteel is gerekend om mensen de mogelijkheid te geven om 
1 keer om de 14 dagen een wacht van 12 uur in te vullen. Het huidige kader is volgens ons zeker 
groot genoeg. We hebben in juni 2021 de vraag al voorgelegd op het bureau van vrijwilligers. Tot op 
heden is er nog geen eenduidig antwoord. Het punt staat opnieuw geagendeerd. Concrete verdere 
uitwerking ligt nu op tafel.  
 
Vraag: Is er een ultieme deadline voorzien?   
Antwoord: Neen, maar er zal wel doorgewerkt worden, aangezien een personeelsplan een wettelijke 
verplichting is.  Belangrijk is dat we nu trachten duidelijkheid en gedragenheid te krijgen voor het 
plan. We zullen iedereen steeds op de hoogte houden van de stand van zaken. 
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Vraag: Wat het plan operationeel betekent, dat kan je uit dit plan niet uithalen. Nieuwe 
vrijwilligers: wat verwacht je daarvan? Waarvoor ga je? Dat is belangrijk om weten voor de 
nieuwe.   
Antwoord: Dit is een terechte bemerking. Momenteel kreeg iedereen een eerste toelichting. Met het 
bureau van vrijwilligers gaan we dit zéér duidelijk uitschrijven. De grote krijtlijnen zijn bepaald. 
Samen willen we nu de regels verfijnen. 
 
Vraag: het aantal vrijwillige onderofficieren is onrealistisch.   
Antwoord: Het nieuwe kader is een streefdoel waardoor de inzet voor iedereen haalbaar wordt. Het 
geeft mensen binnen de organisatie ook groeikansen. Samen met Netwerk Brandweer streven we er 
momenteel naar om de instroom van onderofficieren haalbaar te houden. Sinds de hervorming is de 
opleiding veel zwaarder geworden. Ook dit vraagt bijsturing.  
We hebben deze aantallen vrijwillige onderofficieren nodig, o.a. omdat de beschikbaarheid niet altijd 
even hoog is.  
 
Vraag: drie extra posten erbij?   
Antwoord: Dit is een mogelijkheid die opgenomen is in het plan. De concrete invulling (stappenplan) 
is nog niet goedgekeurd.    

 
Vraag: Klopt het dat een vrijwillige onderofficier nooit meer aan de bak komt in de toekomst?  
Antwoord: Neen. Het plan voorziet het bezetten van de cruciale functies op momenten dat er weinig 
tot geen vrijwilligers beschikbaar zijn, en dit ook alleen maar voor de MAP. Indien voldoende 
manschappen ter beschikking staan, worden de onderofficieren ook nog opgeroepen voor de 
volgende voertuigen (TW/LW/…).   

 
Vraag: Als de ambulance wordt uitgestuurd in een post met springbemanning, worden er dan 2 
nieuwe ambulanciers gealarmeerd?  
Antwoord: Uiteraard moet ziekenwagen zo snel mogelijk terug bemand worden. Dit is de definitie 
van springbemanning. Een praktische uitwerking zal nog in detail uitgewerkt worden.  

 
Vraag: Kunnen de 3 dossiers niet losgekoppeld worden?  
Antwoord: De zoneraad van 19/02/2022 heeft beslist om 3 dossiers aan elkaar te koppelen. De 
bemerking zal doorgegeven worden. 

 
Vraag: Is het PBP goedgekeurd door de vakorganisaties?  
Antwoord: Het personeelsbehoeftenplan werd een eerste keer besproken met het 
onderhandelingscomité. Vervolgens werd het aan jullie allen toegelicht. Bedoeling is dat het plan nu 
verder inhoudelijk besproken wordt. Een formeel protocol van akkoord/niet akkoord werd nog niet 
gevraagd.  

 

Vraag: Heeft dit plan kans op slagen? Dit gaat nooit ingevuld worden.  

Antwoord: Als we de SLA van 15 minuten willen halen in 80% van de gevallen binnen de zone, dan is 

het plan het minimum wat nodig is. Momenteel halen we de SLA niet. Het plan voorziet meerdere 

opties en moet niet cumulatief gelezen worden. Binnen het kader dat opgenomen wordt, zijn alle 

opties mogelijk. Uiteraard is de uitbreiding financieel zwaar. Dit kan niet zo maar ingevuld worden. 

Vandaar heeft het beleid nu al de bedenking meegegeven dat een invoering gefaseerd zal moeten en 

dit binnen de budgettaire mogelijkheden. De zone zal ook de federale overheid betrekken aangaande 

mogelijke subsidies. Inspanningen vanuit de zone moeten ook federaal gewaardeerd worden. 

 
Vraag: Nachten en weekends invullen met vrijwilligers? Dit werd niet vooraf besproken met de 

vrijwilligers. Is men wel bereid dit te doen?  
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Antwoord: 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.  

Wat betreft de concrete invulling, zijn uiteraard nog besprekingen noodzakelijk. Momenteel laten we 

vrijwilligers al wachten doen wat betreft PIT, ZW Westerlo, centralist, wachten Herentals, … Dit toont 

aan dat er oplossingen gevonden kunnen worden. Gelieve alle vragen mee te geven met jullie 

gemandateerde naar het bureau van vrijwilligers en naar de vakbondsafgevaardigden. 

 
Vraag: Wat verdient een ambulancier-niet BW? Verdient deze hetzelfde als een vrijwilliger? 

Antwoord: De weddeschalen zijn wettelijk bepaald. De weddeschaal van een ambulancier komt 

overeen met de weddeschaal van een brandweerman. Bij de ambulanciers zijn geen graden voorzien. 

• Brandweerman: bijlage 2 van KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

• Ambulancier: bijlage 2 van KB van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het 

ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.  

 
Vraag: Is er reeds berekend: vermindert de aanrijtijd als je meer mensen oproept? 
Antwoord: Dit is niet apart berekend. Het hangt louter af van waar de mensen komen. Als de mensen 

die extra worden opgeroepen worden het verste wonen, dan is dit niet het geval. Als mensen die 

dichter wonen extra worden opgeroepen dan kan dit ertoe leiden dat sneller vertrokken kan worden. 

De kans bestaat dus dat er sneller vertrokken kan worden als je meer mensen oproept. Mensen 

melden zich aan ofwel beschikbaar binnen 8 minuten of beschikbaar binnen 15 minuten. Bij voorrang 

worden mensen binnen de 8 minuten opgeroepen. In tweede instantie de mensen binnen 15 

minuten. 

 

Vraag: Levert post Grobbendonk beschermd gebied in als post Herentals een verzekerd post 

wordt? 
Als Herentals op 2 minuten komt te staan en Grobbendonk op 5 minuten, zal Herentals toch een 

deel van het gebied innemen? 

Antwoord: In het huidige plan is Herentals een verzekerde post op 5 minuten. Grobbendonk levert 

dus geen gebied in. 

 

Vraag: Het aantal ploegen per post werd berekend op het % interventies.  
Hoe is dit berekend? Welk jaar heeft men genomen om % te berekenen? Dit is toch elk jaar anders. 

Kan er een berekening gemaakt worden over een periode van 7 jaren? Vanaf begin zone? 
Nu bedraagt het % van post Grobbendonk 8 %. Er worden 3 ploegen aan gekoppeld. Men vindt dit 

te abstract. 

Antwoord: De berekening die gedaan is, is een gemiddelde van alle interventies van de eerste 7 jaren 

(2015-2021).  

Bedoeling van het voorstel is ervoor te zorgen dat de brandweerlieden gemiddeld gezien evenveel 

kans hebben op interventies. Uiteraard mag dit de dienstverlening niet hypothekeren. Met het 

voorstel streven we naar een evenwicht tussen oefeningen en interventies. Hier kregen we destijds 

veel reactie over. In het voorstel om met ploegen van 10 personen te werken, voorzien we in elke 

ploeg 2 onderofficieren, 2 korporaals en 6 brandweermannen. Als je in drie ploegen werkt, dan ben 

je om de drie weken van wacht, en heb je in principe meer kans op interventie.  
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Als je voor Grobbendonk specifiek bekijkt over 2021 – 277 oproepen. De ploegen van dienst werden 

als volgt opgeroepen: 

 

Huidige situatie 

Ploeg 1: 62 

Ploeg 2: 62 

Ploeg 3: 101 

Ploeg 4: 52 

 

Mogelijke toekomst 

Ploeg 1: 100 

Ploeg 2: 97 

Ploeg 3: 80 

 

Vraag: Er worden allerlei bemerkingen gegeven over de vermindering brandweermannen tot 3 

ploegen van 10 personen. Men vreest dat de SLA van Grobbendonk zal dalen. 
 → Uitdrukkelijke wens om op 4 ploegen van 8 personen te blijven zoals het nu georganiseerd is. 

Antwoord: Wij nemen akte van de vrees. 

 

Vraag: Zijn de aanwezige risico’s op het grondgebied van Grobbendonk meegerekend in de 

softwaretool van de risicoanalyse? Veel bedrijvigheid met een Seveso-bedrijf, E313, Albertkanaal 

zelf,…  Herenthout heeft veel minder risico’s. 

Antwoord: Ja. Bijna alle risico’s worden in het toekomstige plan door meer dan 1 post binnen de 15 

minuten beschermd. Dat is juist de bedoeling van de verzekerde posten. Zij zullen op de risico’s 

aanwezig zijn, mocht een andere post niet kunnen vertrekken. Ook post Herenthout speelt een 

belangrijke rol richting risico’s. Zij dekken ook veel risico’s af binnen de 15 minuten (zie tekening 

hieronder). We moeten niet kijken naar de gemeentegrenzen. 

 

   
   Alle posten     Verzekerde posten 

 

Vraag: Wordt later de volledige ploeg opgeroepen, 10 personen of minder afhankelijk van de 

uitgestuurde voertuigen? 

Antwoord: De bedoeling is nog steeds iedereen van de ploeg van dienst die beschikbaar staat te 

alarmeren. In tijden van Corona lag dit tijdelijk stil. We zoeken nog een oplossing om dit anders te 

doen dan via sms. 

 

Vraag: Men stelt vast dat post Grobbendonk 6 personen verliest. Momenteel 38 

brandweermannen, inclusief  officieren.  
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Antwoord: Grobbendonk verliest geen 6 personen. In Grobbendonk waren er 34 brandweermannen 

en middenkaders samen. Daarbovenop zijn er twee officieren. In 2018 en 2019 waren er zelfs slechts 

30 brandweermannen. Vanaf 2020 konden opnieuw een aantal plaatsen ingevuld worden.  
In september 2021 werden nog twee stagiairs toegelaten. Zij moeten opgeleid zijn tegen dat er 

mensen met pensioen gaan. Het verschil is dus 4 personen in plaats van 6. 

 

Vraag: Basis is het % interventies. In de meldkamer worden sommige interventies on-hold gezet. 

Worden die meegerekend? 
Kan men dit in kaart brengen: op basis van de interventies? 

Antwoord: Alle interventies die effectief uitgevoerd werden, ook al stonden zij tijdelijk on-hold, zijn 

meegeteld. Dit geldt zo voor alle posten. Dringende interventies worden nooit on-hold gezet. 

Grobbendonk deed in 2021 277 interventies.  

 

Vraag: Post Grobbendonk moet autopomp afgeven, nu brandweermannen afgeven,… 

Antwoord: Sinds de hervorming trachten we te interveniëren vanuit een netwerk van posten. We 

willen mensen en middelen optimaal inzetten. Dit op basis van een onafhankelijke risico-analyse.  

In alle posten werd het aantal voertuigen geoptimaliseerd daar we nu zonaal samenwerken. In ons 

meerjarenplan willen we met minder voertuigen werken, maar wel met meer up-to-date materiaal 

(vervangtermijnen zijn korter).  

Daarnaast werden op basis van de risico-analyse nieuwe voertuigen aangekocht. Grobbendonk krijgt 

op basis hiervan een bosbrandweerwagen. Er werd eveneens een signalisatiewagen geplaatst. Er 

kwam een klimteam, … 
Belangrijk is dat in ons toekomstplan er geen enkele taak (basis + specialisaties) in Grobbendonk 

weggenomen wordt. Grobbendonk blijft dus een volwaardige brandweerpost.  

 

Vraag: Kan je van brandweerman rechtstreeks sergeant worden? Korporaalgraad overslaan? Er 

staan enkele collega’s klaar om sergeant te worden, maar er zijn geen open plaatsen voor 

korporaal. 

Antwoord: Dit kan uiteraard en zal zo ook doorgevoerd worden. 

 

Vraag: Waarom wordt er ziekenwagendienst aangeboden via de brandweer? Dit is een ander 

beleidsorgaan, binnen Binnenlandse Zaken. Welke invloed heeft dit op het 

personeelsbehoefteplan? Ivm getelde % interventies, benodigde brandweerlieden, die opgeroepen 

worden om ZW te rijden. 

Antwoord: Brandweer zone Kempen bemant 7 ziekenwagens en de PIT te Mol. Er zijn slechts twee 

private ziekenwagens op ons grondgebied. Indien er onvoldoende private partners zijn, dan zal FOD 

Volksgezondheid de hulpverleningszone verplichten om de DGH voor haar rekening te nemen. Meer 

dan 70% van de ziekenwagens in België staan nog steeds bij de brandweer. FOD Volksgezondheid 

beschouwt ons nog steeds als bevoorrechte partner. In het personeelsplan zijn 

brandweermannen/ambulanciers bij zowel de beroeps als de vrijwilligers voorzien. Tevens zijn er in 

de zone 46 ambulanciers niet-brandweer voorzien. Ziekenwagens welke veel interventies doen zullen 

permanent bemand worden. Ziekenwagens welke weinig interventies doen worden mogelijks 

bemand via springbemanning (combinatie brandweer/ziekenwagen). Er worden ook nog gesprekken 

gevoerd met de ziekenhuizen om de DGH binnen de zone te optimaliseren. In het plan willen we 

brandweerlieden maximaal inzetten voor brandweertaken. 

 

Vraag: De inwoners van Grobbendonk zijn ook de dupe in dit verhaal. Die moeten bijbetalen voor 

posten met ziekenwagen. De hulpverlening gaat achteruit en het gaat meer kosten. Verschillende 
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taken mogen door de brandweer niet meer uitgevoerd worden (bomen, pannen, zeilen leggen,…), 

of ze kosten de burger extra geld. 

Antwoord: Het klopt niet dat de inwoners van Grobbendonk betalen voor de DGH. In de 

verdeelsleutel werd een formule opgenomen, waarbij een gemeente die gebruik maakt van de 

ziekenwagen, deze ook betaalt. 
De zoneraad heeft beslist dat sommige brandweerinterventies betalend zijn. Kosten worden 

voornamelijk aan de burger doorgerekend daar waar de burger deze kosten via de verzekering kan 

recupereren (stormschade zit in brandverzekering, vervuiling na ongeval zit in autoverzekering, …). 

 

Vraag: Wie is er verantwoordelijk bij interventies die on-hold gezet worden, waarbij het toch 

misloopt? Vb. boom door dak, Liersetstwg 139 op zondag 20/02/2022. Interventie gemeld om 

12:59, niets mee gedaan. ’s Nachts om 23:43 oproep, dat de boom door het dak is gegaan. 

Antwoord: We kunnen geen uitspraak doen over specifieke interventies. De interventie waarvan hier 

sprake is, wordt momenteel onderzocht.  

 

Vraag: Welk is het doel van deze toelichting geweest? Braaf afwachten en met lede ogen 

ondergaan, dat we wederom moeten inleveren (interventies, wagens, personeel,…). Moeten we 

hier tegenin gaan? Moeten we de burgers opjutten, bvb via social media?  

Antwoord: Doel van de toelichting is om jullie maximaal te informeren en te betrekken bij het 

personeelsplan. We laten inspraak toe. Zoals meermaals gezegd is dit geen beslist beleid. Het geeft 

een richting waarheen Brandweer zone Kempen wil evolueren met als doel de veiligheid van de 

burger en de brandweerlieden maximaal te garanderen.  

 

Vraag: Wat verwacht het beleid dat wij doen? 

Antwoord: Het beleid verwacht terugkoppeling op de huidige plannen. Voorwaarde is wel dat dit op 

een constructieve wijze verloopt. Opjutten van burgers is hier dus niet aan de orde. Dit zal de 

onderhandelingen zeker niet bevorderen. 

 

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. 
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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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