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Officieel standpunt VSOA naar aanleiding van het BOC dd. 29 april 2022 
 
 
 
Geachte heer zonevoorzitter 
 
 
Naar aanleiding van het BOC van 29 april 2022 wenst VSOA bij middel van dit schrijven zijn gemotiveerd 
standpunt en opmerkingen over te maken. 
 
 
BEMERKINGEN WIJZIGING ZONAAL REGLEMENT 
 
I. Algemene bepalingen 

Artikel 2: Definities 
 

- 4° de lokale commandant 
De overheid stelt dat ‘lokaal commandant’ geen federale functie is, maar eerder een zonale 
invulling kende tot aan de goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur. Zij verantwoordt zich 
met een verwijzing naar artikel 109 van de Wet Civiele Veiligheid. Deze geeft de zonecommandant 
de verantwoordelijkheid voor de leiding, de organisatie, het beheer evanals de taken binnen de 
zone. 

 
MOTIVATIE VAN NIET AKKOORD DOOR VSOA: 
 
De ‘lokale commandant’ was in de vorige structuur de benaming voor de 
postverantwoordelijken die voorheen de dienstchefs van de posten waren. De functie 
postverantwoordelijke en het daarbijhorende functieprofiel, zoals bepaald in bijlage 14 van het 

AANGETEKEND 



 

 

 
VSOA Hulpverleningszones – Boudewijnlaan 20-21 – 1000 Brussel 

SLFP Zone de secours – Boulevard Baudouin 20-21 – 1000 Bruxelles 
T 02/201.19.77 – E-mail : firefighter@vsoa-g2.eu 2/8 

 

ministerieel besluit (MB) van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het 
operationeel personeel van de hulpverleningszones, wordt structureel door Brandweer Zone 
Rand geweerd uit haar structuur.  VSOA verwijst in deze naar het inspectieverslag van de 
brandweerinspectie waarin de deze duidellijk stelt dat: 
 

[…]  
De inspectie is echter van mening dat, gezien het belang dat gehecht wordt aan de functie 
en de integratie in competentiemanegement en evaluatie, het nodig is om effectieve 
postverantwoordelijken aan te duiden 
… 
De brandweerinspectie neemt akte van het recht van antwoord en kan begrip opbrengen 
voor de argumentatie van de zone. Evenwel ziet zij, zoals hogervermeld, in artikel 65 WCV 
een duidelijke motivering om een verantwoordelijke voor de verschillende posten aan te 
duiden.  
[…] 

 
VSOA bevestigt dat de benaming ‘lokaal commandant’ niet als dusdanig letterlijk in de wet 
civielie veiligheid is opgenomen, de functie (postverantwoordelijke) daarentegen wel. Met lokale 
commandant werd dan ook eerder naar deze functie verwezen. Brandweer Zone Rand zet 
echter, aan de hand van een eigen verwerpelijke interpretatie van artikel 109, een aantal van 
deze voormalige dienstchefs ‘schaak’ door hen bewust op een zijspoor te zetten door de 
functie van ‘postverantwoordelijke’ te weren uit de organisatiestructuur. Het had de zone tot 
eer gestrekt wanneer zij het werk en de functie had gevaloriseerd door de functie 
postverantwoordelijke aan hen toe te kennen. 
 
VSOA verwijt op dit vlak de hulpverleningszone favoritisme waarbij bewust mensen 
uitgerangeerd worden en anderen voorgetrokken, dit ondanks het feit dat dezelfde mensen in 
het verleden (en ook nu nog) deze organisatie mede hebben vormgegeven door hun harde 
werk voor de organisatie. VSOA vindt dit dan ook weinig respectvol! 
 
Een duidelijk voorbeeld is recent nog gebleken bij de aanstelling van een nieuwe ‘regiomanager’ 
(een functie die evenmin een federale functie is, en zelfs mits de nodige creativiteit in geen enkele 
regelgeving terug te vinden is!) Op geen enkel moment is deze functie, zoals het een goede 
organisatie betaamt, opengesteld binnen de organisatie. Wel nam de zoneleiding het initiatief om 
hierover in dialoog te gaan met slechts één enkele collega, en nadat een externe vacature niet 
het gewenste resultaat opleverde werd opnieuw dezelfde persoon bevraagd.  
 
Dit voorbeeld bewijst eens te meer dat er weinig objectiviteit wordt ingebed in de toekenning 
van de functies, wat een verwerpelijke werkwijze is in een overheidsdienst. 
 
Daarenboven wil VSOA benadrukken dat graden wel opgenomen zijn in de regelgeving, maar 
met behulp van het toekennen van functies binnen de bedenkelijke structuur, wordt hier een 
loopje genomen met de intentionele filosofie van de wetgeving ter zake. Sterker nog, de 
vastgelegde functieprofielen die voor deze graden wettelijk verankerd zijn, worden niet of 
onvoldoende gekoppeld met de functies uit de organisatiestructuur of in de praktijk 
gerespecteerd. Functiebeschrijvingen in een eigen functieboek duwen de wettelijke 
functieprofielen op de achtergrond en worden als tool gebruikt om mensen te dwingen in een 
nieuwe rol, ongeacht hun graad of beter nog met weinig respect voor hun graad of het 
geleverde werk. 
 
VSOA kan zich dan ook nooit akkoord verklaren met dergelijke praktijken waarbij weinig 
respect voor de operationele graden wordt getoond of een cultuur heerst van favoritisering 
binnen een overheidsdienst.  
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- Art. 2 definities  (13° & 16°) 
 
[…] 
13° het koninklijk besluit van 19 april 2014: het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende de 
bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; 
[…] 
 
OPMERKING VAN VSOA: 
 
VSOA stelt vast dat 13° en 16° verwijzen naar dezelfde bepaling. Wij stellen voor om 13° te 
verwijderen en 16° correct te formuleren als volgt:  
‘Het geldelijk statuut: koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van 
het operationeel personeel van de hulpverleningszones’ 

Motivatie  
Een dubbele verwijzing in de definities kan alleen maar leiden tot verwarring. Door de juiste 
formulering wordt ook de correcte titel van het KB hier aangewend. Ook de volgorde maakt een 
betere leesbaarheid mogelijk. 
Er kan een hernummering van de definities overwogen worden. 
 
[…] 
Voor de toepassing van dit reglement moet "de zoneraad" verstaan worden als "het zonecollege", 
wanneer de zoneraad deze bevoegdheid, krachtens artikel 63 van de wet van 15 mei 2007, 
gedelegeerd heeft aan het zonecollege 
[…] 
 
VSOA vraagt om een artikel 2/1 (of een hernummering van de artikels) toe te voegen waarin 
een opsomming gegeven wordt van de delegatie van opdrachten door de zoneraad aan het 
zonecollege met verwijzing naar de zoneraad waarin deze beslissing werd genomen. 
 
Motivatie  
Door een opsomming op te nemen in het reglement wordt het voor iedereen duidelijk, wanneer 
de opdracht een gedelegeerde bevoegdheid van het zonecollege betreft.  
Indien dit alle vermelde opdrachten uit artikel 63 van de wet van 15 mei 2007 betreft, kan hier 
integraal verwezen worden naar dit artikel. 

 
- Artikel 3: Aanvulling op KB’s van 19 april 2014 

 
In artikel 3 stelt VSOA voor om volgende bepaling te verwijderen: 

 
[…] 
Het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel is respectievelijk terug te 
vinden in het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszone (KB administratief) en het KB van 19 april 2014 houdende de 
bezoldigingsregeling van het operationeel persoon van de hulpverleningszone (KB geldelijk).  
[…] 

 
Motivatie  
Deze bepalingen/verwijzingen zijn reeds opgenomen in de definities (artikel 2) 

 
VSOA stelt voor om de bepaling hieronder om te zetten in een definitie zodat deze opgenomen 
kan worden in artikel 2. Zij kan geformuleerd worden naar analogie met ‘het administratief 
statuut’ en ‘het geldelijk statuut’, vb ‘het administratief statuut ambulanciers-niet brandweer’ 
 
[…] 
Voor het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is zijn dit het KB 23 augustus 2014 
betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones 
dat geen brandweerman is en KB van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het 
ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is 
[…] 
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III.  Aanwerving, professionalisering, bevordering en mobiliteit 

 
- Artikel 7: Jury 

In het nieuwe voorstel (versie 29/04/2022) paragraaf twee, tweede punt staat: 
 

[…] 
• De zonecommandant maakt deel uit van de selectiejury bij een wijziging van kader 

[…] 
 
OPMERKING VAN VSOA: 
VSOA stelt voor om deze bepaling aan te vullen met “… of zijn/haar afgevaardigde  
 
Motivatie 
Door deze uitbreiding wordt er meer ruimte gegeven voor de samenstelling van de jury, zodat het 
niet afhangt va één persoon. Uiteraard kan dit bij voorkeur de zonecommandant zijn, maar anders 
vreest VSOA dat deze bepaling een hypotheek kan leggen op de jurysamenstelling en de 
organisatie van de bevorderingsexamens. Dit kan aanleiding geven tot ontevredenheid bij de 
mogelijke kandidaten. 
 

- Artikel 8: Vrijstellingen 

In de 2de paragraaf wordt vermeld dat: 
 
[…] 
Slagen voor een proef, geeft een vrijstelling van twee jaar voor een proef binnen eenzelfde 
procedure en type proef met een vergelijkbare inhoud binnen Brandweer Zone Rand. 
Deze vrijstelling wordt uitsluitend toegekend indien de kandidaat niet slaagt voor de volledige 
procedure. 
[…] 
 
OPMERKING VAN VSOA: 
Qua interpretatie is de bepaling ‘een proef binnen eenzelfde procedure’ vatbaar voor discussie. 
VSOA stelt voor om de bepaling te wijzigen naar: ‘Een procedure voor dezelfde graad’  
In de laatste alinea van dit artikel wordt dit nogmaals hernomen, dit moet duidelijk zijn en 
ondubbelzinnig geformuleerd worden. 
Motivatie 
 
Bevorderingsprocedures zijn altijd een gevoelige kwestie, ook niet-slagen voor een bepaalde 
proef geeft aanleiding tot demotivatie. Om juridische procedures proactief te voorkomen is een 
ondubbelzinnige terminologie of bepaling dan ook onontbeerlijk. 
 

- Artikel 9: uitreksel uit het strafregister 
 
[…] 
Om aan te tonen dat de kandidaten een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de 
eisen van 
De functie waarvoor ze solliciteren, kan gevraagd worden een uittreksel uit het strafregister voor 
te leggen van minder dan 3 maanden oud. Dit kan zowel bij externe aanwerving of 
mobiliteitsprocedures als interne bevorderings- of professionaliseringsprocedures 
[…] 
 
OPMERKING VAN VSOA: 
Er bestaan 3 soorten ‘uittreksels uit het strafregister’ (m.n. artikel 595 – algemeen model; artikel 
596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten; artikel 596.2 model voor het werken met 
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minderjarigen).  
 
Het model 596.1 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of 
uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen 
zoals brandweer, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen…)   
 
VSOA vraagt om in het reglement meer specifiek te wijzen op dit model 596.1 zodat een 
correcte interpretatie mogelijk is. Voor meer uitleg verwijzen wij naar de website van justitie. 
(https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/lijst_5961_2022.pdf) 
 

- Artikel 10: Reserves 

In de 2de paragraaf staat: 
[…] 
Een kandidaat die in aanmerking komt voor een vacature, heeft 7 kalenderdagen vanaf de 
datum van het aanbod van een vacature om schriftelijk mee te delen of hij al dan niet ingaat op 
de 
vacature. 
[…] 

 
OPMERKING VAN VSOA: 
VSOA is van oordeel dat een termijn van 7 kalenderdagen te beperkt is. VSOA zou deze termijn 
willen  optrekken naar 10 werkdagen of veertien kalenderdagen. 
 
Motivatie 
 Wanneer een personeelslid op vakantie is, wordt deze termijn zeer moeilijk haalbaar. Bovendien is 
niet gespecifieerd of dit via e-mail dan wel via brief dient te gebeuren. 

 
Bijlage 1  Selectiereglement operationeel personeel 
 
SELECTIES – verschillende procedures 
 
VSOA is niet akkoord met de voorliggende wijziging van het selectiereglement wij motiveren als volgt 
 

A.  Jurysamenstelling  
VSOA begrijpt niet waarom er een verschil is in de verschillende jurysamenstellingen soms ligt 
het verschil in de procedure (aanwerving, professionalisering), of met betrekking tot het kader 
(beroeps/vrijwillig). VSOA pleit ook voor standaard de toevoeging van een extern jurylid bij 
gelijk welk examen om een objectievere beoordeling in de hand te kunnen werken. Een 
voorbehoud kan eventueel gemaakt worden voor de werving van het basiskader – 
brandweerman.  
 
Motivatie: 
Een wervingsexamen kan bij gelijke jurysamenstelling voor de verschillende procedures 
uitgeschreven worden. Er is dan geen noodzaak tot een extra jury/procedure, kandidaten 
worden op dezelfde wijze beoordeeld.  
 
Voor wat betreft het vrijwillig, dan wel het beroepskader geldt dezelfde stelling. 
 
Bij de overstap naar of aanwerving in het beroepskader stellen we vast dat heel wat 
kandidaten intekenen, vaak ook uit dezelfde posten. De uitslag is dan ook vaak een 
bepalende factor voor het verdere engagement en de onderlinge verstandhouding indien 
men niet geselecteerd werd. Door een extern jurylid op te nemen kan dit een stuk 
geobjectiveerd worden 
 

B.  Proeven 
Voor vrijwilligers worden vaak minder proeven voorzien dan wel voor het beroepskader. VSOA 
wil een gelijk aantal proeven ongeacht het kader (zie c.) Voor het vrijwillig kader worden overal 
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minder proeven voorzien! De mondelinge proeven zijn altijd voor discussie vatbaar. Dit maakt 
dat het examen voor het beroepskader heel wat meer vergt dan voor het vrijwllig kader?  
 
Motivatie: 
Kandidaten, ongeacht hun voortraject of kader (beroeps/vrijwillig) moeten op een gelijke wijze 
beoordeeld worden. Dit moet dan ook op dezelfde manier gemeten kunnen worden. 

 
C.  Verschillen tussen een vrijwllige en beroepsfunctie 

VSOA ijvert voor een gelijkwaardige beoordeling van zowel het vrijwlig als het 
beroepskader.  
Beroeps en vrijwilligers (ongeacht de graad) moeten op een gelijke wijze beoordeeld worden. 
Een verschil geeft aanleiding tot wrijving. Het lijkt dan ook eenvoudiger om dit gelijk te stellen. 
Hierdoor kan elke procedure in één tabel ondergebracht worden. 
VSOA wil dan ook een transparantere selectie die evenveel stappen moet doorlopen voor 
zowel het beroeps- of het vrijwllig kader. Ook de puntenverdeling moet gelijk zijn per kader.  
 
De frustratie bij het beroepskader ontstaat dan ook vaak op ‘operationeel’ vlak. Waar een 
vrijwlliger sneller kan bevorderen, blijft het beroepskader steken, dit terwijl het 
beroepskader vaak meer ervaring heeft en dagdagelijks met zijn beroep bezig is? 
 
 

VI. Standplaats 

Met betrekking tot de standplaats is het standpunt van de werkgever sterk afgezwakt en zijn 
de notities niet zoals deze besproken waren tijdens de onderhandeling. 
De overheid legt dan ook de verantwoordelijkheid bij de vakorganisaties, daar zij van oordeel 
zijn dat het door de overheid geformuleerde voorstel beter was dan het uiteindelijke resultaat 
van de onderhandeling!? 
 
VSOA pleit voor het toewijzen van 1 hoofdstandplaats voor het operationeel personeel van 
het beroepskader! En ziet in deze afzwakking een poging van de overheid om de schuld in 
de schoenen van de vakorganisaties te schuiven… 
 
MOTIVATIE VAN NIET AKKOORD DOOR VSOA: 
VSOA verduidelijkt zijn standpunt! 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de standplaats van het operatoneel personeel 
inderdaad gelijk aan alle operationele posten van de hulpverleningszone (en het zonaal 
kantoor), dit is wettelijk bepaald! Toch VSOA wil slechts akkoord gaan met 1 hoofdstandplaats 
en argumenteert dit als volgt: 
 
- De toewijzing van 1 hoofdstandplaats aan het operationeel personeel schept 

duidelijkheid in verband met de (dienst)verplaatsingen, die dan ook niet ad hoc kunnen 
wijzigen in overeenstemming met de Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde 
aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de 
hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp. Een wijziging die niet vervat in het uurrooster is een 
‘dringende’ verplaatsing en moet bijgevolg door de zone gefacilliteerd worden. 
 
De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt immers wettelijk niet als 
arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Dit woon-werkverkeer is dus louter 
privé en veroorzaakt vaak stress en vermoeidheid wanneer werknemers verplicht zijn om 
er (te) veel tijd aan te besteden, de gevolgen van deze (lange) verplaatsingen op het 
beroeps- en privéleven, de verplaatsingskosten (soms zelf de bijkomende aanschaf van 
een extra voertuig) en de risico’s onderweg. Moet het beroepspersoneel dan etalen om te 
komen werken??? 
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Het thema mobiliteit is bovendien nog nooit behandeld in een overlegcomité, laat staan 
dat de Brandweer Zone Rand een mobiliteitsstudie heeft laten maken die dit enigszins 
in kaart kan brengen en de impact ervan op de werknemers kan inschatten.  
 

- VSOA verwijst naar artikel 4.2 van dit zonaal reglement operationeel personeel: welk stelt 
dat  

[…] 
Elk beroepspersoneelslid moet voldoen aan de oproepbaarheid zoals opgelegd 
door de zonecommandant en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement 
‘Oproepbaarheid van beroepskrachten’. Dit reglement is een gevolg van de wet 
van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de 
operationele beroepsleden van de hulpverleningszones waarin oproepbaarheid 
gedefinieerd wordt.  
 

§ Beroeps van het basis- en middenkader die door de zone aangeworven 
worden, worden gekoppeld aan een post van de zone. Wanneer zij 
oproepbaar zijn, moeten ze binnen 5 minuten na een oproep de kazerne 
van deze post kunnen vervoegen.  

§ Beroeps van het hoger kader die door de zone aangeworven worden, 
worden gekoppeld aan een post en aan een OVD-gebied. Wanneer zij 
oproepbaar zijn, moeten ze binnen 7 minuten na een oproep de kazerne 
van deze post kunnen vervoegen en binnen 22 minuten na een oproep 
elk object van het toegekende OVD-gebied kunnen bereiken met een 
prioritair voertuig.  

§ Beroeps die reeds in dienst waren vóór de vorming van de zone (op 
1/01/2015) moeten minimaal blijven voldoen aan de woonplaatsverplichting 
waaronder zij zijn aangenomen.  

[…] 
 

Dit artikel schept duidelijkheid en koppelt het operationeel aan een post in functie van 
de opkomsttijd. Operationeel personeel is immers te allen tijde oproepbaar wanneer zij 
aan het werk zijn!? 
 

- Brandweer Zone Rand verklaart steeds dat hulpverlening de hoogste prioriteit is voor het 
operationeel personeel…Maar ze handelt er niet naar. Het beroepskader is de speelbal 
van de organisatie en moet zich van her naar der verplaatsen omdat het eerder als 
administratief of technisch personeel ingezet wordt.  
Waar vroeger de gemeenten inspanningen deden om de operationaliteit te optimaliseren 
door aanwerving van beroepskrachten vanuit het oogpunt van de operaties, slaagt de 
hulpverleningszone ondanks een verhoging van het beroepskader er niet in om de uitruk 
in heel wat posten te optimaliseren, integendeel deze loopt zienderogen achteruit en 
wordt nog in de hand gewerkt doordat operationeel personeel niet in zijn 
hoofdstandplaats tewerkgesteld wordt.  
Operationeel personeel heeft in de EERSTE PLAATS de opdracht om de UITRUK te 
BEMANNEN in geval van oproep, niet het invullen van de technisch of administratieve 
rol die zij toebedeeld kregen door de nieuwe organsiatiestructuur. 
 
Dit wil absoluut niet zeggen dat zij geen administratief of technisch werk kunnen 
uitvoeren, maar dit werk moet ondergeschikt zijn aan de interventies. In de interventievrije 
momenten kunnen zij zich richten op de administratieve en technische opdrachten, maar 
deze moeten uiteraard onmiddellijk onderbroken kunnen worden in geval van interventie 
 

- Het beroepspersoneel wordt qua getalsterkte evenwaardig verdeeld over de regio’s 
terwijl de behoeften per regio verschillen. VSOA vraagt dan ook dat Brandweer Zone 
Rand vertrekt vanuit de BEZETTING VAN DE POSTEN om zijn operationaliteit maximaal 
te garanderen. Regio’s zijn in geen enkele wet of KB opgenomen, daar waar dit voor de 
posten wel degelijk zo is. 
Een praktijkvoorbeeld kan dit aantonen: 



 

 

 
VSOA Hulpverleningszones – Boudewijnlaan 20-21 – 1000 Brussel 

SLFP Zone de secours – Boulevard Baudouin 20-21 – 1000 Bruxelles 
T 02/201.19.77 – E-mail : firefighter@vsoa-g2.eu 8/8 

 

 
In een post waar steeds voldoende vrijwllig personeel beschikbaar staat worden zomaar 
even twee extra beroepsmedewerkers neergepoot, die zich dan slechts om de 4 weken in 
een status mogen zetten waardoor zij de eerste uitruk kunnen/mogen bemannen… Dit 
terwijl in andere posten of regio’s noden zijn en posten niet kunnen uitrukken!? 
 
DE OPERATIONELE BEZETTINGEN TIJDENS DE DAGUREN ZIJN BIJZONDER KRITISCH 
VOOR HEEL WAT POSTEN. 
 

 
 
Voor SLFP/VSOA 
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