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Reglement 

Deel 1. Algemeen 

 Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  
 

1° Bijzondere prestaties: zaterdag-, zondag- , feestdag- of nachtprestaties. 
2° Directeur: het hoofd van een directie zoals omschreven in het organogram van de Zone.  
3° Diensthoofd: elk hoofd van een dienst, ploeg of post zoals omschreven in het organogram 

van de Zone. 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 1° (inw. 2.3.2018). 

4° Dienstopdracht: de taak die vanuit de dienst wordt opgelegd als zijnde nauw met de 
ambtswerkzaamheden verbonden en die niet noodzakelijk moet worden uitgevoerd op de 
gewoonlijke plaats van tewerkstelling of tijdens de normaal opgelegde diensttijd. 

5° Dienstreis: de verplaatsing van de woonplaats of de werkplaats naar een vooraf bepaalde 
bestemming in opdracht van de dienst/bevoegde leidinggevende. 

6° Eindeloopbaancommissie: de eindeloopbaancommissie zoals bedoeld in artikel 126 en 127 
van het KB administratief statuut. 

7° MB aangepaste betrekkingen: Het ministerieel besluit van 11 juni 2015 tot vaststelling van 
de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen bedoeld in artikel 126, derde lid, van het 
koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 
operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

8° Oud geldelijk statuut: het organiek reglement van de gemeente dat op het personeelslid 
van toepassing was in zijn/haar hoedanigheid als beroeps – of vrijwillig operationeel 
personeelslid vóór 1/1/2015. 

9° Ongeval van gemeen recht: een ongeval dat geen arbeids(weg)ongeval is. 
10° Stagiair: het personeelslid dat zich in de aanwervings-, bevorderings-, mobiliteits-, 

professionaliserings- of overgangsstage bevindt. 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, art. 1, 1° (inw. 10.5.2018) 

11° Staking van stemmen: als door middel van stemming geen eenduidige uitkomst verkregen 
wordt. 

12° Standplaats: de plaats waar het personeelslid normaal gezien tewerkgesteld is 
13° Ziektekrediet: het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte welke het personeelslid nog kan 

krijgen bij toepassing van artikel 223 KB administratief statuut. 
14° KB administratief statuut: Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.  
15° KB geldelijk statuut: Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van 

het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 
16° KB opleiding: Koninklijk Besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de 

leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 
2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszone. 

17° Vrijwillig personeelslid: vrijwillig brandweerman/vrouw, vermeld in artikel 103 van de wet 
van 15 mei 2007. 

18° Beroepspersoneelslid: beroepsbrandweerman/vrouw, vermeld in artikel 103 van de wet 
van 15 mei 2007. 
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19° Personeelslid: brandweerman/vrouw, ongeacht of het een vrijwillig personeelslid of een 
beroepspersoneelslid is. 

20° Wet arbeidstijd: 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 en tot 
wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. 

21° Verplaatsingskosten: kosten die een personeelslid maakt om zich van en naar de plaats van 
de opleiding te begeven. 

22° Verplaatsingstijd: tijd die een personeelslid onderweg is naar de plaats van de opleiding of 
dienstopdracht en omgekeerd. 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 2° (inw. 2.3.2018). 

23° Tuchtoverheid in beroepszaken: de federale onafhankelijke beroepskamer, paritair 
samengesteld binnen de FOD Binnenlandse zaken zoals bepaald in artikel 271 van het KB 
administratief statuut. 

24° Wet Civiele Veiligheid: Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 
25° Zone: de Hulpverleningszone Centrum. 

 Doelgroep en toepassingsgebied 

§ 1. Dit personeelsreglement en haar bijlagen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende 
bepalingen, van toepassing op zowel het beroeps als vrijwillig operationeel brandweerpersoneel 
van de Zone. 
 
§ 2. Dit personeelsreglement en haar bijlagen zijn niet van toepassing op het ambulancepersoneel 
dat geen brandweerman is en het administratief en technisch personeel van de Zone. 

 Verhouding tot het administratief en geldelijk statuut 

Alle bepalingen van dit reglement en haar bijlagen zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de 
bepalingen van het KB administratief statuut en het KB geldelijk statuut en dienen geïnterpreteerd 
te worden in overeenstemming met dit statuut. 



Personeelsreglement operationeel brandweerpersoneel ZR20211222 

Pagina 7 van 68 
 

Deel 2. Rechten, verplichtingen en deontologie 

 

 Algemene bepaling  

De personeelsleden dienen rekening te houden met de rechten en plichten zoals voorzien in boek 2 
van het KB administratief statuut. 

 De taakuitoefening  

 Taakuitoefening  

De directeurs en diensthoofden staan in voor de leiding, de verdeling en de uitvoering van de taken 
die tot hun bevoegdheid horen. 
 
De personeelsleden moeten de hun toegewezen taken vervullen op de vastgestelde plaatsen en 
gedurende de vastgestelde diensturen. Zij dienen de opdrachten en dienstorders die hun 
leidinggevende hetzij mondeling, hetzij schriftelijk hebben meegedeeld zo efficiënt, nauwkeurig en 
zorgvuldig mogelijk uit te voeren.  
 
De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit. Ze zetten zich op een 
actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de opdrachten en de doelstellingen van de 
Zone. 
 
Tijdens de diensturen mogen geen bezigheden worden uitgevoerd die niet tot de opgelegde taken 
behoren. 

 Verlaten werkplek tijdens diensturen 

De personeelsleden kunnen de werkplek tijdens de diensturen enkel verlaten indien ze uitdrukkelijk 
toestemming van een leidinggevende hebben gekregen. 

 Toegang gebouwen 

Het is verboden onbevoegde personen in de zonegebouwen binnen te brengen. Met uitzondering 
van assistentiehonden en assistentiehonden in opleiding, is het eveneens verboden dieren in de 
zonegebouwen binnen te brengen zonder toelating van de zonecommandant. 

 Tucht  

Elke overtreding op de bepalingen van dit reglement kan aanleiding geven tot het opstarten van 
een tuchtprocedure. 
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 Het omgaan met en het gebruiken van zonaal materieel en materiaal  

 Algemene bepalingen 

 Zorgplicht 

De personeelsleden dienen in de meest ruime zin zorg te dragen voor het door het Zonebestuur ter 
beschikking gestelde arbeidsmaterieel, de materialen en de voertuigen.  

 Gebruik buiten de dienst 

§ 1. Het door het Zonebestuur ter beschikking gestelde arbeidsmaterieel, materialen en voertuigen 
mogen niet worden meegenomen, noch buiten de werktijd worden gebruikt, noch voor derden of 
privégebruik worden aangewend, tenzij de directeur of het diensthoofd, omwille van functionele 
en/of werkgerelateerde redenen, daartoe zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1,1°. 
 
§ 2.  In afwijking van § 1,  is het de personeelsleden die een draagbare computer , een mobiele 
telefoon of een voertuig van de Zone ter beschikking hebben, toegelaten deze mee te nemen naar 
huis en buiten de werkuren te gebruiken, dit volgens de procedures en richtlijnen zoals vastgesteld 
door de zonecommandant.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 27 februari 2019, artikel 1, 1° en bij besluit van de zoneraad van 18 november 
2020, artikel 1,1°. 

 Verbod op vervreemding  

§ 1. Al het ter beschikking gestelde arbeidsmaterieel, de materialen en de voertuigen blijven 
eigendom van de Zone en mogen niet vervreemd worden. 
 
§ 2. Een personeelslid dat uit dienst gaat is verplicht om ten laatste op de laatste werkdag alle 
bedrijfseigendommen van de zone die in zijn bezit waren gesteld zoals voertuig, kledij, mobiele 
telefoon, laptop, paswoorden, badges, sleutels, … achter te laten. Indien dit niet is gebeurd wordt 
de waarde van het goed aangerekend. 

 Communicatie- of informaticamiddelen 

 Gebruik  

§ 1. De personeelsleden dienen de communicatie- of informaticamiddelen (bv. telefoon/GSM, fax, 
personal computer, PDA  etc.) op een dusdanige wijze te gebruiken dat zij de kwaliteit van het werk 
bevorderen en het imago van de Zone niet schaden. 
 
§ 2. Het gebruik van internet, intranet en (e-)mail is principieel voorbehouden voor professionele 
doeleinden. Een beperkt en occasioneel privé-gebruik buiten de werkuren is echter toegestaan op 
voorwaarde dat dit geen gevolgen heeft voor de productiviteit noch invloed heeft op de werking 
van het netwerk. 
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§ 3. Het personeelslid dat een mobiele of vaste telefoon ter beschikking heeft gekregen, zorgt 
ervoor dat hij/zij tijdens de diensturen bereikbaar is op zijn/haar mobiele of vaste telefoon, 
behoudens onbereikbaarheid tijdens overlegmomenten.  
 
§ 4. Privégesprekken en digitale berichten met mobiele of vaste telefoons tijdens de diensturen zijn 
verboden, behalve wanneer de dringende tussenkomst van het personeelslid noodzakelijk is.  

 Beschadiging, herhaaldelijk verlies en niet inleveren mobiele telefoon en laptop 

Het personeelslid dat zijn/haar mobiele telefoon of laptop opzettelijk beschadigt, herhaaldelijk 
verliest of niet volgens de onderrichtingen terug inlevert, zal een bedrag dat overeenstemt met de 
waarde van het goed of met de herstellingskosten worden aangerekend. Dit bedrag zal worden 
gebruikt om de goederen in kwestie te herstellen, de gevolgen van de schade of het verlies te 
betalen of nieuwe goederen aan te kopen, naar gelang het geval. Als het personeelslid nalaat om 
het verschuldigde bedrag vrijwillig te betalen, dan zal dit bedrag worden ingehouden op het dubbel 
vakantiegeld. Voor elke inhouding op het dubbel vakantiegeld zal het personeelslid schriftelijk 
gehoord worden. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 1° (inw. 10.10.2016) 

 Overschrijden gebruikslimiet mobiele telefoon 

Als het personeelslid meer verbruikt dan zijn/haar gebruikslimiet voorzien in de richtlijnen 
vastgelegd door de zonecommandant, dan moet het personeelslid het bedrag van de factuur zelf 
betalen. Als de het personeelslid zijn/haar factuur niet betaalt, dan heeft het bestuur het recht de 
teruggave van het toestel te eisen en de terugbetaling van de openstaande facturen. Als het 
personeelslid nalaat om vrijwillig de openstaande facturen te betalen, dan zal het verschuldigde 
bedrag worden ingehouden op het dubbel vakantiegeld. Voor elke inhouding op het dubbel 
vakantiegeld zal het personeelslid schriftelijk gehoord worden. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 2° (inw. 10.10.2016) 

 Controle van het gebruik van de elektronische of digitale communicatiemiddelen 

§ 1. Wanneer er ernstige onregelmatigheden worden vastgesteld bij het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen en gegevens, kan de bevoegde directeur gemotiveerd en met duidelijke 
opgave van de indicaties aan de zonecommandant toelating vragen om het gebruik te controleren. 
De zonecommandant zal de aanvraag beoordelen naar analogie met de Collectieve 
arbeidsovereenkomst Nr. 81 van 26 april 2002. 
 
§ 2. De controle kan slechts plaatsvinden mits schriftelijke en gemotiveerde goedkeuring door de 
zonecommandant en na schriftelijk advies van de informatieveiligheidsconsulent van de zone. 
 
Bij toelating geeft de zonecommandant opdracht aan de verantwoordelijke Security van Digipolis 
om de controle uit te voeren. De verantwoordelijke Security houdt de zonecommandant en de 
informatieveiligheidsconsulent op de hoogte van alle acties in het onderzoek.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 1° (inw. 10.10.2016) en van 27 oktober 2017, artikel 1, 
1° (inw. 10.11.2017) 
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§ 3. De controle op de elektronische online-communicatiegegevens is enkel toegestaan mits een of 
meer van de volgende doeleinden worden nagestreefd : 
1. het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de goede 

zeden of de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden; 
2. de bescherming van de economische, handels- en financiële belangen van de zone die 

vertrouwelijk zijn alsook het tegengaan van ermee in strijd zijnde praktijken; 
3. de veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen, met inbegrip van 

de controle op de kosten die ermee gepaard gaan alsook de fysieke bescherming van de 
installaties; 

4. het te goeder trouw naleven van de in de zone geldende beginselen en regels voor het gebruik 
van onlinetechnologieën. 

 
§ 4. Het personeelslid wordt vooraf minstens per e-mail op de hoogte gebracht van de controle. 
 
Elk gebruik van dit artikel wordt gerapporteerd aan het hoog overlegcomité. Deze rapportage mag 
geen persoonsgegevens bevatten. 
 
Paragraaf ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 1° (inw. 10.10.2016) en van 27 oktober 
2017, artikel 1, 1° (inw. 10.11.2017) 

Artikel 15bis. Camerabewaking 

§ 1. Er vindt camerabewaking plaats op de werkplaats voor de bescherming van de goederen van de 
zone en voor de veiligheid en gezondheid. 
 
De camerabeelden kunnen meer bepaald gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

1° om in te grijpen bij misdrijven, schade of overlast door personeel wanneer deze tijdens het 
in real time bekijken van de beelden worden vastgesteld; 

2° voor het verzamelen van bewijzen van misdrijven, schade of overlast door personeel; 
3° voor het identificeren van daders, getuigen of slachtoffers van misdrijven, schade of 

overlast door personeel. 
 
De op basis van 2° verzamelde bewijzen kunnen gebruikt worden om proportionele maatregelen, 
zoals tuchtsancties of ontslag, te nemen ten opzichte van personeelsleden die schade toebrengen 
of zich schuldig maken aan misdrijven of overlast. 
 
§ 2. De bewaarde camerabeelden kunnen slechts geraadpleegd worden mits schriftelijke en 
gemotiveerde goedkeuring door de zonecommandant en na schriftelijk advies van de 
informatieveiligheidsconsulent van de zone. 
 
De zonecommandant geeft slechts goedkeuring voor de raadpleging van de bewaarde beelden voor 
doeleinden 2° en 3° indien er ernstige aanwijzingen zijn dat er een misdrijf, schade of overlast heeft 
plaatsgevonden. 
 
De goedkeuring vermeldt de personen die de beelden mogen bekijken bij naam. Hun aantal moet 
beperkt worden tot het minimum dat vereist is om passend gevolg te kunnen geven aan de feiten 
die zouden kunnen zijn vastgelegd door de camerabeelden. 
 
§3. Indien de verzamelde camerabeelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een 
misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een getuige of een 
slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand bewaard. 
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§ 4. De personeelsleden die in beeld komen op geraadpleegde bewaarde camerabeelden worden, 
indien op voorhand gekend, vooraf minstens per e-mail op de hoogte gebracht van de raadpleging. 
 
Indien deze personeelsleden niet op voorhand gekend zijn, worden zij nadien minstens per e-mail 
op de hoogte gebracht. 
 
Elk gebruik van dit artikel wordt gerapporteerd aan het hoog overlegcomité. Deze rapportage mag 
geen persoonsgegevens bevatten. 
 

Artikel ingevoegd bij zoneraadsbesluit van 27 oktober 2017, art. 1, 2° (inw. 10.11.17) 

Artikel 15 ter. Traceertoestellen 

§ 1. De voertuigen van de zone kunnen voorzien zijn van traceertoestellen die gegevens verzamelen 
voor volgende doeleinden: 

1° Veiligheid van de voertuigen en de inzittenden; 
2° Beheer van het wagenpark; 
3° Operationeel beheer; 
4° Controle op laakbaar, ongepast of verboden gedrag van het personeel. 

 
De op basis van 4° verzamelde bewijzen kunnen gebruikt worden om proportionele maatregelen, 
zoals tuchtsancties of ontslag, te nemen. 
 
§ 2. De bewaarde traceergegevens kunnen slechts geraadpleegd worden mits schriftelijke en 
gemotiveerde goedkeuring door de zonecommandant en na schriftelijk advies van de 
informatieveiligheidsconsulent van de zone. 
 
De zonecommandant geeft slechts goedkeuring voor de raadpleging en het gebruik van de 
bewaarde traceergegevens voor doeleinde 4° indien er ernstige aanwijzingen zijn dat er laakbaar, 
ongepast of verboden gedrag heeft plaatsgevonden. 
 
De goedkeuring vermeldt de personen die de traceergegevens mogen bekijken bij naam. Hun aantal 
moet beperkt worden tot het minimum dat vereist is om passend gevolg te kunnen geven aan de 
feiten die zouden kunnen zijn vastgelegd door de traceergegevens. 
 
§ 3. Indien de verzamelde traceergegevens geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van 
laakbaar, ongepast of verboden gedrag, worden zij niet langer dan zes maanden bewaard. 

Geanonimiseerde gegevens mogen in afwijking van het eerste lid voor onbepaalde duur worden 
bewaard. 
 

§ 4. De personeelsleden waarvan bekend is dat zij zich bevonden in het voertuig waarvan de 
bewaarde traceergegevens worden geraadpleegd, worden vooraf minstens per e-mail op de hoogte 
gebracht van de controle. 
 
Indien deze personeelsleden niet op voorhand gekend zijn, worden zij nadien minstens per e-mail 
op de hoogte gebracht. 
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Elk gebruik van dit artikel wordt gerapporteerd aan het hoog overlegcomité. Deze rapportage mag 
geen persoonsgegevens bevatten. 
 
Artikel ingevoegd bij zoneraadsbesluit van 27 oktober 2017, art. 1,3° (inw. 10.11.17) 
 

Artikel 15 quater. Elektronische toegangsgegevens 

§ 1. Het zonebestuur kan gegevens verzamelen over elektronische toegang tot lokalen en andere 
ruimtes via onder meer chipsleutels en badges voor volgende doeleinden: 

1° voor het verzamelen van bewijzen van misdrijven, schade of overlast door personeel; 
2° voor het identificeren van daders, getuigen of slachtoffers van misdrijven, schade of 

overlast door personeel. 
 
De op basis van 1° verzamelde bewijzen kunnen gebruikt worden om proportionele maatregelen, 
zoals tuchtsancties of ontslag, te nemen ten opzichte van personeelsleden die schade toebrengen 
of zich schuldig maken aan misdrijven of overlast. 
 
§ 2. De bewaarde toegangsgegevens kunnen slechts geraadpleegd worden mits schriftelijke en 
gemotiveerde goedkeuring door de zonecommandant en na schriftelijk advies van de 
informatieveiligheidsconsulent van de zone. 
 
De zonecommandant geeft slechts goedkeuring voor de raadpleging van de bewaarde 
toegangsgegevens indien er ernstige aanwijzingen zijn dat er een misdrijf, schade of overlast heeft 
plaatsgevonden. 
 
De goedkeuring vermeldt de personen die de toegangsgegevens mogen raadplegen bij naam. Hun 
aantal moet beperkt worden tot het minimum dat vereist is om passend gevolg te kunnen geven 
aan de feiten die zouden kunnen zijn vastgelegd door de toegangsgegevens.] 
 
§ 3. De personeelsleden waarvan de bewaarde toegangsgegevens werden geraadpleegd worden 
minstens per e-mail op de hoogte gebracht van de controle. 
 
Elk gebruik van dit artikel wordt gerapporteerd aan het hoog overlegcomité. Deze rapportage mag 
geen persoonsgegevens bevatten. 
 
Artikel ingevoegd bij zoneraadsbesluit van 27 oktober 2017, art. 1, 4° (inw. 10.11.17) 

 Toegangs-en ontgrendelsleutels, badges en betaalkaart voor 

maaltijdcheques 

Titel gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 3° (inw. 10 oktober 2016) 

 Terbeschikkingstelling door werkgever 

Bij indiensttreding worden op kosten van het bestuur de nodige toegangs-en ontgrendelsleutels en 
badges voor tijdsregistratie en toegangscontrole en een betaalkaart voor maaltijdcheques aan het 
personeelslid bezorgd.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 1° (inw. 10 oktober 2016) en van 27 oktober 2017, 
artikel 1, 5° (inw. 10.11.17) 
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 Verlies of beschadiging 

Bij verlies of beschadiging van de sleutels, badges of betaalkaart wordt het uitreiken van een eerste 
nieuwe sleutel, badge of betaalkaart niet aangerekend aan het personeelslid. 
 
Het uitreiken van een volgende nieuwe sleutel, badge of betaalkaart wordt daarentegen wel tegen 
kostprijs aangerekend aan het personeelslid, behalve in geval van de normale slijtage. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 1° (inw. 10 oktober 2016) en van 27 oktober 2017, 
artikel 1,5° (inw. 10.11.2017) 

  Veiligheid, gezondheid en welzijn  

 Veiligheid en geluidshinder  

§ 1. De personeelsleden moeten zich onthouden van alles wat schade kan berokkenen aan hun 
eigen veiligheid, aan die van hun collega's of aan derden. Bij de uitoefening van hun functie dienen 
ze de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen die schade en/of letsel aan henzelf en aan anderen 
kan voorkomen. 

 
§ 2. Tijdens de werkuren moet alle onnodige geluidshinder worden vermeden. 
 
Artikel 18bis. Voldoende rust 
 
Onverminderd de bepalingen van de wet arbeidstijd zorgt het personeelslid ervoor dat hij/zij 
voldoende uitgerust is bij aanvang van zijn prestaties voor de zone. 
 
Ingevoegd  bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1,2°. 

 Roken, alcohol-en druggebruik  

§ 1. Er geldt een absoluut rookverbod op de (buiten)terrassen aangeduid door de zonecommandant 
en in alle sociale voorzieningen en gesloten of open werkruimten (uitgezonderd de ruimte in open 
lucht) zoals niet limitatief opgesomd: de (individuele) bureaus, ateliers, vergaderzalen, archief- en 
opberglokalen, inkomhal, gangen, trappen, liften, dienstvoertuigen, toiletten, kleedkamers, 
douches, refters, lokalen bestemd voor verpozing of eerstehulp e.a.. 
Dit rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 18 december 2019, artikel 1, 1° (inw. 1 januari 2020) 
 
§ 2. Het is verboden roesveroorzakende middelen in de zonediensten binnen te brengen of te 
gebruiken. De attitude die de personeelsleden moeten aannemen in verband met het alcohol- en 
druggebruik, wordt geregeld in het reglement op het alcohol – en druggebruik dat als bijlage bij dit 
personeelsreglement is gevoegd. 
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 Ongewenst sexueel gedrag op het werk, geweld en pesterijen 

§ 1. Het personeel dient zich zowel onder elkaar als ten aanzien van de derden, te onthouden van 
elke handeling die of elk woordgebruik dat kan beschouwd worden als ongewenst seksueel gedrag 
op het werk of als geweld en pesterijen. Onder ongewenst seksueel gedrag wordt verstaan elke 
vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er 
schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid van 
vrouwen en mannen op het werk. De personeelsleden die van oordeel zijn het slachtoffer te zijn 
van dergelijk ongewenst gedrag, kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersonen die in het 
arbeidsreglement worden vermeld. 
 
§ 2. De personeelsleden brengen de nodige eerbied op voor eenieders persoonlijke waardigheid, 
gevoelens en overtuiging. Zij onthouden zich, zowel onder elkaar als ten aanzien van de klanten, 
van elke vorm van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 
geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale 
afkomst. 

 Briefwisseling en correspondentie  

 Algemene bepalingen 

§ 1. Het voeren van privé-briefwisseling is verboden.  
Een personeelslid kan geen privé-post ontvangen op zijn werkadres. Alle binnenkomende post bij 
de zone of zijn posten worden geacht bedrijfsbriefwisseling te zijn en valt niet onder het 
briefgeheim. Het personeelslid ontvangt de post op het werk steeds omwille van zijn functie en niet 
omwille van zijn persoon. 
 
§ 2. De diensthoofden en directeurs treffen alle noodzakelijke maatregelen om de geschreven 
dienstmededelingen, orders, circulaires, nieuwsbrieven e.d. aan de personeelsleden kenbaar te 
maken. De personeelsleden die een intranetaansluiting hebben, dienen zelf in te staan voor het 
raadplegen van de circulaires die via dit medium worden verspreid. De vroeger verschenen 
dienstorders en onderrichtingen moeten ook steeds kunnen ingezien worden bij de Dienst 
Personeelsbeheer.  
 
§ 3. De personeelsleden worden principieel door het zonebestuur aangeschreven per adres van de 
werkplek waartoe zij behoren. De diensthoofden of directeurs nemen alle passende maatregelen 
om de brieven onmiddellijk aan de geadresseerde te laten bezorgen. 
In geval van disponibiliteit, non-activiteit of afwezigheid gedurende meer dan een maand wordt de 
correspondentie op naam van het afwezige personeelslid, ontvangen vanaf het begin van de 
afwezigheid en welke op het personeelslid rechtstreeks betrekking heeft, samen met de dringende 
en voor het betrokken personeelslid relevante dienstmededelingen, orders en circulaires door de 
dienstchef of het afdelingshoofd meteen naar het door het personeelslid laatst kenbaar gemaakt 
mailadres of privéadres bezorgd. 
 
Paragraaf 3 gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 22 december 2021, artikel 1, 1° (inw. 1 januari 2022) 
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 Kledij  

 Kledijreglement  

De modaliteiten in verband met het dragen en de toekenning van de reglementaire kledings- en 
uitrustingsstukken en uitgaanstenue, worden vastgelegd door de zoneraad in een kledijreglement. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1,3°. 

   

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1, 4°. 

  

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1, 4°. 

    

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1, 4°. 

 

 Persoonlijke gegevens en inzagerecht  

 Discretieplicht  

De personeelsleden dienen het vertrouwelijke karakter van de gegevens waarmee ze in contact 
komen en die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van collega's of derden, in acht te 
nemen. 

 Informatieplicht  

Het personeelslid is ertoe gehouden alle nuttige inlichtingen betreffende zijn/haar identiteit, de 
samenstelling van zijn/haar gezin, zijn/haar persoonlijk adres en alle gegevens die noodzakelijk zijn 
om aanspraak te kunnen maken op een aantal toelagen, vergoedingen en verlofregelingen 
respectievelijk van belang zijn i.v.m. de sociale en fiscale verplichtingen aan de Dienst 
Personeelsbeheer mee te delen. 
 
Iedere wijziging aan de verstrekte inlichtingen dient eveneens onmiddellijk aan de Dienst 
Personeelsbeheer meegedeeld te worden. 

 Inzage en wijzigingen personeelsdossier 

§ 1. De personeelsleden kunnen op de Dienst Personeelsbeheer inzage, uitleg en een afschrift 
bekomen van hun personeelsdossier. Bij de Dienst Selectie en loopbaanbegeleiding  kan op 
dezelfde wijze inzage, uitleg en een afschrift worden bekomen van het selectiedossier. 
 
§ 2. Het personeelslid kan alle opmerkingen m.b.t. de inhoud van zijn/haar dossier doen kennen en, 
indien nodig, een aanvraag tot aanpassing van onjuiste of onvolledige gegevens indienen op 
voorwaarde dat het personeelslid de nodige bewijsstukken kan voorleggen. Met het oog op de 
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verbetering of aanvulling richt het personeelslid een aanvraag tot verbetering of aanvulling van de 
gegevens tot de betrokken dienst. 
 
§3. (…)  
Paragraaf  opgeheven bij besluit van de zoneraad van 18 november 2020, artikel 1,2°. 

 Recht op informatie 

Op iedere werkplek zal voor het personeel altijd een geactualiseerd exemplaar ter beschikking 
liggen van dit personeelsreglement, met inbegrip van haar bijlagen, en de functiebeschrijvingen en 
evaluatiecriteria. 
 
Over de er in opgenomen bepalingen moet aan het personeel steeds de nodige toelichtingen 
worden verstrekt indien ze hierom verzoeken. Daartoe zullen de betrokkenen zich in eerste 
instantie wenden tot de Dienst Personeelsbeheer. 

 Aansprakelijkheid 

 Aansprakelijkheid bij de uitoefening van de functie 

Ingeval het personeelslid bij de uitoefening van zijn/haar functies het zonebestuur of derden schade 
berokkent, is hij/zij enkel aansprakelijk voor zijn/haar bedrog en zijn/haar zware schuld. 
 

Voor lichte schuld is hij/zij aansprakelijk als die bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt. 

 Verantwoordelijkheid bij tekortkoming informatieplicht 

Het personeelslid is persoonlijk verantwoordelijk voor het niet tijdig indienen, of de onjuiste of 
onvolledige aangifte van de vereiste inlichtingen respectievelijk wijzigingen ervan, waarvan sprake 
in artikel 27. Laattijdige, onvolledige of onjuiste aangiften kunnen aanleiding geven tot 
terugvorderingen met terugwerkende kracht van ten onrechte genoten voordelen. Zij kunnen ook 
het verlies van de retroactiviteit van de voordelen die uit hoofde van de veranderingen kunnen 
toegekend worden voor gevolg hebben. Terugvorderingen op het salaris die hieruit zouden 
voortvloeien, zullen worden geregeld mits inachtname van de wet op de bescherming van het loon 
en mits het betrokken personeelslid vooraf door de Dienst Personeelsbeheer is gehoord. Met het 
oog op de terugbetalingen zal het personeelslid in eerste instantie worden uitgenodigd tot het 
vaststellen van een afbetalingsplan. 

 

 Gedrag  

§ 1. De personeelsleden moeten bij de uitoefening van hun ambt in alles de belangen van de Zone 
behartigen. De personeelsleden dienen, zowel tijdens de diensturen als in hun privéleven, alles te 
vermijden wat het belang van de dienst kan schaden en afbreuk kan doen aan de eer of de waardig-
heid van het ambt. 
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§ 2. De personeelsleden die het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolgingen of een 
strafrechtelijke veroordeling oplopen moeten dit onverwijld melden aan hun diensthoofd of 
directeur en aan de zonecommandant. 

 Spreekrecht 

§ 1. De personeelsleden hebben spreekrecht ten aanzien van derden met betrekking tot de feiten 
waarvan zij kennis hebben uit hoofde van hun ambt, met inachtname van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen en onder de voorwaarden bepaald in artikel 13 van het KB administratief 
statuut. 
 
§ 2. Het spreekrecht is zowel de uitdrukking van het recht op vrijheid van meningsuiting, als een 
belangrijk instrument om de efficiëntie van de interne besluitvorming te bevorderen en om de 
informatie aan de bevolking te verbeteren. 
De personeelsleden hebben het recht op vrijheid van meningsuiting met inachtneming van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen. Onverminderd de toepassing van artikel 26, hebben de 
personeelsleden het recht om onderling informatie uit te wisselen en ideeën te formuleren over 
beleidsvoorbereidingen en -beslissingen, over de uitvoering van beslissingen, de taakverdeling, de 
samenwerking binnen en buiten de Zone. 
De personeelsleden dienen er inzonderheid over te waken dat ze de loyauteitsplicht en het 
beroepsgeheim niet schenden. 
 
Contacten met de pers en media verlopen via de communicatieverantwoordelijke. 
 
§ 3. De personeelsleden zijn verplicht om ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering 
ervan die informatie zoekt waarover de dienst of afdeling beschikt, hierbij behulpzaam te zijn. 
 
§ 4. Het spreekrecht geldt niet indien het betrekking heeft op informatie die volgens een wettelijke 
bepaling niet mag openbaar worden gemaakt of waarbij het belang van de openbaarheid niet 
opweegt tegen de bescherming van een ander, hoger belang. 

 Signaleren onwettigheden en onregelmatigheden 

De personeelsleden zijn ertoe gehouden misbruiken, nalatigheden of overtredingen van wetten, 
reglementen en voorschriften, die zij bij de uitoefening van hun ambt vaststellen, te signaleren aan 
hun hiërarchische meerderen of, indien aangewezen, aan de zonecommandant. 

 Nevenactiviteiten  

§ 1. De personeelsleden dienen de procedure en regels toe te passen zoals voorzien in artikel 21 
e.v. van het KB administratief statuut omtrent onverenigbaarheden en , wat specifiek de 
beroepspersoneelsleden betreft, artikel 26 e.v. van het KB administratief statuut omtrent cumulatie 
beroepsactiviteiten. 
 
§ 2. Bij elke nevenactiviteit dient het beroepspersoneelslid rekening te houden met volgende 
principes: 

1° Een nevenactiviteit mag geen invloed hebben op de functie die het personeelslid vervult in 
de zone, op de goede werking van de dienst, of op het normale dienstrooster van het 
personeelslid. Een personeelslid moet kunnen gevolg geven aan een dringende 
(weder)oproep. 



Personeelsreglement operationeel brandweerpersoneel ZR20211222 

Pagina 18 van 68 
 

2° Een nevenactiviteit mag geen invloed hebben op de aanwezigheid, of op de mentale en 
fysieke paraatheid voor het uitoefenen van zijn functie bij de zone. 

3° Een nevenactiviteit mag niet indruisen tegen de doelstellingen of beleidslijnen van de zone. 
4° Een nevenactiviteit mag de eigen onafhankelijkheid van het personeelslid bij het uitoefenen 

van zijn taken in de zone niet in het gedrang brengen. 
5° Een personeelslid mag informatie of voorkennis verkregen uit zijn job bij de zone, niet 

gebruiken bij het uitoefenen van een nevenactiviteit. 
6° Een nevenactiviteit mag de wettelijkheid en de goede naam of waardigheid van de zone of 

het openbaar ambt niet in het gedrang brengen. 
7° Een nevenactiviteit kan niet worden uitgeoefend tijdens de werkuren en op de plaats waar 

men werkt als personeelslid van de zone. 
8° Voor het uitoefenen van een nevenactiviteit mag een personeelslid geen gebruik maken 

van materiaal, infrastructuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, beroepskledij of energie 
van de zone. 

9° Indien een nevenactiviteit om de een of andere reden niet te combineren is met de functie 
bij de zone, dient het personeelslid hetzij een vorm van onbezoldigd verlof te nemen, hetzij 
ontslag bij de zone te nemen. 

10° Alle leveringen van goederen en diensten in het kader van een winstgevende 
nevenactiviteit aan de zone door zonepersoneel, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn 
verboden. 

11° Een personeelslid dient bij het uitoefenen van een nevenactiviteit ook rekening te houden 
met de rechten en plichten zoals voorzien in boek 2 van het KB administratief statuut. 

 
§ 3. De beroepspersoneelsleden zullen uiterlijk 3 maanden voordat de toestemming tot het 
uitoefenen van hun nevenactiviteit vervalt, worden verwittigd dat zij voor de verlenging van deze 
toestemming tijdig een nieuwe aanvraag tot verlenging moeten indienen. 

 Politiek mandaat 

Elk voornemen om een openbaar politiek mandaat uit te oefenen, dient vóór de ambtsaanvaarding 
schriftelijk aan de zonecommandant te worden meegedeeld. 

 Verbod op propaganda 

Het is de personeelsleden verboden tijdens de diensturen onder om het even welke vorm politieke, 
ideologische of filosofische propaganda te voeren.  

 Schijn van partijdigheid  

§ 1. Het is het personeelslid verboden: 
a. tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of een besluitvorming over zaken waarbij hij/zij, 

hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde, rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn/haar 
bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, haar/zijn echtgeno(o)t(e) of de partner 
met wie hij/zij samenleeft of de partner met wie hij/zij een gemeenschappelijk huishouden 
vormt, een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben;  
 

b. uit persoonlijk belang respectievelijk ter behartiging van het belang van derden 
rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige rechtshandeling waar het 
zonebestuur bij betrokken is. 
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§ 2. Het zonecollege, kan op voorafgaand en schriftelijk verzoek van het belanghebbend 
personeelslid afwijkingen toestaan. 

 Geldomhalingen  

Behoudens voorafgaande toestemming van de zonecommandant is het verboden geldomhalingen 
te doen of te laten doen, inschrijvingslijsten van om het even welke aard aan te bieden of te laten 
aanbieden onder het zonepersoneel of in de lokalen van de Zone. 
 
Het is hun tevens verboden daden te stellen die, zelfs onder het mom van het algemeen belang, 
particuliere of groepsbelangen bevoordelen. 

 Giften  

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 12 van het KB administratief statuut, is het de 
personeelsleden verboden uit hoofde of onder vermelding van hun ambt, rechtstreeks of bij 
tussenpersoon giften, beloningen of enig ander voordeel te eisen, te vragen of aan te nemen. De 
personeelsleden mogen zich niet persoonlijk onrechtmatig verrijken op kosten van het 
zonebestuur. 

 Auteursrechten 

Het personeelslid draagt de vermogensrechten op alle auteursrechtelijk beschermde werken die 
hij/zij in uitvoering van zijn/haar taak als personeelslid tot stand brengt over aan de Zone, en dit in 
hun meest volledige actuele en toekomstige omvang en met inbegrip van alle nu bestaande en 
toekomstige exploitatiewijzen. Deze overdracht geldt voor de gehele wereld en geldt voor de 
volledige bestaansduur van de vermogensrechten. Het personeelslid ontvangt in ruil voor deze 
overdracht geen recht op een vergoeding. Voor de overdracht van het recht om de werken te 
exploiteren in een vorm onbekend op de datum van de aanwerving van het personeelslid, zal de 
Zone evenwel een door haar te bepalen aandeel in de door die exploitatie gemaakte winst aan het 
personeelslid uitkeren. 
De Zone exploiteert de werken die de personeelsleden in uitvoering van hun taak als personeelslid 
tot stand brengen en dit onder de naam van de Zone; van de naam van het personeelslid wordt 
geen melding gemaakt. De Zone heeft recht om deze werken te actualiseren en aan te passen aan 
gewijzigde omstandigheden. 
De Zone bezit het recht om de auteursrechtelijke prerogatieven die het personeelslid hierbij aan 
haar overdraagt, verder over te dragen, of in verband ermee al dan niet exclusieve licenties te 
verlenen. 

 Recht op afbeelding 

§ 1. Er kunnen afbeeldingen gemaakt worden van: 
1° de personeelsleden die in dienstactiviteit zijn; 

2° de personeelsleden die niet in dienstactiviteit zijn maar die in uniform gekleed zijn; 

3° de personeelsleden die niet in dienstactiviteit zijn maar deelnemen aan activiteiten die een 

intrinsieke band vertonen met hun hoedanigheid als brandweerpersoneel. 

§ 2. De afbeeldingen vermeld in §1 kunnen door de Zone gebruikt worden voor alle doeleinden, 
zoals opleiding, facturatie en interne en externe communicatie, die noodzakelijk of nuttig zijn voor 
de goede uitvoering van haar opdrachten als hulpverleningszone. 
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Deel 3. Werving en selectie 

 

   

In dit deel van het personeelsreglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde 
betekenis. 
 

1° Aanwervingsjury: de jury vermeld in artikel 37, § 2, 37/1, § 3 en 38, § 2 van het KB 
administratief statuut. 

2° Bevorderingsjury: de jury vermeld in artikel 57, § 1 van het KB administratief statuut. 
3° Federaal geschiktheidsattest: het attest vermeld in artikel 35, § 6 van het KB administratief 

statuut. 
4° KB overgang: het koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het 
ambulancepersoneel en vice versa. 

5° Mobiliteitsjury: de jury vermeld in artikel 71 van het KB administratief statuut. 
6° Overgang: de overgangsprocedure van het brandweerpersoneel naar het 

ambulancepersoneel en vice versa zoals omschreven in het KB overgang. 
7° Overgangsjury: de jury vermeld in artikel 6 en 22 van het KB overgang. 
8° Professionaliseringsjury: de jury vermeld in artikel 93 van het KB administratief statuut. 
9° Selectiejury: Naargelang de toepasselijke selectieprocedure(s) de jury(‘s) vermeld in: 

a. artikel 37, § 2 KB administratief statuut (aanwerving brandweerman); 
b. artikel 37/1, § 3 KB administratief statuut (aanwerving sergeant) 
c. artikel 38, § 2 KB administratief statuut (aanwerving kapitein); 
d. artikel 57, § 1 KB administratief statuut (bevordering door verhoging in graad of 

door mobiliteit); 
e. artikel 71 KB administratief statuut (mobiliteit in dezelfde graad); 
f.  artikel 93 KB administratief statuut (professionalisering); 
g. en/of artikel 6 en 22 van het KB overgang (overgang). 

10° Selectieprocedure: de aanwervings- bevorderings- mobiliteits- en 
professionaliseringsprocedure uit boek 4 en 5 van het KB administratief statuut en de 
overgangsprocedure uit het KB overgang; 

11° Selectieproef: Naargelang de toepasselijke selectieprocedure(s): 
a. het vergelijkend examen vermeld in artikel 37, § 2 KB administratief statuut 

(aanwerving brandweerman); 
b. het vergelijkend examen vermeld in artikel 31/1, § 3 KB administratief statuut 

(aanwerving sergeant); 
c. het vergelijkend examen vermeld in artikel 38, § 2 KB administratief statuut 

(aanwerving kapitein); 
d. het bevorderingsexamen vermeld in artikel 57, § 1 KB administratief statuut; 
e. het mobiliteitsexamen vermeld in artikel 71 KB administratief statuut; 
f. het professionaliseringsexamen vermeld in artikel 93 KB administratief statuut; 
g. en/of het overgangsexamen vermeld in artikel 6 en 22 van het KB overgang. 

12° Stage: de aanwervings-, bevorderings-, mobiliteits-, professionaliserings- en overgangsstage 
zoals omschreven in het KB administratief statuut en het KB overgang. 

 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 2, 3°(inw. 10.5.2018) 
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 Bewijs 

§ 1. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaten om het bewijs te leveren dat zij 
voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden en zij maken de daartoe vereiste documenten over aan 
de Dienst Selectie en Loopbaanbegeleiding volgens de wijze en op het tijdstip omschreven in de 
oproep tot kandidaten. 
 
§ 2. Kandidaten die de vereiste documenten niet of niet tijdig indienen, alsook de kandidaten die 
verkeerde of onvolledige documenten indienen, kunnen niet deelnemen aan de selectieprocedure. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 18 november 2020, artikel 1,3°. 

 Aanwervingsvoorwaarden 

Kandidaten voor een vacante betrekking als brandweerman, sergeant of kapitein die wordt ingevuld 
door aanwerving dienen op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de op hun toepasselijke 
aanwervingsvoorwaarden zoals opgenomen in respectievelijk artikel 37 (brandweerman), artikel 
37/1 (sergeant) en artikel 38 (kapitein) van het KB administratief statuut. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 4°(inw. 10.5.2018) en besluit van de zoneraad van 18 
november 2020, artikel 1,4°. 

 Beschikbaarheidsverplichting bij aanwervingsprocedure 

§ 1. Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige personeelsleden tijdens hun 
oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij 
tewerkgesteld worden, zodat zij  zich er in geval van een oproep naar kunnen begeven binnen een 
termijn van zes minuten na de oproep. 
 
§ 2. Kandidaten die niet voldoen aan de beschikbaarheidsverplichting kunnen toch aangeworven 
worden indien zij zich binnen een redelijke termijn naar de post waar zij worden tewerkgesteld 
kunnen begeven en dit een snelle hulpverlening niet in het gedrang brengt. 
 
§ 3. De posten van tewerkstelling die in aanmerking worden genomen om te bepalen of is voldaan 
aan de beschikbaarheidsverplichting of de afwijking daarop, zijn de posten van tewerkstelling 
vermeld in de oproep tot kandidaten of de oproep tot de geslaagde kandidaten van de 
wervingsreserve Indien er geen specifieke posten werden bepaald in de vacantverklaring komen 
alle posten van de Zone in aanmerking. 
 
Artikel gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 4° (inw. 10.10.2016) 

 Bevorderingsvoorwaarden 

Kandidaten voor een vacante betrekking die wordt ingevuld door bevordering door verhoging in 
graad dienen op de datum van het bevorderingsexamen te voldoen aan de 
bevorderingsvoorwaarden uit artikel 56 KB administratief statuut. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 5° (inw. 10.5.2018) en bij besluit van de zoneraad van 18 
november 2020, artikel 1, 4°. 
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 Mobiliteitsvoorwaarden 

§ 1. Kandidaten voor een vacante betrekking die wordt ingevuld door mobiliteit in dezelfde graad 
dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de voorwaarden uit artikel 70 KB 
administratief statuut. 
 
§ 2. Kandidaten voor een vacante betrekking die wordt ingevuld door bevordering door mobiliteit 
dienen uiterlijk op het ogenblik van het bevorderingsexamen te voldoen aan de voorwaarden uit 
artikel 87 KB administratief statuut. 
 
§ 3. Dit artikel is niet van toepassing op mobiliteit in dezelfde of een lagere graad voor vrijwillig 
personeel zoals omschreven in hoofdstuk 1/1 van titel 2 van boek 5 van het KB administratief 
statuut. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 6° (inw. 10.5.2018) 

 Professionaliseringsvoorwaarden 

Kandidaten voor een vacante betrekking die wordt ingevuld door professionalisering in dezelfde of 
in een andere zone dienen op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de voorwaarden uit 
artikel 92 KB administratief statuut. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 18 november 2020, artikel 1,4°. 

Artikel 49bis. Overgangsvoorwaarden 

Kandidaten voor een vacante betrekking die wordt ingevuld door overgang dienen uiterlijk op de 
uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de voorwaarden uit artikel 5 of 21 van het KB overgang. 
 
Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 8° (inw. 10.5.2018) 
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 Vacantverklaring 

Het zonecollege verklaart de betrekkingen vacant in overeenstemming met het personeelsplan 
vermeld in artikel 102 van de Wet Civiele Veiligheid. 

 Oproeping 

Bij aanvang van een selectieprocedure publiceert het zonecollege de voor die procedure 
toepasselijke oproep tot kandidaten vermeld in boek 4 en 5 van het KB administratief statuut of in 
het KB overgang. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 9° (inw. 10.5.2018) 

 Inschrijving 

§ 1. Het zonecollege bepaalt de uiterste inschrijvingsdatum, rekening houdend met de 
minimumtermijn van 30 kalenderdagen vermeld in boek 4 en 5 van het KB administratief statuut en 
in het KB overgang. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 10° (inw. 10.5.2018) 
 
§ 2. De dag van de bekendmaking van de oproep is niet in de inschrijvingstermijn opgenomen, de 
uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. 
 
§ 3. De datum van de verzending van de sollicitatie wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidatuur is ingediend. 
 
De datum van de poststempel of de datum van verzending van de e-mail geldt als bewijs van de 
datum van verzending. 
 
§ 4. Elke kandidaat ontvangt een bevestiging van zijn of haar inschrijving. 

 Geldigheid kandidaturen 

§ 1. Het zonecollege beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen en van de voorgelegde bewijzen 
dat men voldoet aan de voorwaarden. 
 
De kandidaten wier kandidatuur aldus geweigerd wordt, worden hiervan schriftelijk of via e-mail op 
de hoogte gebracht met de vermelding van de reden van weigering. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 5° (inw. 10.10.2016) 

 
§ 2. De Dienst Selectie en Loopbaanbegeleiding maakt de lijst met geldige kandidaten, zodra deze 
beschikbaar is, over aan de leden van de selectiejury opdat deze kunnen nagaan of er zich een 
onverenigbaarheid in de zin van artikel 17, § 4 van dit reglement voordoet. 
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 Uitnodiging 

De geldige kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieproef. 

 Verloop van de selectieproef 

§ 1. De selectieproef bestaat minstens uit een eliminerend interview, bedoeld om de motivatie, de 
inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te 
testen. 
 
Indien het gaat om een bevorderingsexamen, bestaat de selectieproef ook minstens uit de 
praktische en competentieproeven vereist door artikel 57, § 1 van het KB administratief statuut. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 11° (inw. 10.5.2018) 

 
§ 2. Het zonecollege kan bij aanvang van de selectieprocedure beslissen om daarnaast een of 
meerdere van de volgende selectieonderdelen op te leggen: 

1° Een telefonische screening bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en/of de 
overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen; 

2° Een psychotechnische proef bedoeld om de inzetbaarheid en/of de overeenstemming van 
de kandidaat met de functiebeschrijving te testen; 

3° Een praktische proef bedoeld om de operationele inzetbaarheid en/of de overeenstemming 
van de kandidaat met de functiebeschrijving te testen; 

4° Een schriftelijke proef bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en/of de 
overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen. 

 
Het zonecollege bepaalt bij aanvang van de selectieprocedure de volgorde en het al dan niet 
eliminerend karakter van de selectieonderdelen. 
 
Indien er verschillende selectieonderdelen worden georganiseerd, kan het zonecollege beslissen om 
slechts een beperkt aantal kandidaten te laten doorgaan naar een volgend selectieonderdeel. Het 
zonecollege bepaalt bij aanvang van de selectieprocedure het maximum aantal kandidaten dat in 
volgorde van de behaalde score mag doorgaan naar het volgend selectieonderdeel. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 11° (inw. 10.5.2018) 

 
§ 3. De representatieve vakorganisaties worden voorafgaand aan de beslissing van het zonecollege 
vermeld in § 2 van dit artikel geraadpleegd en beschikken over een termijn van minstens vijf 
werkdagen om opmerkingen te maken over deze beslissing. 

 Selectiejury 

§ 1. De selectieproeven worden beoordeeld door een jury die bestaat uit: 
1° Twee officieren met minstens dezelfde graad als die van de vacant verklaarde betrekking 

aangeduid door de zonecommandant; 
2° Een arbeidspsycholoog of iemand met een gelijkaardige deskundigheid in selectie 

aangeduid door de zonecommandant. 
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§ 2. In afwijking van § 1 van dit artikel bestaat de bevorderingsjury uit: 
1° Twee officieren met minstens dezelfde graad als die van de vacant verklaarde betrekking 

aangeduid door de zonecommandant; 
2° Een officier die niet tewerkgesteld is door de Zone met minstens dezelfde graad als die van 

de vacant verklaarde betrekking, aangeduid door de zonecommandant; 
3° Een arbeidspsycholoog of iemand met een gelijkaardige deskundigheid in selectie 

aangeduid door de zonecommandant. 
 

§ 2bis. In afwijking van §1-2 van dit artikel kan het zonecollege bij aanvang van de selectieprocedure 
voorzien dat er een door hem bepaald aantal bijkomende deskundigen zetelen in de selectiejury. 
 
In het geval van de bevorderingsjury zorgt het zonecollege er in dit geval voor dat de jury steeds 
voor minstens de helft is samengesteld uit officieren die tot de zone of de zones van de kandidaten 
behoren zoals bepaald door artikel 57, § 1 van het KB administratief statuut. 
 
Paragraaf ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1, 5°. 

 
§ 3. De selectiejury kan alleen beslissingen nemen als al haar leden aanwezig zijn. Ieder jurylid heeft 
één stem en de jury beslist bij gewone meerderheid. 
 
Indien een lid van de selectiejury tijdens een selectieprocedure onverwacht voor onbepaalde duur 
onbeschikbaar wordt, stelt de zonecommandant een nieuwe selectiejury samen die zo nauw 
mogelijk aanleunt bij de samenstelling opgelegd door dit reglement en die in overeenstemming is 
met de principes van objectiviteit, geschiktheid en behoorlijk bestuur. 
 
§ 4. Geen enkel lid van een selectiejury mag een echtgenoot, wettelijk samenwonende of bloed- of 
aanverwant tot en met de derde graad zijn van een kandidaat. 
 
Indien een onverenigbaarheid zich voordoet tijdens een selectieprocedure dient het jurylid in 
kwestie dit onmiddellijk te melden aan de zonecommandant, die een nieuwe selectiejury 
samenstelt die zo nauw mogelijk aanleunt bij de samenstelling opgelegd door dit reglement en die 
in overeenstemming is met de principes van objectiviteit, geschiktheid en behoorlijk bestuur. 

 Waarneming 

§ 1. De leden van de zoneraad en de vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties 
mogen alle delen van de selectieproef bijwonen als waarnemer. 
 
§ 2. Elke waarnemer dient zich bij de aanvang van het selectieonderdeel te identificeren en 
legitimeren. 
 
§ 3. De waarnemers mogen geen vragen stellen, opmerkingen geven of op enige andere wijze 
ingrijpen tijdens de selectieonderdelen. 
 
Zij mogen enkel op het notitieblad aantekeningen maken, waarvan zij een kopie ontvangen op het 
einde van het onderdeel. 
 
§ 4. Op de waarnemers rust de discretieplicht over het verloop van de selectieverrichtingen, de 
inhoud van de proeven en de identiteit van de kandidaten. 
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 Reserves 

§ 1. Het zonecollege kan in overeenstemming met de bepalingen van het KB administratief statuut 
en het KB overgang wervings-, bevorderings-, mobiliteits-, professionaliserings-, en 
overgangsreserves aanleggen waarin de kandidaten die op de selectieproef minstens 60% 
behaalden worden gerangschikt. 
 
Het aanleggen van een wervingsreserve na een aanwervingsprocedure is verplicht. 
 
§ 2. De reserves zijn zoals bepaald in het KB administratief statuut en het KB overgang twee jaar 
geldig en het zonecollege kan deze geldigheidsduur ten hoogste twee keer voor twee jaar 
verlengen. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 12° en 13° (inw. 10.5.2018) 

 Bevorderingsreserve 

(…) 

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 14° (inw. 10.5.2018) 

 Schrapping uit een reserve 

§ 1. Een kandidaat wordt geschrapt uit de reserves, met uitzondering van de bevorderingsreserve, 
indien hij of zij: 

1° daar schriftelijk om verzoekt; 
2° twee keer aan een aangeboden betrekking verzaakt; 
3° noch definitief toezegt noch verzaakt binnen de 14 kalenderdagen na een betrekking 

aangeboden te hebben gekregen; 
4° wordt toegelaten tot de stage. 

 
§ 2. Een kandidaat wordt uit de bevorderingsreserve geschrapt indien hij of zij: 

1° daar schriftelijk om verzoekt; 
2° twee keer aan een aangeboden betrekking verzaakt; 
3° noch definitief toezegt noch verzaakt binnen de 14 kalenderdagen na een betrekking 

aangeboden te hebben gekregen; 
4° wordt bevorderd of wordt toegelaten tot de bevorderingsstage; 
5° definitief is wedertewerkgesteld; 
6° in verlof voorafgaand aan het pensioen is gesteld. 

 
§ 3. Kandidaten die zijn opgenomen in een reserve en wier contactgegevens wijzigen, dienen dit 
onmiddellijk te melden aan de Dienst Selectie en Loopbaanbegeleiding van de zone. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 15° (inw. 10.5.2018) 
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Deel 4. Loopbaan 

 

 Toelating tot de stage 

In overeenstemming met het KB administratief statuut en het KB overgang laat het zonecollege de 
kandidaten uit de reserves toe tot de voor die reserve toepasselijke stage in volgorde van de 
rangschikking resulterend uit de selectieproef, tenzij zij op dat ogenblik niet voldoen aan de  voor 
de toelating tot die stage toepasselijke voorwaarden. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 16° (inw. 10.5.2018) 

 Inhoud van de aanwervingsstage 

Zoals vereist door artikel 39, derde lid van het KB administratief statuut bepaalt de zoneraad de 
theoretische en praktische vorming die de stagiair tijdens de aanwervingsstage volgt in de dienst. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, artikel 1, 17° (inw. 10.5.2018) 

 

 Definities 

In dit hoofdstuk hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis. 
1° Opleiding: de opleiding zoals voorzien in het KB opleiding. 
2° Opleidingskosten: kostprijs van de deelname aan de opleiding, m.n.: 

a. de inschrijvingskosten (met inbegrip van eventuele examengelden) 
b. de syllabus, indien die niet in de inschrijvingskosten is inbegrepen. 

3° Opleidingstijd: opleidingsuren, aantal lesuren gekoppeld aan de opleiding. 
4° Opleidingsverantwoordelijke:  de Directeur VTO & HR OPS Directeur Vorming Training en 

Opleiding & HR Operationeel personeel). 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 3° (inw. 2.3.2018). 

5° Scholingsbeding: het beding waarbij het personeelslid, dat gedurende de uitoefening van 
zijn/haar functie een specifieke opleiding volgt op kosten van de Zone, zich ertoe verbindt 
om aan deze laatste een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen ingeval hij de 
organisatie verlaat voor het einde van de door de partijen overeengekomen periode. 

 Aanvraag 

Een opleiding moet schriftelijk aangevraagd worden bij de dienst Opleiding. 

 Goedkeuring 

§ 1. Bij deelname aan een opleiding is steeds de goedkeuring van de Opleidingsverantwoordelijke 
vereist. 
 
§ 2. De Opleidingsverantwoordelijke kan een opleiding weigeren op basis van relevantie, kostprijs of 
duurtijd en dit in overleg met de zonecommandant en de medewerker(s).  
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§ 3. De gemotiveerde beslissing om de aanvraag te aanvaarden of te weigeren wordt 
overeenkomstig artikel 151 van het KB administratief statuut aan het personeelslid overgemaakt 
binnen de 30 dagen volgend op de indiening van de aanvraag. 

 Opleidingskosten 

De opleidingskosten voor opleidingen die werden goedgekeurd overeenkomstig artikel 5 van dit 
reglement worden volledig door de zone betaald. 

 Scholingsbeding 

De zonecommandant kan aan een personeelslid een scholingsbeding opleggen overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 22bis van de arbeidsovereenkomstenwet. Deze voorwaarden zijn analoog 
van toepassing op de personeelsleden van de zone. 

 Verplaatsingskosten en - tijd 

§ 1. Verplaatsingskosten worden vergoed volgens de modaliteiten bepaald in artikel 156 t.e.m. 159 
van dit reglement. 
 
§ 2. Verplaatsingstijd wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit, en wordt gecompenseerd zoals 
bepaald in artikel 123 en 124 van dit reglement.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april 2018, art. 1, 18° (inw. 10.5.2018) en bij besluit van de zoneraad van 22 
december 2021, artikel 1, 2°.  

 
§ 3. Afwijkingen kunnen worden toegestaan door de zonecommandant of diens afgevaardigde, op 
aangeven van de Opleidingsverantwoordelijke. 

 Opleidingstijd  

§ 1. Bij deelname aan een opleiding en voor deelname aan de examens wordt een opleidingstijd 
toegekend die overeenstemt met het opgegeven lessen- of examenrooster. 
 
§ 2. Voor opleiding van twee of meer aaneensluitende dagen met overnachting ter plaatse wordt 
per dag een opleidingstijd toegekend die overeenstemt met het opgegeven programma of 
uurrooster. 
 
§ 3. Verplaatsingstijd wordt niet meegerekend als opleidingstijd. 

 Arbeidstijd/diensttijd  

§ 1. Bij deelname aan een opleiding wordt aan de vrijwillige personeelsleden een diensttijd 
toegekend die overeenstemt met de voor de opleiding toegekende opleidingstijd. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van27 februari 2019, artikel 1, 2°. 
 
§ 2. Bij deelname aan opleiding buiten de diensturen kan het beroepspersoneelslid de opleidingstijd 
uur per uur recupereren volgens het toepasselijk uurrooster, met inbegrip van de verplaatsingstijd 
overeenkomstig artikel 68 §2.  
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 Premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties/ toelage voor onregelmatige 

prestaties 

§ 1. In geval van deelname aan een opleiding worden de aan het beroepspersoneelslid toegekende 
opleidingstijd en verplaatsingstijd mee in aanmerking genomen voor de berekening van de premie 
voor operationaliteit en onregelmatige prestaties.  
 
Voor beroepspersoneelsleden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 
207 Wet Civiele Veiligheid, geven de opleidingstijd en verplaatsingstijd die worden toegekend recht 
op een premie van onregelmatige prestaties indien men voldoet aan de toekenningsvoorwaarden 
ervan. 
 
§ 2. In geval van deelname aan een opleiding worden aan het vrijwillig personeelslid geen 
onregelmatige prestaties toegekend in de zin van artikel 40 van het KB Geldelijk statuut. 

 Stopzetten van de opleiding 

Als een personeelslid de opleiding stopzet, meldt hij/zij dit aan de leidinggevende en aan de dienst 
Opleiding. 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

Artikel 72bis. Bevoegdheid van het zonecollege 

In overeenstemming met artikel 167 van het KB administratief statuut bevestigt het zonecollege op 
basis van het advies van de evaluatiecommissie de evaluatie van de functionele meerdere of kent 
het een van de andere vermeldingen uit artikel 163 van het KB administratief statuut toe. 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

Artikel 72ter. Samenstelling van de evaluatiecommissie 

In overeenstemming met artikel 166 van het KB administratief statuut is de evaluatiecommissie 
paritair samengesteld uit: 

1° Een afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie van de zone; 
2° De zonecommandant, als voorzitter; 
3° De directeur operaties van de zone of zijn adjunct; 
4° De directeur vorming, training en opleiding (VTO). 

 
De leden van de evaluatiecommissie kunnen zich laten vervangen door een plaatsvervanger die 
voldoet aan de vereisten van artikel 166 van het KB administratief statuut indien er zich een 
onverenigbaarheid voordoet of indien zij zich in de onmogelijkheid bevinden om deel te nemen aan 
de evaluatiecommissie. 
 

Het lid dat zich laat vervangen doet dit ten laatste bij aanvang van de hoorzitting of, indien het 
personeelslid niet gehoord wordt, bij aanvang van de besprekingen van de evaluatiecommissie. 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 
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Afdelingen gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 6° (inw. 10.10.2016) 

 Uitdovende vorm van wedertewerkstelling 

 Algemene bepaling 

Het beroepspersoneelslid dat op 1 januari 2015 uitsluitend een lichtere operationele taak, met 
inbegrip van chauffeur en ambulancier, uitoefende kan op eigen verzoek worden 
wedertewerkgesteld in die functie. 

 Operationaliteitspremie 

De wedertewerkstelling in deze functies gaat gepaard met een vermindering met 25 % van de 
premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties. 

 Procedure 

§ 1. Het beroepspersoneelslid dient een schriftelijk verzoek in bij het zonecollege. 
 
§ 2. Het zonecollege beschikt over een termijn van drie maanden vanaf de ontvangst van het 
verzoek om, op advies van de zonecommandant, te beslissen over deze uitdovende vorm van  
wedertewerkstelling. 
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  Progressieve werkhervatting 

 Algemeen 

§ 1. Het beroepspersoneelslid dat na een voltijdse afwezigheid wegens ziekte of na een periode van 
verminderde prestaties zoals bedoeld in artikel 239/1-239/5 van het KB administratief statuut 
geschikt wordt geacht door de arbeidsarts om een functie op te nemen met deeltijdse prestaties, 
kan als vorm van wedertewerkstelling voor een periode van ten hoogste drie maanden progressief 
het werk hervatten met een deeltijds uurrooster van minstens de helft van een voltijdse betrekking. 
Na de eerste periode van deeltijdse afwezigheid kan de periode worden verlengd wanneer de 
afwezigheid verband houdt met een ziekte die door de behandelende arts als een ernstige en 
langdurige ziekte of invaliditeit wordt aanzien en waarbij de controlearts de deeltijdse 
afwezigheidsperiode eveneens heeft aanvaard. 
 
§ 2. Voor progressieve werkhervatting na een arbeidsongeval geldt de regeling voorzien in artikel 
8ter van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van 
sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, 
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk. 
 
§ 3. Het beroepspersoneelslid moet tijdens de progressieve werkhervatting steeds werken in halve 
of volle dagen.  
 
§ 4. De deeltijdse afwezigheid van het beroepspersoneelslid tijdens de progressieve werkhervatting 
wordt beschouwd als ziekteverlof conform artikel 149 e.v. van dit reglement. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 27 februari 2019, artikel 1, 3° en van 22 december 2021, art. 1, 3°, 2de en 3de 
punt (inw. 1 januari 2022). 

 

 Operationaliteitspremie 

§ 1. Het beroepspersoneelslid heeft tijdens de progressieve werkhervatting recht op een premie 
voor operationaliteit en onregelmatige prestaties a rato van zijn daadwerkelijk gepresteerde 
periodes. 
 
§ 2. Indien het beroepspersoneelslid tijdens de progressieve werkhervatting geen aangepaste 
functie krijgt, behoudt hij 100% van zijn premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties. 
 
§ 3. Indien het beroepspersoneelslid tijdens de progressieve werkhervatting een aangepaste functie 
krijgt, zal zijn premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties verminderd worden zoals 
bepaald door artikel 25 van het KB geldelijk statuut. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 22 december 2021, art. 1, 3°,  4de punt (inw. 1 januari 2022). 

 Procedure 

§ 1. Het beroepspersoneelslid dient een schriftelijk verzoek in bij de dienst personeelsbeheer, 
vergezeld van een formulier voor gezondheidsbeoordeling afgeleverd door de arbeidsarts waaruit 
blijkt dat hij geschikt wordt geacht om een functie op te nemen met deeltijdse prestaties. 
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§ 2. Het zonecollege beslist over de progressieve werkhervatting op advies van de 
zonecommandant. Het uurrooster wordt vastgelegd rekening houdend met de organisatie en de 
goede werking van de dienst. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 22 december 2021, art1,3°, punt 5 (inw1 januari 2022) 

 

   

Het zonecollege kan op vraag van het personeelslid beslissen om betrokken personeelslid terug te 
zetten in één van de lagere graden die hij/zij daarvoor bekleed heeft .  
Het teruggezette personeelslid behoudt zijn/haar geldelijke anciënniteit en wordt de weddeschaal 
toegekend die hij in die lagere graad zou genoten hebben als hij die graad altijd zou zijn blijven 
bekleden. 
Indien het personeelslid vroeger een graad bekleed heeft die niet langer bestaat, kan hij vragen om 
teruggezet te worden in de graad waarin de houders van deze graad werden geïntegreerd bij 
overdracht naar de zone volgens het KB administratief statuut. Hij wordt dan de weddeschaal 
toegekend die hij zou hebben genoten mocht hij zijn lagere graad zijn blijven bekleden en aldus bij 
overdracht naar de zone geïntegreerd zijn geweest in de overeenstemmende graad. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 4° (inw. 2.3.2018) en bij zoneraadsbesluit van 24 oktober 
2018, artikel 1, 6°. 
 

 

Artikel 80-82. 

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 Samenstelling 

In overeenstemming met artikel 127 van het KB administratief statuut bestaat de 
eindeloopbaancommissie uit ten hoogste zes leden en is ze op paritaire wijze samengesteld met 
drie vertegenwoordigers van de werkgever en drie vertegenwoordigers van de representatieve 
vakorganisaties in de zone. 

 Vertegenwoordigers van de werkgever 

De vertegenwoordigers van de werkgever in de eindeloopbaancommissie zijn: 
1° De zonecommandant, als voorzitter. 
2° Een officier met minstens de graad van het beroepspersoneelslid dat het 

eindeloopbaanregime aanvraagt. 
3° Een arbeidspsycholoog. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 Vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties 
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De representatieve vakorganisaties duiden elk één vertegenwoordiger aan om in de 
eindeloopbaancommissie te zetelen. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 Vervanging 

De leden van de eindeloopbaancommissie kunnen zich laten vervangen door een plaatsvervanger 
indien er zich een onverenigbaarheid voordoet of indien zij zich in de onmogelijkheid bevinden om 
deel te nemen aan de eindeloopbaancommissie. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 Onverenigbaarheden 

§ 1. Geen enkel lid van de eindeloopbaancommissie mag een echtgenoot, wettelijk samenwonende 
of bloed- of aanverwant tot en met de derde graad zijn van het beroepspersoneelslid dat het 
eindeloopbaanregime aanvraagt. 
 

§ 2. Indien zich in hoofde van een lid van de eindeloopbaancommissie een onverenigbaarheid 
voordoet dient hij dit onmiddellijk te melden aan de zonecommandant. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

Artikel 88-93. 

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 Stemming 

Ieder lid van de eindeloopbaancommissie beschikt over één stem. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend maar wordt in het advies aan het 
zonecollege melding gemaakt van de afwijkende mening van de helft van de aanwezige leden. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 Verslag 

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 Advies aan het zonecollege 

Het advies van de eindeloopbaancommissie bevat uitsluitend: 
1° De identiteit en leeftijd van het beroepspersoneelslid alsook de datum waarop de 

hoorzitting heeft plaatsgevonden; 
2° Een of meerdere lichtere, aangepaste betrekkingen waarin het beroepspersoneelslid naar 

de mening van de eindeloopbaancommissie kan tewerkgesteld worden of het feit dat geen 
betrekking wordt voorgesteld; 

3° De specifieke redenen waarom deze of geen betrekking wordt voorgesteld; 
4° Het resultaat van de geheime stemming; 
5° Bij staking van stemming: het advies van de leden die tegen het advies van de 

eindeloopbaancommissie hebben gestemd. 
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Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 1 februari 2020, artikel 1 (inw. 02.02.2020) 

 

   

§ 1. Een personeelslid kan een hoger ambt uitoefenen onder de voorwaarden zoals voorzien in 
Boek 5, Titel 6 van het KB administratief statuut. 
 
§ 2. Een personeelslid dat een hogere functie uitoefent heeft recht op een toelage voor de 
uitoefening van een hogere functie zoals voorzien in het KB geldelijk statuut. 
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Deel 5. Aan- en afwezigheden 

 

 Administratieve standen 

Het beroepspersoneelslid bevindt zich in dienstactiviteit, non-activiteit, of disponibiliteit onder de 
voorwaarden voorzien in BOEK 9 van het KB administratief statuut. 

 Goede werking van de dienst 

Bij de toekenning van de in dit deel vermelde verloven en dienstvrijstellingen wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de goede werking van de dienst. 

 Intrekken verlof 

De reeds toegestane verloven en dienstvrijstellingen kunnen, behoudens dringende gevallen en 
overmacht, niet meer worden ingetrokken. 

 

 Jaarlijks vakantieverlof en feestdagen 

 Toepassingsgebied  

De bepalingen van deze afdeling, met uitzondering van de verlofregeling opgenomen in bijlage 4, 
zijn niet van toepassing op de beroepspersoneelsleden die overeenkomstig artikel 322 KB 
administratief statuut gekozen hebben voor het verlofstelsel conform het gemeentelijk statuut dat 
op hem/haar van toepassing was op 31 december 2014. 

 Aantal jaarlijkse vakantieverlofdagen en lokale feestdagen 

§ 1. Beroepspersoneelsleden hebben recht op het aantal jaarlijkse vakantieverlofdagen en lokale 
feestdagen zoals voorzien in artikel 195 en 198 van het KB administratief statuut.  
Beroepspersoneelsleden hebben ook recht op één aanvullende jaarlijkse verlofdag, waarvan de 
duur gelijk is aan 12 uur. 
 
§ 2. Het dienstjaar dat in aanmerking wordt genomen als referentiejaar is het lopende dienstjaar. 

 Overdracht jaarlijks vakantieverlof 

§ 1. Wanneer het beroepspersoneelslid in de loop van het jaar zijn/haar jaarlijks vakantieverlof niet 
volledig heeft opgenomen, mogen de resterende dagen worden overgedragen naar het volgende 
jaar tot beloop van maximum: 

- 1 shift van 12 uur voor beroepspersoneelsleden die tewerkgesteld zijn in een uurrooster 
van 12 uur per shift en 1 shift van 10 uur voor beroepspersoneelsleden die tewerkgesteld 
zijn in een uurrooster van 10 uur per shift  
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- de helft van het wettelijk verlof waarop betrokkene voor uitsluitend het beschouwde 
vakantiejaar recht had, voor beroepspersoneelsdelen die tewerkgesteld zijn in een 
uurrooster in dagverband van 8 uur of 7.36 uur per dag.  

Wanneer het tegoed aan verlofdagen op het einde van het jaar niettemin meer bedraagt dan het 
overdraagbare gedeelte, kan het beroepspersoneelslid een gemotiveerde aanvraag richten aan de 
zonecommandant of diens afgevaardigde om het volledige tegoed aan verlofdagen te mogen 
overdragen. Vooraleer het verzoek in te willigen zal vooraf advies van de dienstdoende postoverste 
of directe leidinggevende worden ingewonnen. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 5° (inw. 2.3.2018). 

 
§ 2. Wanneer het beroepspersoneelslid, ongeacht het uurrooster waarin hij/zij tewerkgesteld is, in 
de loop van het jaar zijn/haar aantal jaarlijkse vakantieverlofdagen niet volledig heeft opgenomen 
ten gevolge van een langdurige afwezigheid van minstens 3 maand wegens ziekte, ten gevolge van 
een arbeidsongeval, een ongeval van op weg of naar het werk of een beroepsziekte, mogen de 
resterende dagen worden overgedragen tot beloop van maximum de helft van het wettelijk verlof 
waarop betrokkene voor het uitsluitend het beschouwde vakantiejaar recht had.  
In dit geval is de overdracht beperkt tot maximaal 2 jaar.  

Indien de langdurige afwezigheid zich pas voordoet in het laatste tertaal van het jaar kan men reeds 
vanaf één maand langdurige afwezigheid wegens ziekte, ten gevolge van een arbeidsongeval, een 
ongeval van op weg of naar het werk of een beroepsziekte, de jaarlijkse verlofdagen die niet 
werden opgenomen ten gevolge van deze langdurige afwezigheid ten belope van maximum de helft 
van het wettelijk verlof en tot maximaal 2 jaar worden overdragen. 

 Wettelijke feestdagen 

§ 1. Beroepspersoneelsleden hebben recht op het aantal feestdagen zoals voorzien in het KB 
administratief statuut.  
Het betreft de wettelijke feestdagen bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk besluit van 18 april 1974 
tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de 
feestdagen, met name:  

- 1 januari (Nieuwjaar);  
- Paasmaandag;  
- 1 mei (Feest van de arbeid);  
- Hemelvaart;  
- Pinkstermaandag;  
- 21 juli (Nationale feestdag);  
- 15 augustus (Maria-Tenhemelopneming);  
- 1 november (Allerheiligen);  
- 11 november (Wapenstilstand);  
- 25 december (Kerstdag).  

Daarnaast betreft het ook de drie lokale feestdagen die het jaar voorafgaand aan het jaar waarop 
de lokale feestdagen betrekking hebben worden vastgelegd door het zonecollege. 
 
§ 2. Jaarlijks worden de feestdaguren per ploeg in continudienst berekend volgens de berekening 
voorzien in artikel 195 e.v. van het KB administratief statuut.  
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 Opnemen jaarlijks vakantieverlof en feestdaguren 

§ 1. De jaarlijkse vakantieverlofdagen en feestdaguren worden opgenomen volgens de uurroosters 
als volgt: 

- per shift van 12 uur voor beroepspersoneelsleden die tewerkgesteld zijn in een uurrooster 
van 12 uur per shift;  
Indien de bezetting het toelaat kan worden toegestaan dat men verlof opneemt in schijven 
van 3, 6 of 9 uur. 

- per shift van 10 uur voor beroepspersoneelsleden die tewerkgesteld zijn in een uurrooster 
van 10 uur per shift; 
Indien de bezetting het toelaat kan worden toegestaan dat men verlof opneemt in schijven 
van 2uur en 30 minuten, 5 uur of 7 uur en 30 minuten. 

- in halve of volle dagen voor beroepspersoneelsleden die tewerkgesteld zijn in een 
uurrooster in dagverband van 8 uur of 7.36 uur per dag. 

 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 6° (inw. 2.3.2018). 
 

§ 2. De opname van de jaarlijkse vakantieverlofdagen, feestdaguren en te recupereren uren uit 
overwerk gebeurt, voor de beroepspersoneelsleden die tewerkgesteld zijn in een uurrooster van 12 
uur per shift en uitsluitend tewerkgesteld zijn in de operationele ploegen, volgens de richtlijnen 
uiteengezet in bijlage 4. 
De richtlijnen verlof uiteengezet in bijlage 4 zijn niet van toepassing op de beroepspersoneelsleden 
die tewerkgesteld zijn in de operationele ploegen, maar uitsluitend worden ingezet voor lichtere 
operationele taken. 

 Aanvraag jaarlijks vakantieverlof 

Elke aanvraag tot opname van jaarlijks vakantieverlof wordt gericht aan de bevoegde Directeur of 
diens afgevaardigde. 

 Omstandigheidsverlof 

  

§ 1. Het beroepspersoneelslid heeft recht op omstandigheidsverlof zoals vermeld in artikel 201 van 
het KB administratief statuut. 
 
§ 2. Het omstandigheidsverlof wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk in het jaar volgend op het jaar 
waarin de gebeurtenis die recht geeft op het omstandigheidsverlof zich heeft voorgedaan, 
opgenomen. 
 
De gebeurtenissen die recht geven op omstandigheidsverlof worden zo spoedig mogelijk en in elk 
geval aansluitend op de gebeurtenis bewezen aan de hand van een officieel attest of een verklaring 
van de bevoegde instantie dat aan de Dienst Personeelsbeheer wordt overgemaakt. 
 
Paragraaf gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 18 december 2019, artikel 1, 2° (inw. 1 januari 2020) 

 
§ 3. Het verlof wordt toegekend en opgenomen in volle prestaties volgens het uurrooster. 
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§ 4. Wanneer de gebeurtenis die recht geeft op omstandigheidsverlof valt in een periode van 
vakantie, primeert het omstandigheidsverlof op de vakantie. 
Het omstandigheidsverlof kan niet worden opgenomen tijdens een periode van afwezigheid wegens 
arbeidsongeschiktheid. 
 

 Verlof wegens dwingende reden van familiaal belang 

  

§ 1. Het beroepspersoneelslid heeft recht op het verlof wegens dwingende redenen van familiaal 
belang zoals voorzien in artikel 202 e.v. van het KB administratief statuut.  
Een hiërarchische meerdere kan enkel mits toestemming van de zonecommandant of zijn 
afgevaardigde bijkomende verloven wegens dwingende redenen van familiaal belang dan voorzien 
in het KB administratief statuut toestaan. 
 
§ 2. Het beroepspersoneelslid dat verlof om dwingende redenen van familiaal belang wenst te 
krijgen bij toepassing van artikel 202, 2° , 3° en 4° lid van het KB administratief statuut, meldt 2 
maanden op voorhand, aan de Dienst Personeelsbeheer de datum waarop dit verlof zal ingaan en 
de duur ervan, aan de hand van het daartoe ter beschikking gesteld formulier. Hij/zij licht tevens 
zijn dienstdoende postoverste of directe leidinggevende hiervan in. Indien een personeelslid dit 
nalaat kan er een tuchtmaatregel worden opgelegd. 
In geval men verlof om dwingende redenen van familiaal belang wenst te bekomen op grond van 
artikel 202, 1° van het KB administratief statuut, meldt men dit zo snel mogelijk aan de Dienst 
Personeelsbeheer en de dienstdoende postoverste of directe leidinggevende. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 18 december 2019, artikel 1, 3° (inw. 1 januari 2020) 
 
§ 3. Het beroepspersoneelslid bezorgt voor aanvang aan de Dienst Personeelsbeheer een bewijs dat 
het verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang rechtvaardigt. Indien er voor de 
aanvang geen bewijs wordt bezorgd, bevindt het personeelslid zich van rechtswege in non-
activiteit. 
Ingeval de ziekenhuisopname van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of 
aanverwant in de eerste graad onvoorzienbaar was kan later nog een bewijs worden geleverd.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 18 december 2019, artikel 1, 4° (inw. 1 januari 2020) 

 
§ 4. Het verlof wordt enkel toegestaan per prestatie. 
 

 Dienstvrijstellingen 

 Vormen van dienstvrijstelling 

§ 1. De dienstvrijstellingen voorzien in artikel 206 van het KB administratief statuut zijn van 
toepassing. 
 
§ 2. De beroepspersoneelsleden hebben bijkomend recht op dienstvrijstelling in volgende gevallen 
indien de omstandigheid of activiteit binnen het uurrooster valt en voor de hoogst nodige tijd: 
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1° Deelname aan een door of op vraag van het zonebestuur opgestart examen, onverminderd 

de bepaling uit artikel 57, § 1, tweede lid van het KB administratief statuut dat stelt dat de 
bevorderingsexamens als arbeidstijd worden beschouwd. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 25 april  2018, artikel 1, 19°. 
 

2° Deelname aan interne sollicitaties en de daaraan verbonden proeven. 
 

3° (….)  
Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 24 oktober  2018, artikel 1,7°. 

 
4° Oproeping - al dan niet als getuige - en verhoor of bijstand in het kader van een lopende 

tuchtprocedure of beroepsprocedure bij de beroepsinstantie ingevolge een uitgebrachte 
evaluatie. 
 

5°  (…)  
Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 24 oktober  2018, artikel 1, 7°. 
 

6° Bezoek aan de Dienst Personeelsbeheer, de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk of de sociale dienst voor het personeel van de zone met betrekking tot een 
administratieve, persoonlijke, familiale of bezoldigingsaangelegenheid. 
 

7° Oproeping van een erkende hulporganisatie, hulpverleningszone of een korps voor 
burgerlijke bescherming om in geval van nood of ramp dringend hulp te verlenen. 
 

8° Oproeping om zich op een bepaalde dag en uur aan te melden bij een politiedienst of 
oproeping om zich op een bepaalde dag en uur aan te melden bij de jeugdrechtbank in het 
kader van pleegouderschap. 
 

9° Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: 
de hoogst nodige tijd met een maximum van 1 werkdag. 
 

10° Optreden als wettelijk bewindvoerder (voogd) of voorlopig bewindvoerder over bv. personen 
die in een verlengde staat van minderjarigheid verkeren of personen die onbekwaam zijn 
verklaard: 
de nodige tijd met een maximum van 3 werkdagen. 
 

11° Bloedafname, plasma- of bloedplaatjesafgifte : 
Het beroepspersoneelslid krijgt maximaal tien keer per jaar een dienstvrijstelling op de dag 
waarop bloed, plasma of bloedplaatjes geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die 
nodig is voor de gift, waarin inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor de 
verplaatsing naar en van het afnamecentrum.  
 

12° Het vervullen van staatsburgerlijke opdrachten en/of verplichtingen zoals de oproeping voor 
referenda en verkiezingen. 
 

13° Afwezigheid ingevolge een medische of paramedische consultatie, of een (na)behandeling 
ingeval van beroepsziekte of arbeidsongeval  : 
De duur van deze afwezigheid wordt aangerekend op het aantal afwezigheidsdagen wegens 
ziekte waarover het betrokken beroepspersoneelslid beschikt, behalve indien het gaat om 
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een afwezigheid ingevolge een (para)medische consultatie ingevolge een beroepsziekte of 
een arbeids(weg)ongeval.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 27 oktober 2017, artikel 1, 6° (inw. 10.11.2017) 

 
14° Profylaxeverlof: 

Profylaxeverlof of voorbehoedverlof dient verplicht te worden opgenomen wanneer een 
huisgenoot van het beroepspersoneelslid aangetast is door een besmettelijke ziekte. 
Het wordt voorgeschreven door de behandelende geneesheer van het beroepspersoneelslid.  
De volgende ziekten geven aanleiding tot een profylaxeverlof waarvan de duur waarvoor 
dienstvrijstelling wordt verleend – berekend per kalenderdag – varieert in functie van de 
aandoening: 

- Difteritis: 7 dagen indien het beroepspersoneelslid drager is van de kiemen. 
- Epidemische encefalitis: 17 dagen. 
- Tyfus en paratyfus: 12 dagen. 
- Meningitis cerebo-spinalis: 9 dagen. 
- Malleus: 12 dagen. 
- Kinderverlamming: 17 dagen. 
- Roodvonk: 10 dagen. 
- Pokken: 18 dagen. 

De verlofperiodes gaan telkens in vanaf het ogenblik dat de zieke persoon de eerste duidelijke 
verschijnselen vertoont en niet vanaf de dag waarop het geneeskundig attest werd 
opgemaakt respectievelijk ingediend. De gedurende de voornoemde profylaxeperiode 
effectief gepresteerde arbeidstijd geeft geen aanleiding tot om het even welke compensatie. 
Dit verlof wordt niet aangerekend als verlof wegens medische ongeschiktheid. Het wordt 
volledig met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. 

 Modaliteiten 

§ 1. Dienstvrijstellingen worden toegekend voor de hoogst nodige tijd om de aangelegenheid af te 
handelen, tenzij anders bepaald. De toekenning gebeurt volgens uurrooster.  
 
§ 2. Het beroepspersoneelslid moet dienstvrijstellingen in principe minstens 2 dagen op voorhand 
aanvragen.  
Dienstvrijstellingen zijn afhankelijk van de uitdrukkelijke toestemming van de zonecommandant of 
diens afgevaardigde waarbij rekening moet gehouden worden met de dienstnoodwendigheden en 
voor zover de desbetreffende aangelegenheid onmogelijk kan afgehandeld worden buiten de 
normale diensturen. Het personeelslid levert hiervan het bewijs. 
 
§ 3. Het verzoek om dienstvrijstelling wordt voldoende op voorhand gestaafd door de bedoelde 
oproeping, of door elk ander passend officieel bewijsstuk dat door de zonecommandant of diens 
afgevaardigde wordt geviseerd.  
Ingeval van afwezigheid ingevolge een geneeskundige consultatie  overeenkomstig artikel 109 §2 
punt 13 dient terstond de afwezigheid gestaafd te worden door een attest, opgemaakt, gedateerd 
en ondertekend door de behandelende medicus of paramedicus of de ter zake bevoegde 
aangestelde van de geneeskundige instelling. 
 
Bij dienstvrijstellingen voor een opdracht in het kader van bloedafname, plasma- of 
bloedplaatjesafgifte, dient het passend officieel bewijsstuk  binnen de 2 werkdagen na de 
desbetreffende dienstvrijstelling te worden ingediend op de Dienst Personeelsbeheer.  
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 Uitzonderlijk verlof 

  

§ 1. Het beroepspersoneelslid heeft recht op uitzonderlijk verlof onder de voorwaarden van artikel 
207 en 208 van het KB administratief statuut. 
 
Erratum bij besluit van de zoneraad van 18 december 2019, artikel 1, 5° (inw. 1 januari 2020) 
 
§ 2. Het beroepspersoneelslid deelt 7 kalenderdagen op voorhand, behoudens ingeval van artikel 
207 2°, 3° en 5° van het KB administratief statuut, aan de hand van het daartoe ter beschikking 
gesteld formulier of desgevallend aan de hand van een doktersattest mee aan de Dienst 
Personeelsbeheer dat hij/zij gebruik zal maken van dit verlof en deelt de duur mee. Hij/zij licht 
tevens zijn dienstdoende postoverste of zijn directe leidinggevende in. Ingeval van artikel 207, 5° 
van het KB administratief statuut dient het beroepspersoneelslid 2 maand op voorhand mee te 
delen dat hij gebruik zal maken van dit verlof.  
Indien een personeelslid dit nalaat kan er een tuchtmaatregel worden opgelegd. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 18 december 2019, artikel 1, 6° (inw. 1 januari 2020) 
 
§ 3. Het beroepspersoneelslid bezorgt voor aanvang een bewijs aan de Dienst Personeelsbeheer dat 
het uitzonderlijk verlof rechtvaardigt. Indien er voor de aanvang geen bewijs wordt bezorgd, 
bevindt het personeelslid zich van rechtswege in non-activiteit behoudens in geval van art 207 2° en 
3° van het KB administratief statuut. 
Ingeval van uitzonderlijk verlof zoals voorzien in artikel 207 2° en 3°van het KB administratief 
statuut kan later nog een bewijs worden geleverd uiterlijk de eerste werkdag dat het uitzonderlijk 
verlof is beëindigd. Indien er dan het bewijs niet wordt bezorgd, bevindt het personeelslid zich van 
rechtswege in non-activiteit. 

  Verlof om een ambt uit te oefenen bij een secretariaat, een beleidscel, de cel 

algemene beleidscoördinatie, een cel algemeen beleid, bij het kabinet van een federaal, 

gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal of lokaal politiek mandataris of bij het kabinet van 

een politiek mandataris van de wetgevende macht 

 Aanvraag 

§ 1. Een beroepspersoneelslid dat het verlof onder deze titel wil aanvragen, verlengen of vroegtijdig 
beëindigen, dient 3 maanden op voorhand een aanvraag in bij de Dienst Personeelsbeheer aan de 
hand van de daartoe ter beschikking gestelde formulieren met aanduiding van de periode 
gedurende dewelke hij gebruik wenst te maken van het verlof onder deze titel en mits motivering. 
 
§ 2. Mits akkoord van het zonecollege kan de termijn van 3 maanden worden ingekort. 

 Toekenning 

Het onder deze afdeling bedoeld verlof kan aan het beroepspersoneelslid worden toegestaan door 
het zonecollege onder de voorwaarden van artikel 208 van het KB administratief statuut. 
 



Personeelsreglement operationeel brandweerpersoneel ZR20211222 

Pagina 42 van 68 
 

 Behoud van laatste evaluatie 

Het beroepspersoneelslid behoudt de laatste evaluatie voor het verlof werd opgenomen. 

 Verlof voor stage  

  

Het beroepspersoneelslid heeft recht op verlof voor stage onder de voorwaarden van artikel 209 
van het KB administratief statuut. 
 
Het beroepspersoneelslid dat het verlof onder deze titel wil aanvragen, verlengen of vroegtijdig 
beëindigen, dient ten minste één maand voor het begin van het verlof, de verlenging of de 
vroegtijdige beëindiging een schriftelijke aanvraag in gericht aan de zonecommandant of diens 
afgevaardigde, met desgevallend aanduiding van de periode gedurende dewelke hij gebruik wenst 
te maken van het verlof onder deze titel en mits motivering. De zonecommandant of zijn 
afgevaardigde kan, op vraag van betrokkene, een kortere termijn aanvaarden. 

 Verlof voor opdracht van algemeen belang 

  

Het verlof voor opdracht van algemeen belang kan door het zonecollege worden toegestaan aan de 
beroepspersoneelsleden, onder de voorwaarden van artikel 210 en 211 van het KB administratief 
statuut. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van27 februai 2019, artikel 1, 4°. 

 Verloven toegekend aan reservisten van het leger 

  

Verloven toegekend aan reservisten van het leger worden toegekend aan de 
beroepspersoneelsleden, onder de voorwaarden van artikel 212 van het KB administratief statuut. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van27 februai 2019, artikel 1, 5°. 

 Moederschapsbescherming 

  

Onder moederschapsbescherming wordt verstaan: bevallingsverlof, vaderschapsverlof bij 
hospitalisatie of overlijden van de moeder en borstvoedingsverlof. 
 
Het beroepspersoneelslid heeft recht op bevallingsverlof en vaderschapsverlof bij hospitalisatie of 
overlijden van de moeder onder de voorwaarden van artikel 213 e.v. van het KB administratief 
statuut. 
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Het beroepspersoneelslid meldt zo snel als mogelijk de vermoedelijke bevallingsdatum mee en na 
de bevalling de juiste bevallingsdatum aan de Dienst Personeelsbeheer. 
 
Het beroepspersoneelslid heeft recht op borstvoedingsverlof onder de voorwaarden van art. 216 
van het KB administratief statuut. 

 Verlof voor loopbaanonderbreking 

  

§ 1. Beroepspersoneelsleden hebben recht op loopbaanonderbreking onder het stelsel van de 
herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en het koninklijk besluit van 7 mei 
1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen. 
Hierbij wordt onder andere bedoeld de thematische loopbaanonderbrekingen: ouderschapsverlof, 
loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen en voor het bijstaan van of het verstrekken van 
verzorging aan een ziek familielid. 
 
§ 2. Ingeval van de thematische loopbaanonderbrekingen kan deeltijdse loopbaanonderbreking 
worden toegestaan door de zonecommandant. In de overige gevallen kan loopbaanonderbreking 
enkel voltijds worden toegestaan.  
 
§ 3. Een beroepspersoneelslid dat loopbaanonderbreking wil aanvragen, dient 3 maanden op 
voorhand een aanvraag in op de daartoe ter beschikking gestelde formulieren met aanduiding van 
de periode gedurende dewelke hij/zij van dit recht gebruik wenst te maken. In geval van 
loopbaanonderbreking wegens ouderschapsverlof dient deze aanvraag 2 maanden op voorhand te 
gebeuren.  
Mits akkoord van de zonecommandant kan de termijn van 3 maanden worden ingekort. 
 
§ 4. Een beroepspersoneelslid dat loopbaanonderbreking wil verlengen of vroegtijdig beëindigen, 
dient één maand op voorhand een aanvraag in op de daartoe ter beschikking gestelde formulieren 
met aanduiding van de periode gedurende de welke hij/zij het verlof wenst te verlengen of 
desgevallend de datum waarop hij/zij het verlof wenst te beëindigen. 
 
§ 5. De zonecommandant, of dien afgevaardigde, beslist over de loopbaanonderbreking rekening 
houdend met de wensen van het personeelslid en met de goede werking van de dienst. 

 Adoptie- en opvangverlof 

  

Het beroepspersoneelslid heeft recht op adoptie- en opvangverlof onder de voorwaarden van 
artikel 219 e.v. van het KB administratief statuut. 
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  Afwezigheden van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 

  

Afwezigheden van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden kunnen worden toegestaan 
onder de voorwaarden van artikel 240 e.v. van het KB administratief statuut. 

 

 

 Toekennen arbeidstijd of diensttijd voor syndicale opdrachten 

De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties krijgen onder de hiernavolgende 
voorwaarden arbeids- of diensttijd toegekend voor hun syndicale opdrachten:  

− de arbeids- of diensttijd wordt toegekend overeenkomstig de effectieve duur van de opdracht 
en geeft voor die duur recht op wedde, prestatievergoeding en de premie voor operationaliteit 
en onregelmatige prestaties;  

− de opdracht kadert rechtstreeks in een aangelegenheid waar de Zone bij betrokken is en 
waarbij het zonebestuur zelf instaat voor de uitnodigingen. Het betreft hier volgende 
bijeenkomsten: 

• Het Bijzonder Onderhandelingsomité (BiOC); 

• Het Hoog Overlegcomité (HOC); 

• De eventuele basis- en tussenoverlegcomités (BOC en TOC); 

• Het technisch bijzonder onderhandelingscomité (TBiOC) 

• Het verlofadjudantenoverleg 

• De evaluatiecommissie. 
 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 27 juni 2018, artikel 1, 1° en bij besluit van de zoneraad van  18 november 2020, 
artikel 1, 5°. 

Artikel 122bis. Toekennen arbeidstijd of diensttijd voor tucht  

Onverminderd de bepalingen in artikel  109 §2, 4° krijgen de personeelsleden geen arbeids- of 
diensttijd, wedde, premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties of prestatievergoeding 
toegekend voor de oproeping - al dan niet als getuige - en verhoor of bijstand in het kader van een 
lopende tuchtprocedure. 
 

Artikel ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 8° (inw. 2.3.2018). 

Artikel 122ter. Toekennen arbeidstijd of diensttijd bij eedaflegging  

De personeelsleden krijgen één uur arbeids- of diensttijd toegekend voor de eedaflegging bij 
indiensttreding. Hierin zit ook de verplaatsingstijd vervat. 
De arbeids- of diensttijd geeft voor die duur recht op wedde, prestatievergoeding en de premie 
voor operationaliteit en onregelmatige prestaties.  
 
Artikel ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 9° (inw. 2.3.2018). 
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 Berekeningswijze 

§ 1. De verplaatsingstijd (heen en terug) in kader van een dienstreis wordt gelijkgesteld met 
dienstactiviteit en wordt als volgt gecompenseerd 

- verplaatsingen in kader van een dienstreis in de provincie Oost-Vlaanderen: 1u 
- verplaatsingen in kader van een dienstreis buiten de provincie Oost-Vlaanderen: 2u 
- verplaatsingen in kader van een dienstreis naar het buitenland: 4u. 

 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 27 oktober 2017, artikel 1, 7° (inw. 1 maart 2017). 

 
§ 2. Bij meerdaagse dienstreizen kan maximum 4u verplaatsingstijd worden gelijkgesteld met 
dienstactiviteit. 
 
Afwijkingen kunnen worden toegestaan door de zonecommandant of diens afgevaardigde, op 
aangeven van de leidinggevende. 

 Premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties 

§ 1. De aan het beroepspersoneelslid toegekende verplaatsingstijd in het kader van een dienstreis 
wordt mee in aanmerking genomen voor de berekening van de premie voor operationaliteit en 
onregelmatige prestaties.  
 
Voor beroepspersoneelsleden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 
207 Wet Civiele Veiligheid, geeft de verplaatsingstijd die worden toegekend recht op een toelage 
voor bijzondere prestaties indien men voldoet aan de toekenningsvoorwaarden ervan. 
 
§ 2. De aan de vrijwillige personeelsleden toegekende verplaatsingstijd geeft geen recht op een 
toelage voor onregelmatige prestaties in de zin van artikel 40 van het KB Geldelijk Statuut. 

 

  Afwezigheidsdagen wegens ziekte 

 Algemene bepalingen 

Het beroepspersoneelslid dat wegens ziekte verhinderd is zijn ambt uit te oefenen heeft recht op 
ziektekredietdagen overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 223 e.v. van het KB 
administratief statuut. 

 Opnemen ziekteverlof 

§ 1. De opname van het ziekteverlof gebeurt steeds volgens het uurrooster. 
 
§ 2. De jaarlijkse vakantieverlofdagen die het beroepspersoneelslid niet heeft kunnen opnemen als 
gevolg van langdurige ziekte en die hij/zij niet kan overdragen, worden toegevoegd aan het nog 
beschikbare ziektekrediet. 
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Periodes van progressieve werkhervatting zoals omschreven in artikel 76 e.v. van dit reglement of 
van verminderde prestaties zoals bedoeld in artikel 239/1-239/5 van het KB administratief statuut 
worden voor de toepassing van dit artikel niet beschouwd als periodes van langdurige ziekte en de 
tijdens deze periodes niet tijdig opgenomen vakantiedagen kunnen dus niet worden toegevoegd 
aan het ziektekrediet. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 22 december 2021, art. 1,4° (inw. 1 januari 2022). 

 Ziek na aanvatten shift 

§ 1. De reeds aangevatte prestatie  die door ziekte wordt afgebroken, wordt steeds als een 
volledige prestatie beschouwd voor de uitbetaling van wedde. Het beroepspersoneelslid kan die 
dag of in het geval van een nachtprestatie, de daaropvolgende dag, gecontroleerd worden en dient 
een medisch attest te bezorgen onder de voorwaarden van dit reglement. 
 
§ 2. Enkel voor de effectief gewerkte uren heeft men recht op de voorziene premie voor 
operationaliteit en onregelmatige prestaties. De gelijkgestelde uren geven geen recht op de premie 
voor operationaliteit en onregelmatige prestaties. 

 Ziek tijdens jaarlijks verlof  

§ 1. Indien een beroepspersoneelslid ziek wordt tijdens zijn jaarlijks verlof en zich in België bevindt, 
wordt zijn/haar jaarlijks verlof opgeschort zoals voorzien in het KB administratief statuut, op 
voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de bepalingen van deze afdeling. 
 
§ 2. Indien een beroepspersoneelslid ziek wordt tijdens zijn jaarlijks verlof en zich in het buitenland 
bevindt, dan wordt zijn/haar jaarlijks verlof vanaf de eerste dag van ziekenhuisopname opgeschort. 
Ook bij de eventuele aansluitende herstelperiode na een ziekenhuisopname wordt het jaarlijks 
verlof opgeschort. Het betrokken beroepspersoneelslid levert zelf het bewijs aan van de 
ziekenhuisopname in het buitenland.  
 
Bij samenloop van ziekteverlof en vrij te kiezen dagen omstandigheidsverlof, kunnen deze dagen 
omstandigheidsverlof worden ingetrokken en op een ander moment worden opgenomen. 

 Het verwittigen van de dienst 

 Algemene meldingsplicht  

§ 1. Het beroepspersoneelslid meldt steeds spontaan, via het centraal contactpunt zoals vastgelegd 
in het arbeidsreglement, zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziekte aan de dienstdoende 
postoverste of zijn directe leidinggevende. Alle meldingen kunnen persoonlijk of door derden 
worden gedaan. 
 
§ 2. Het beroepspersoneelslid dat zijn/haar dienst niet kan aanvatten wegens ziekte meldt zijn/haar 
afwezigheid zo snel mogelijk en uiterlijk een half uur vóór de aanvang van de taken. 

 Verplicht te melden gegevens 

§ 1. Het beroepspersoneelslid meldt via het centraal contactpunt tevens zo snel mogelijk, na het 
bezoek aan de behandelende arts, aan de dienstdoende postoverste of directe leidinggevende 
hoeveel dagen hij afwezig zal zijn. 
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§ 2. Bij de melding verstrekt het beroepspersoneelslid, of een derde namens het 
beroepspersoneelslid, steeds volgende gegevens: 
1. de volledige identiteit (naam, voornaam, functie);  
2. het adres waar de zieke verblijft (met vermelding van details betreffende ingang, huisbel, + 

verdieping, busnummer en postnummer);  
3. het aantal dagen arbeidsongeschiktheid, toegekend door de behandelende arts. 
 
§ 3. Bij wijziging van het verblijfsadres tijdens de afwezigheid wegens ziekte, dient dit eveneens 
onmiddellijk meegedeeld te worden via het centraal contactpunt. 
 
§ 4. Indien de controlearts een ander aantal dagen heeft bepaald dan de behandelde arts, meldt 
het beroepspersoneelslid dit op dezelfde wijze. 

 Meldingsplicht bij werkhervatting  

§ 1. Bij vervroegde werkhervatting deelt het beroepspersoneelslid dit onverwijld mee aan de dienst 
Personeelsbeheer en via het centraal contactpunt aan de dienstdoende postoverste of zijn directe 
leidinggevende.  
 
§ 2. Bij werkhervatting na een afwezigheid van meer dan 4 weken wegens ziekte of ten gevolge van 
een (arbeids-)ongeval, moet het beroepspersoneelslid zich uiterlijk binnen de 8 dagen na 
werkhervatting aanbieden voor een consult bij de arbeidsgeneesheer aangegeven in het 
arbeidsreglement. Op vraag van het beroepspersoneelslid kan dit ook vóór de werkhervatting. 
Het beroepspersoneelslid neemt voor de planning van dit consult contact op met de Dienst 
Personeelsbeheer, van zodra hij/zij de datum van werkhervatting kent. 
Op het consult dient het beroepspersoneelslid in het bezit te zijn van een ziekteattest waarop de 
ziekteperiode vermeld staat. 

 Het insturen van het medisch attest 

 Vorm en inhoud medisch attest 

§ 1. Het beroepspersoneelslid bezorgt bij afwezigheid wegens ziekte steeds een medisch attest, 
ingevuld door zijn/haar arts, dat beantwoord aan bijlage 2 van het KB administratief statuut. 
Het medisch attest dient, behoudens overmacht, ten laatste de eerste werkdag na het opstellen 
ervan per post aan het medisch controleorgaan waarbij de zone is aangesloten te worden 
verstuurd. Het ziekteverlof kan verminderd worden met het aantal dagen dat het medisch attest te 
laat verzonden is. 
 
§ 2. Gekopieerde, gefaxte of gescande attesten kunnen slechts worden aanvaard wanneer het 
origineel attest wordt nagestuurd aan het medisch controleorgaan waarbij de zone is aangesloten. 
 
§ 3. Medische attesten die louter en alleen gebaseerd zijn op een verklaring van het 
beroepspersoneelslid en niet op een diagnose worden niet aanvaard. Ook geantedateerde attesten 
worden niet aanvaard. 
 
§ 4. De vaste rust- en vrijafdagen die vervat zijn in de periode van afwezigheid wegens ziekte dienen 
eveneens gedekt te worden door het medisch attest. 
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 Duplicaat medisch attest 

Indien een beroepspersoneelslid aanvoert dat hij een medisch attest zoals voorzien in artikel 136 
heeft verzonden naar het medisch controleorgaan en het medisch controleorgaan niets ontvangen 
heeft, kan hij een duplicaat opsturen van dit attest. Duplicaten kunnen enkel worden aanvaard 
indien ze binnen de 5 weken na het begin van de ziekteperiode zijn verzonden. Alleen de 
verantwoordelijke arts van het medisch controleorgaan oordeelt of hij het duplicaat aanvaardt. 

 Overmacht bij niet bezorgen medisch attest 

Overmacht bij het niet bezorgen van een medisch attest zoals voorzien in artikel 136 kan enkel 
worden aanvaard ingeval van opname in het ziekenhuis van meer dan 1 dag. Het betrokken 
beroepspersoneelslid dient bij de aanmaning voor het niet-bezorgen van een medisch attest binnen 
de 3 werkdagen een medisch attest, zoals voorzien in § 1, en/of een bewijs van hospitalisatie te 
bezorgen aan het medisch controleorgaan, zo niet bevindt het beroepspersoneelslid zich van 
rechtswege in non-activiteit met verlies van wedde voor de dagen van afwezigheid die de 
verzending van het getuigschrift voorafgaan. 
 

 Het medisch onderzoek van de controlearts 

 Medisch controleorgaan 

De controle op afwezigheid wegens ziekte of ongeval wordt toevertrouwd aan een door de zone 
aangesteld medisch controleorgaan.  

 Controlearts 

De Zone kan de gemelde afwezigheid wegens ziekte laten controleren door een controlearts. De 
controlearts is als arts verbonden aan het door de zone aangesteld medisch controleorgaan.  

 Plicht tot faciliteren en meewerken  

§ 1. Het beroepspersoneelslid moet alle nodige maatregelen nemen om de controlearts toe te laten 
zijn/haar controle-opdrachten uit te voeren. Op deurbel en brievenbus moet een duidelijke 
vermelding staan van de naam van het te controleren beroepspersoneelslid. Indien hij/zij 
bedlegerig is, moet hij/zij de nodige schikkingen treffen opdat de controlearts toegang kan 
verkrijgen tot zijn/haar woonplaats.  
Het beroepspersoneelslid mag niet weigeren een controlearts, die zich moet legitimeren, te 
ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken.  
Het beroepspersoneelslid levert het bewijs van de getroffen maatregelen.  
 
§ 2. Bij een weigering om de controlearts te ontvangen, bij een weigering van het medisch 
onderzoek of het op een andere manier onmogelijk maken van dit onderzoek, wordt het personeelslid 
ambtshalve in de stand non-activiteit gesteld met verlies van wedde vanaf de eerste dag van de 
afwezigheid wegens ziekte.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van27 februari 2019, artikel 1, 6°. 

 Draagwijdte controle 



Personeelsreglement operationeel brandweerpersoneel ZR20211222 

Pagina 49 van 68 
 

§ 1. De controlearts gaat na of het beroepspersoneelslid werkelijk arbeidsongeschikt is. Hij/zij mag 
geen advies geven omtrent de juistheid van de diagnose of de waarde van de toegepaste therapie. 
Het is hem/haar niet toegelaten geneesmiddelen voor te schrijven.  
 
§ 2. De controle kan bestaan uit een lichamelijk onderzoek dat het beroepspersoneelslid niet mag 
weigeren. Het controleonderzoek mag gebeuren buiten de aanwezigheid van de behandelende 
arts. De controlearts mag inzage vragen in medische documenten waarover het zieke 
beroepspersoneelslid beschikt. 

 Tijdstip controle 

De medische controle mag enkel gebeuren tijdens de opgegeven afwezigheidsperiode wegens 
ziekte, op alle dagen van de week, ook op zon- en feestdagen. 

 Plaats controle 

De controles gebeuren op de door het beroepspersoneelslid opgegeven woon- of verblijfplaats.  
Elke verandering van verblijfplaats, dient spontaan en vooraf te worden gemeld aan het centraal 
contactpunt. Bij ontstentenis van een melding zal het beroepspersoneelslid de materiële 
onmogelijkheid ervan of overmacht moeten aantonen. 

 Afwezigheid bij controle 

§ 1. Indien het beroepspersoneelslid afwezig is bij de controle of niet kan aangetroffen worden, zal 
de controlearts een bericht van het bezoek in de brievenbus deponeren of onder de deur schuiven.  
Het bericht vermeldt dag en uur waarop de controlearts zich tevergeefs aan de door het 
personeelslid gemelde woon- of verblijfplaats heeft aangemeld.  
Het bericht van de controlearts zal ook een uitnodiging inhouden om zich op de opgegeven plaats, 
datum en uur aan te bieden bij de controlearts. Op die uitnodiging moet worden ingegaan, behalve 
wanneer het beroepspersoneelslid het werk op de in het bericht opgegeven datum reeds volledig 
heeft hervat. In dit geval neemt het beroepspersoneelslid contact op met de Dienst 
Personeelsbeheer. 
 
Erratum bij besluit van de zoneraad van 18 november 2020, artikel 1,6°. 

 
§ 2. Het beroepspersoneelslid zal er steeds voor zorgen dat de brievenbus op enig welke manier 
regelmatig wordt gelicht. 

 Afwezigheid bij controle en verbod tot verlaten van de woning  

§ 1. Het beroepspersoneelslid dat de woning niet mag verlaten volgens de behandelende arts en 
niet aanwezig was op het moment van controle, wegens reden van overmacht, bezorgt op verzoek 
van de zone een geldig schriftelijk bewijs hiervan. 
 
Zo wordt een bezoek aan een arts, een psychotherapeut of psycholoog, een ziekenhuis of één van 
volgende door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) erkende beroepen:  

- tandartsen 
- paradontologen 
- orthodonten 
- stomatologen 
- kinesisten (ook osteopaten en chiropractors met erkenning kinesitherapie) 
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- bandagisten  
als reden van overmacht aanvaard. 
 
§ 2. Indien kan aangetoond worden dat men medicijnen nodig had, volstaat een kassaticket van de 
apotheek met vermelding van datum en tijdstip. 
 

 Verplaatsen afspraak controlearts 

Indien het beroepspersoneelslid (dat niet aanwezig was op het moment van de controle) niet op de 
vooropgestelde plaats, datum of uur van de uitnodiging van de controlearts kan aanwezig zijn, zal 
hij/zij met het oog op een andere afspraak met de controlearts de Dienst Personeelsbeheer daarvan 
onmiddellijk en op voorhand op de hoogte brengen. 
Indien de Dienst Personeelsbeheer niet kan bereikt worden, zal het personeelslid via de 
dienstdoende officier contact opnemen met de controle-instelling. 

 Gevolgen niet nakomen afspraak controlearts 

Wanneer het beroepspersoneelslid niet ingaat op de uitnodiging van de controlearts om zich bij 
hem/haar aan te bieden wordt hij/zij ambtshalve in de stand non-activiteit gesteld met verlies van 
wedde vanaf de eerste dag van de afwezigheid wegens ziekte.  

 Opname in een medische of therapeutische instelling 

Bij opname in een medische of therapeutische instelling brengt het beroepspersoneelslid via het 
centraal contactpunt zo snel mogelijk de dienstdoende postoverste of zijn directe leidinggevende 
op de hoogte van de vermoedelijke periode van verblijf in de medische instelling. Wanneer de 
periode van opname verlengd wordt of wanneer de werkelijke datum van ontslag uit de medische 
instelling geweten is, dient via het centraal contactpunt de dienstdoende postoverste of directe 
leidinggevende hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden.  
Na ontslag uit de medische instelling volgt het beroepspersoneelslid opnieuw de onderrichtingen 
conform de bepalingen onder deze titel, zoals onder andere het melden van zijn ziekteperiode en 
verblijfplaats aan de personeelsdienst, het bezorgen van een medisch attest en het toestaan van 
controle. 

 Tijdens ziekteperiode naar buitenland 

Indien een beroepspersoneelslid zich tijdens zijn ziekteperiode wenst te begeven naar het 
buitenland dient hij/zij de procedure zoals voorzien in artikel 238 van het KB administratief statuut 
te volgen. 

 Verlenging ziekteverlof 

Bij verlenging van het ziekteverlof moet het beroepspersoneelslid opnieuw handelen volgens de 
bepalingen inzake ziektemelding en –controle. 

 Arbeidsongevallen of ongevallen van en naar het werk of beroepsziekte 

 Plichten bij werkverlet 
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§ 1. Indien het arbeidsongeval of ongeval van en naar het werk of beroepsziekte werkverlet tot 
gevolg heeft, moet het personeelslid:  
1. onverwijld zijn dienstdoende postoverste of zijn directe leidinggevende (laten) verwittigen op 

de wijze zoals omschreven onder de bepalingen inzake ziektemelding en -controle;  
en 

2. het medisch attest laten invullen en bezorgen onder dezelfde voorwaarden als bij ziekte;  
en  

3. het aangifteformulier en het geneeskundig getuigschrift model B, in te vullen door de eerste 
zorgverstrekker, binnen de 2 kalenderdagen bezorgen aan de Dienst Personeelsbeheer. 

 
§ 2. Het beroepspersoneelslid dient een controlebezoek aan huis mogelijk te maken en is 
onderworpen aan de verplichtingen inzake controle conform de bepalingen van deel 5, hoofstuk 5 
Afwezigheden wegens ziekte. 

  Ziekteverlof als deel van progressieve werkhervatting  

 Afwezigheid tijdens progressieve werkhervatting 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 11° (inw. 10.10.2016) en opgeheven bij besluit van de 
zoneraad van 22 december 2021, art. 1, 5°, tweede punt (inw. 1 januari 2022) 

 Aanrekening op ziektekrediet 

§ 1. De deeltijdse afwezigheid van het beroepspersoneelslid tijdens de progressieve werkhervatting 
in overeenstemming met artikel 76 e.v. van dit reglement wordt pro rata aangerekend op het aantal 
nog beschikbare ziektekredietdagen. 
 
§ 2. De deeltijdse afwezigheid van het beroepspersoneelslid tijdens de progressieve werkhervatting 
na arbeids(weg)ongeval en/of een beroepsziekte wordt niet aangerekend op het ziektekrediet. 
 
§ 3. De deeltijdse afwezigheid van het beroepspersoneelslid tijdens de progressieve werkhervatting 
na een ongeval van gemeen recht dat veroorzaakt wordt door de fout van een derde wordt niet 
aangerekend op het ziektekrediet ten belope van het percentage aansprakelijkheid dat aan de 
derde is toegewezen en dat als grondslag dient voor de wettelijke indeplaatsstelling van de Zone. 

Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 22 december 2021, art. 1, 5°, punten 3 tot en met 6 (inw. 1 januari 2022). 

 Jaarlijks vakantieverlof  

 

Opgeheven bij besluit van de zoneraad van 22 december 2021, art. 1, 5°, 7de puntje  (inw. 1 januari 2022) 
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Deel 6. Wedde en vergoedingen 

 

 Algemene bepalingen  

 Geen cumul van vergoedingen  

Indien een dienstreis geschiedt van de woonplaats naar de vooraf bepaalde bestemming en recht 
geeft op een vergoeding voor reiskosten, kan het personeelslid hiervoor geen tussenkomst meer 
ontvangen voor woon-werkverkeer. 

 Keuze vervoermiddel en toelating dienstreis 

§ 1. Dienstreizen gebeuren bij voorkeur met een dienstvoertuig (motorvoertuig of fiets). 
 
Indien geen dienstvoertuig beschikbaar is, gebeuren dienstreizen bij voorkeur met het openbaar 
gemeenschappelijk vervoer. Indien het personeelslid reeds een abonnement heeft in  het kader van 
het woon-werkverkeer, is hij verplicht dit te gebruiken. Het personeelslid krijgt hiervoor geen 
bijkomende vergoeding. 
 
Wanneer bij uitzondering, het personeelslid niet in staat is geweest om gebruik te maken van een 
dienstvoertuig of het openbaar gemeenschappelijk vervoer, kan voor dienstreizen ook worden 
gebruik gemaakt van het eigen voertuig. 
 
§ 2. De Zonecommandant geeft toestemming voor dienstreizen en keurt de reiskosten goed. Hij/zij 
beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is. Hij/zij kan die 
bevoegdheid delegeren aan de door hem/haar aangeduide leidinggevende(n).  

 Bewijs kosten 

De werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten voor de uitvoering van een dienstreis worden 
bewezen aan de hand van het vervoersbewijs dat samen met een daartoe bestemd 
standaardformulier wordt overgemaakt aan de dienst Financiën. Het formulier en de bewijsstukken 
moeten uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na de dienstreis worden ingediend. 

 Maximumgrens kosten dienstreis buitenland 

In geval van een dienstreis buiten de landsgrenzen kan de vergoeding, vermeld in afdeling II met 
betrekking tot de reiskosten en afdeling III met betrekking tot de hotel- en dagvergoeding, in haar 
geheel, samen met de reiskosten, per personeelslid 3.718,40 euro niet overschrijden. Indien dit 
bedrag ontoereikend blijkt te zijn, kan enkel de Zoneraad het bedrag aanpassen in het individuele 
geval. 
 

 De vergoeding voor reiskosten  
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 Gebruik eigen (motor)voertuig - kilometervergoeding en vergoeding parkeerkosten 

§ 1. Het personeelslid dat binnen de in de artikelen 153 en 154 vermelde procedure en modaliteiten 
voor dienstreizen van zijn/haar eigen motorvoertuig gebruik maakt, heeft recht op een vergoeding 
van 0,2903 euro per kilometer. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het 
gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten. Onder motorvoertuig 
wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets.  
 
Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 
 
§ 2. Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruikmaakt, ontvangt 0,15 euro 
per kilometer. De onderhouds- en herstellingskosten zijn ten laste van het personeelslid. 
 
Onder fiets verstaat men elk voertuig met twee wielen voorzien van pedalen, aangedreven door de 
spierkracht van de fietser en eventueel voorzien van een bijkomend type van aandrijving met als 
primaire doel trapondersteuning te bieden, en waarvan de aandrijfkracht onderbroken wordt als 
het voertuig een maximale snelheid van 25 km per uur bereikt. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 10° (inw. 1.1.2018). 

 
§ 3. In afwijking van §§1 en 2 heeft het personeelslid geen recht op een kilometervergoeding bij de 
verplaatsing van thuis uit naar de standplaats. 
 
§ 4. Het bedrag van de kilometervergoedingen wordt jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast 
volgens de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, met dien verstande dat het bedrag van 
deze vergoedingen in navolging van artikel 3 van het KB Geldelijk statuut het bedrag van toepassing 
op het personeel van de federale overheid niet kan overschrijden.  
 
Paragraaf 4 gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 12° (inw. 10.10.2016) 

 Berekeningswijze kilometervergoeding 

§ 1. De basis voor de berekening van de kilometervergoeding voor dienstreizen waarvoor het 
personeelslid van zijn/haar eigen motorvoertuig of fiets gebruik maakt, is de werkelijke afstand die 
het personeelslid aflegt. 
 
§ 2. Indien het personeelslid van de woonplaats rechtstreeks op dienstreis vertrekt of na de 
dienstreis rechtstreeks naar huis rijdt, wordt in afwijking van §1 de afstand beperkt tot de afstand 
tussen de standplaats en de bestemming. 

 Aanvraag vergoeding 

De vergoedingen waarvan sprake in artikel 156 worden slechts uitgekeerd op voorlegging  van een 
verklaring op erewoord aan de hand van het daartoe ter beschikking gestelde formulier. 

 Vergoeding bij gebruik andere vervoersmiddelen 

§ 1. Voor dienstreizen met het openbaar gemeenschappelijk vervoer worden de reële kosten 
vergoed die het personeelslid bewijst, in zover de gemaakte kosten niet onverantwoord of 
buitensporig zijn. Bij treinreizen blijft het gebeurlijke supplement eerste klasse  ten laste van het 
personeelslid. 
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§ 2. Vliegtuigreizen dienen steeds te worden geboekt via de Zone. 
 
§ 3. In uitzonderlijke gevallen kunnen de kosten van taxiritten voor een dienstreis worden 
terugbetaald. 

 De vergoeding voor verblijfskosten  

   

Het personeelslid dat een dienstreis met overnachting maakt, heeft recht op vergoeding van de zelf 
gemaakte kosten voor kamer en ontbijt, maaltijden en eventuele andere bewezen en relevante 
kosten op voorwaarde dat het Zonebestuur deze kosten niet zelf heeft gedragen. Het personeelslid 
dient voor al de gemaakte kosten de originele bewijsstukken in. 

 

 Salarisschalen 

De weddeschalen zoals vermeld in bijlage 1 van het KB geldelijk statuut zijn van toepassing op het 
beroepspersoneelslid. 
 
De prestatievergoedingsschalen zoals vermeld in bijlage 2 van het KB geldelijk statuut zijn van 
toepassing op het vrijwillig personeelslid. 

 Uitbetalingsvoorwaarden 

§1. De wedde /prestatievergoeding wordt betaald onder de voorwaarden voorzien in het KB 
geldelijk statuut. 
 
§2. Het vrijwillig personeelslid wordt bij elke oproep tot dringende interventie minstens twee uren 
uitbetaald, behoudens bij: 

- annulatie van de oproep vóór het buitenrijden van de interventiewagen,  
- geplande opdrachten (bv. wespenverdelgingen, oefeningen, vergaderingen…)  

met dien verstande dat men indien men binnen de 2 uur na de oproep van een interventie een 
tweede interventie heeft, de werkelijke prestatie-uren van die tweede interventie - die binnen de 2 
uur na de oproep van de eerste interventie vallen - niet nogmaals kunnen vergoed worden. 
 
In geval van annulatie van de oproep vóór het buitenrijden van de interventiewagen wordt het 
vrijwillig personeelslid 1 uur uitbetaald. 
Elk begonnen uur wordt volledig vergoed.  
 
§2bis. Het vrijwillig personeelslid dat tevens tewerkgesteld is als lid van het administratief en 
technisch personeel van de Zone en in die hoedanigheid dienstvrijstelling geniet, ontvangt geen 
prestatievergoeding voor de duur van deze dienstvrijstelling. 
 
§3. Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is als gevolg van meer dan 1 shift 
onbezoldigde afwezigheid op maandbasis, wordt het bedrag van het maandsalaris voor een voltijds 
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beroepspersoneelslid bepaald aan de hand van de volgende bewerking naargelang het regime 
waarin men tewerkgesteld is: 

- werkdag van 7.36u : 30 – (het aantal onbezoldigde werkdagen afwezigheid x 1,4 of voor een 
deeltijds personeelslid aan de hand van de volgende bewerking: 30 – (het aantal 
onbezoldigde werkdagen afwezigheid x de omgekeerde prestatiebreuk x 1,4) 

- shift van 10.00u: 30 – (het aantal onbezoldigde werkdagen afwezigheid x 1,84 naargelang 
het regime waarin men tewerkgesteld is) of voor een deeltijds personeelslid aan de hand 
van de volgende bewerking: 30 – (het aantal onbezoldigde werkdagen afwezigheid x de 
omgekeerde prestatiebreuk x 1,84) 

- shift van 12.00u : 30 – (het aantal onbezoldigde werkdagen afwezigheid x 2,21) of voor een 
deeltijds personeelslid aan de hand van de volgende bewerking: 30 – (het aantal 
onbezoldigde werkdagen afwezigheid x de omgekeerde prestatiebreuk x 2,21). 

 
Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is als gevolg van één shift onbezoldigde 
afwezigheid op maandbasis, wordt het bedrag van het maandsalaris voor een deeltijds 
personeelslid bepaald aan de hand van de volgende bewerking ongeacht het regime waarin men 
tewerkgesteld is : 30 – (het aantal onbezoldigde werkdagen afwezigheid x de omgekeerde 
prestatiebreuk). 
 
Paragraaf 3 ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018, artikel 1, 11° (inw. 2.3.2018). 

 

 Premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties 

Aan het beroepspersoneelslid wordt voor elk effectief gepresteerd uur een premie voor 
operationaliteit en onregelmatige prestaties toegekend conform artikel 25 van het KB geldelijk 
statuut.  
 
De premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties wordt maandelijks uitbetaald.  

 Toelage voor onregelmatige prestaties 

§ 1. Aan het vrijwillig personeelslid wordt voor elke daadwerkelijk gepresteerde periode een 
toelage voor onregelmatige prestaties  toegekend conform artikel 38  en 39 van het KB geldelijk 
statuut. 
 
De toelage voor onregelmatige prestaties wordt per kwartaal uitbetaald. 
 
§ 2. Het bedrag per uur van de toelage voor onregelmatige nachtprestaties (22 uur – 6 uur) 
bedraagt 25% van het bedrag van de prestatievergoeding per uur.  
 
§3. Het bedrag per uur van de toelage voor onregelmatige zaterdagprestaties (0 uur - 24 uur) 
bedraagt 75% van het bedrag van de prestatievergoeding per uur.  
 
§4. Het bedrag per uur van de toelage voor onregelmatige zondagprestaties (0 uur – 24 uur) 
bedraagt 100% van het bedrag van de prestatievergoeding per uur.  
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Het beroepspersoneelslid dat tijdens een oproepbaarheidsdienst in opt-out in de zin van artikel 5, 
§2, tweede lid van het arbeidsreglement wordt opgeroepen voor een interventie, geniet een 
forfaitaire verplaatsingsvergoeding gelijk aan het uurloon van een beroepssergeant in weddeschaal 
M0-1 op trap 7. 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 13° (inw. 10.10.2016) 

 

   

Het beroepspersoneelslid geniet een haard- en standplaatstoelage onder de voorwaarden zoals 
voorzien in artikel 6, 1° van het KB geldelijk statuut.  

 

   

Het beroepspersoneelslid geniet een eindejaarstoelage onder de voorwaarden zoals voorzien in het 
artikel 6, 2° van het KB geldelijk statuut. 

 

   

Het beroepspersoneelslid geniet een vakantiegeld onder de voorwaarden zoals voorzien in artikel 6, 
3° van het KB geldelijk statuut. 
 
Het vrijwillig personeelslid heeft recht op een vakantiegeld dat wordt berekend op de vergoedingen 
die onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen. 
 

 

 De maaltijdcheques  
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 Algemene bepaling 

Elk beroepspersoneelslid heeft recht op maaltijdcheques. 
 

 Tegemoetkoming zonebestuur/personeelslid 

§ 1. De tegemoetkoming van het Zonebestuur in de kostprijs van de maaltijdcheque wordt 
vastgesteld op 5,91 euro. 
 
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de tegemoetkoming van het Zonebestuur vastgesteld op 6,91 
euro. 
 
§ 2. De tegemoetkoming van het personeelslid in de kostprijs van de maaltijdcheque bedraagt 1,09 
euro. Dit bedrag wordt maandelijks van het netto-salaris van het personeelslid afgehouden, 
behoudens wanneer op het ogenblik van de toekenning van de cheques aan het personeelslid geen 
salaris wordt uitbetaald. In dat geval wordt in overleg met het personeelslid een praktische regeling 
uitgewerkt. 

 Frequentie overhandiging/uitbetaling 

De maaltijdcheques worden iedere maand, volgend op de refertemaand (= de vorige maand) aan 
het personeelslid overhandigd, in functie van het berekend aantal dagen van die maand waarop 
hij/zij effectief arbeidsprestaties heeft geleverd. 

 Recht op informatie 

Op de individuele rekening van het personeelslid wordt het aantal maaltijdcheques vermeld en het 
brutobedrag van de maaltijdcheques, verminderd met de persoonlijke bijdrage van het 
personeelslid. 

 Recht op maaltijdcheques bij effectieve arbeidsprestaties  

Maaltijdcheques worden toegekend voor de perioden (dagen of uren) waarin het personeelslid 
effectieve arbeidsprestaties levert. Onder de term ‘effectieve arbeidsprestaties’ wordt verstaan: de 
perioden waarin het personeelslid effectief op de normale arbeidsplaats aanwezig is of in opdracht 
van het Zonebestuur elders arbeidsprestaties levert. Syndicale waarnemingen, syndicaal verlof, 
syndicale dienstvrijstelling, opleidingen, studiedagen en vergaderingen worden gelijkgesteld met 
arbeidsprestaties. 
 
Overuren die nadien binnen het kwartaal worden gerecupereerd via vrijaf van gelijke duur, worden 
gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties tot beloop van het theoretisch maximum aantal te 
presteren arbeidsdagen per kwartaal. 
 
Effectieve arbeidsprestaties blijken uit de dagelijkse aanwezigheidsregistratie. 

 Berekeningswijze 

Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde maand aan een personeelslid wordt toegekend, 
wordt bepaald door het totaal aantal effectief gepresteerde uren in de loop van deze maand te 
delen door het normale aantal arbeidsuren per dag. 
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Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Het 
aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal mag nooit hoger zijn dan het maximum aantal 
arbeidsdagen dat tijdens het kwartaal kan worden gepresteerd door een voltijds personeelslid. 
 
Bij de berekening moet er van worden uitgegaan dat 

− het normale aantal arbeidsuren per dag 7,6 uren bedraagt 

− het maximum aantal arbeidsdagen dat tijdens het kwartaal kan worden gepresteerd door een 
voltijds personeelslid overeenstemt met het aantal werkdagen dat in dat kwartaal valt, in het 
regime van de vijfdagenweek (d.i. het aantal kalenderdagen in het kwartaal verminderd met het 
aantal zaterdagen en zondagen) 

− per kwartaal maximaal 65 maaltijdcheques kunnen worden toegekend 

 De hospitalisatieverzekering  

 Begunstigden 

§ 1. Ten behoeve van het beroepspersoneelslid wordt een collectieve hospitalisatieverzekering 
afgesloten, met uitzondering van hen die méér dan zes maanden onbetaald verlof hebben. 
 
Voor personeelsleden die 6 maand of meer onbetaald verlof hebben wordt de 
hospitalisatieverzekering gedurende die periode opgeschort. 
De premie voor deze verzekering valt volledig ten laste van het Zonebestuur. 
 
§ 2. De hospitalisatieverzekering wordt ook aangeboden aan volgende categorieën: 

1° de gepensioneerde personeelsleden die al een hospitalisatieverzekering hebben via de 
Zone 

2° de gezinsleden van de personeelsleden: de levenspartner, kinderen en inwonende ouders 

die op hetzelfde domicilieadres zijn ingeschreven als één van de hierboven vermelde 
personen of die onder hun ouderlijk gezag staan. 

 
§ 3. De premie voor de categorieën vermeld in paragraaf 2 wordt niet ten laste genomen van de 
zone, met uitzondering dat het bestuur voor de personeelsleden die op pensioen gaan de premie 
nog volledig ten laste neemt gedurende de rest van dat kalenderjaar.  

 Recht op informatie 

Het beroepspersoneelslid worden geïnformeerd over de toepassingsvoorwaarden van de 
hospitalisatieverzekering. 

 De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer  

 Abonnementen openbaar gemeenschappelijk vervoer 

§ 1. Bij gebruik van het openbaar gemeenschappelijk vervoer, georganiseerd door de NMBS, wordt 
aan het beroepspersoneelslid de treinkaart (abonnement) afgeleverd overeenkomstig de 
derdebetalersregeling die het Zonebestuur met de NMBS afsluit. Het gebeurlijke supplement eerste 
klasse blijft ten laste van het personeelslid. 
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Bij gebruik van het openbaar gemeenschappelijk vervoer, georganiseerd door de Vlaamse 
Vervoermaatschappij “De Lijn”, wordt aan het beroepspersoneelslid een individueel 
jaarabonnement (met uitsluiting van ritkaarten en dagtickets) afgeleverd overeenkomstig de 
derdebetalersregeling die het Zonebestuur met de Vlaamse Vervoermaatschappij afsluit. 
 
§ 2. Voor de periode waarop de voornoemde abonnementen slaan, kan in het kader van 
vervoerskosten tussen woon- en werkverkeer geen andere tegemoetkoming of terugbetaling meer 
worden verleend.  
 
Op het in het vorige lid opgenomen cumulatieverbod bestaan volgende uitzonderingen: 
1° personeelsleden die minstens halftijds werken mogen het in het §1, eerste lid bedoelde 

abonnement combineren met het gebruik van een door het Zonebestuur voor het maken van 
woon-werkverplaatsingen ter beschikking gestelde fiets (pendelfiets) 

2° personeelsleden mogen een halfjaarlijkse fietsvergoeding en een halfjaarlijks gebruik van het 
abonnement van het openbaar gemeenschappelijk vervoer combineren conform de bepalingen 
zoals voorzien in artikel 182 tweede paragraaf. 

 Fietsvergoeding  

§ 1. Het personeelslid dat het woon-werkverkeer volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt, 
ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van 23 cent per kilometer zonder dat de afstand meer 
mag bedragen dan de effectieve afstand woon-werkplaats. De terugbetaling wordt per dag in elk 
geval begrensd tot twee verplaatsingen (één maal van huis naar werk, en één maal omgekeerd). 
 

Als fiets in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt beschouwd: het voertuig bedoeld in artikel 
38, § 1, eerste lid, 14°, a) van het Wetboek van de  inkomstenbelastingen 1992.  
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 14° (inw. 10 oktober 2016), besluit van 2 maart 2018, 
artikel 1, 12° (inw. 1.1.2018) en besluit van  27 juni 2018, artikel 1, 2°. 

 
§ 2. Het personeelslid kan niet tegelijk een abonnement op het openbaar vervoer vragen en een 
vergoeding overeenkomstig dit artikel bekomen, behalve wanneer het een combinatie betreft van 
een halfjaarlijkse fietsvergoeding en een halfjaarlijks gebruik van het abonnement van het openbaar 
gemeenschappelijk vervoer. Een combinatie van een halfjaarlijks parkeerabonnement (lopende van 
oktober tot en met maart) en een halfjaarlijkse fietsvergoeding (lopende van april tot en met 
september) is toegelaten. 
 
§ 3. Misbruiken of valse verklaringen kunnen aanleiding geven tot het opstarten van een 
tuchtprocedure.  

 Uniformvergoeding 

   

Elk personeelslid heeft recht op kledij en uitrusting onder de voorwaarden en binnen de perken 
bepaald in het reglement inzake het dragen van een uniform en de toekenning van een 
uniformvergoeding, zoals vastgesteld door de zoneraad. 

 De begrafenisvergoeding  
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 Algemene bepaling 

Er wordt een vergoeding toegekend voor de begrafenis van het beroepspersoneelslid. 

 Modaliteiten  

Als een beroepspersoneelslid overlijdt, wordt aan de in artikel 182 genoemde persoon of personen 
een vergoeding toegekend die overeenstemt met het geïndexeerde maandsalaris, eventueel 
verhoogd met de haard- en standplaatstoelage of met om het even welke andere salaristoeslag. Het 
geïndexeerde maandsalaris wordt omgezet in een maandsalaris voor voltijdse prestaties als het 
overleden personeelslid werkte in een deeltijds prestatieregime. 
 
De begrafenisvergoeding mag het twaalfde van het bedrag, vastgesteld met toepassing van artikel 
39, eerste, derde en vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet overschrijden.  
 
De vergoeding wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag van een vergoeding die 
krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen wordt toegekend. 

 Begunstigde  

De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die kosten voor de 
begrafenis gedragen hebben. 

 Vergoeding bij overlijden 

   

Het personeelslid, zowel vrijwilliger als beroeps,  geniet ten laste van de zone het recht op een 
overlijdensverzekering conform artikel 299 van het KB administratief statuut.  

 Anciënniteitspremie 

   

§ 1. De beroepspersoneelsleden met 25 jaar dienst bij de hulpverleningszone centrum en 
desgevallend één van de gemeenten van de zone wat de beroepspersoneelsleden betreft die 
ingevolge artikel 203 Wet Civiele Veiligheid werden overgedragen naar de Zone, ontvangen 
eenmalig een vast bedrag van 1000 euro.  
 
§ 2. Het bedrag van de anciënniteitspremie wordt verminderd bij het opnemen van de volgende 
afwezigheden:  

1° Onbetaald verlof. 

2° Tuchtschorsing. 

3° Onwettige afwezigheid. 

4° Volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking.  

 Pensioenpremie  
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§ 1. De beroepspersoneelsleden ontvangen een pensioenpremie volgens het aantal dienstjaren bij 
de hulpverleningszone en één van de gemeenten van de zone wat de beroepspersoneelsleden 
betreft die ingevolge artikel  203 Wet Civiele Veiligheid werden overgedragen naar de Zone. De 
premie is een vast bedrag en bedraagt 35 euro per dienstjaar met als minimum bedrag 105 euro en 
als maximum bedrag 875 euro.  
 
§ 2. De volgende verloven en afwezigheden worden in mindering gebracht van het aantal jaren 
dienst:  

1° Onbetaald verlof. 

2° Tuchtschorsing. 

3° Onwettige afwezigheid. 

4° Volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking . 

 Erkentelijkheidspremie 

 Toekenningsvoorwaarden 

§ 1. Er wordt een erkentelijkheidspremie toegekend aan het vrijwillig personeelslid, dat: 
1° ambtshalve eervol ontslag verkrijgt overeenkomstig artikel 304, 3° van het KB administratief 

statuut  
2° met een minimum van 30 jaar dienst eervol ontslag verkrijgt overeenkomstig artikel 305,1° 

van het KB administratief statuut  
3° eervol ontslag verkrijgt op grond van artikel 305,2°  
4° met een minimum van 10 jaar dienst de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft 
5° met een minimum van 10 jaar dienst komt te overlijden. 

 
§ 2. Er wordt bij uitdiensttreding een erkentelijkheidspremie toegekend aan het 
beroepspersoneelslid dat de hoedanigheid van vrijwillig brandweerman heeft verloren naar 
aanleiding van de overdracht naar de Zone en dat: 

1° de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft of met  een minimum van 30 jaar dienst als vrijwilliger en 
desgevallend in opt-out ambtshalve eervol ontslag verkrijgt overeenkomstig artikel 304, 1° en 2° van 
het KB administratief statuut  

2° met  een minimum van 30 jaar dienst als vrijwilliger en desgevallend in opt-out eervol ontslag 
verkrijgt overeenkomstig artikel 305,1° van het KB administratief statuut  

3° eervol ontslag verkrijgt op grond van artikel 305,2°  
4° met een minimum van 10 jaar dienst  als vrijwilliger en desgevallend in opt-out de leeftijd van 60 jaar 

bereikt heeft  

5° met een minimum van 10 jaar dienst als vrijwilliger en desgevallend in opt-out komt te overlijden. 
 
en de jaren die hij zij opt-out heeft gepresteerd op jaarbasis 15% beschikbaar was in opt-out. 

 
Onder "opt-out" wordt verstaan: de prestatie door een beroepspersoneelslid van bijkomende uren in de 
zin van artikel 7  Wet Arbeidstijd. 

 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 24 oktober 2018, artikel 1,8° en van 27 februari 2019, artikel 1, 7°. 

 
§ 3. De erkentelijkheidspremie wordt uitbetaald aan de titularis of zijn/haar erfgena(a)m(en) tot en 
met de eerste graad indien de titularis overleden is. 
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 Berekeningswijze erkentelijkheidspremie 

§ 1. Het bedrag van de erkentelijkheidspremie wordt als volgt berekend: 
- 120 euro voor elk jaar dienst tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid minstens 40% in de 

loop van dit jaar beschikbaar was; 
- 80 euro voor elk jaar dienst tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid tussen de 35% en de 

40% in de loop van dit jaar beschikbaar was; 
- 40 euro voor elk jaar dienst tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid tussen de 30% en 

35% in de loop van dit jaar beschikbaar was; 
- 20 euro voor elk jaar dienst tijdens hetwelk aan het vrijwilligpersoneelslid aangepaste taken 

werd toegekend en hij/zij niet operationeel inzetbaar was. 
 

Het beschikbaarheidspercentage wordt berekend overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk 
reglement voor de vrijwillige personeelsleden. De afwezigheden wegens ziekte en zwangerschap 
worden hierbij niet in mindering gebracht van het kalenderjaar dat de basis vormt voor het 
berekenen van de minimale beschikbaarheid. 
 
Voor de berekening van de erkentelijkheidspremie wordt enkel rekening gehouden met het aantal 
jaren dienst als vrijwilliger bij HVZ Centrum en desgevallend één van de gemeenten van de zone wat 
de personeelsleden betreft die ingevolge artikel 203 Wet civiele Veiligheid werden overgedragen 
naar de zone. 
 
Eerste lid van paragraaf  gewijzigd bij besluit van de zoneraad van27 februai 2019, artikel 1, 8°. 
Laatste lid ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 27 oktober 2017, artikel 1, 8° (inw. 10.11.2017) 

 
§ 2. In afwijking van §1 wordt voor de jaren dienst die men verworven heeft vóór de 
inwerkingtreding van dit reglement op 1 juli 2016, het bedrag van de erkentelijkheidspremie als 
volgt berekend: 

- 60 euro voor elk jaar dienst, tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid aan minstens 10 van 
de in de loop van dit jaar opgelegde oefeningen heeft deelgenomen; 

- 40 euro voor elk jaar dienst , tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid tussen de 8 en 10 
van de in de loop van dit jaar opgelegde oefeningen heeft deelgenomen; 

- 20 euro voor elk jaar dienst , tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid tussen de 6 en 8 van 
de in de loop van dit jaar opgelegde oefeningen heeft deelgenomen; 

- 60 euro voor elk jaar dienst , tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid minstens aan 40 
interventies heeft deelgenomen 

- 40 euro voor elk jaar dienst , tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid minstens aan 25 
interventies heeft deelgenomen; 

- 20 euro voor elk jaar dienst , tijdens hetwelk het vrijwillig personeelslid minstens aan 12 
interventies heeft deelgenomen; 

 
De jaren dienst die dateren van vóór de inwerkingtreding van dit reglement, worden voor het 
bepalen van het bedrag van de erkentelijkheidspremie slechts in rekening gebracht in zoverre het 
vrijwillig personeelslid hiervoor bij de overgang naar de zone nog geen erkentelijkheidspremie op 
grond van zijn/haar oud geldelijk statuut heeft ontvangen. 
 
§ 3. Voor de berekening van de erkentelijkheidspremie van de beroepspersoneelsleden die voldoen 
aan de voorwaarden bepaald in artikel 186 §2 , wordt enkel rekening gehouden met het aantal 
jaren dienst als vrijwilliger.  
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§ 4. De in §1 en2 vermelde bedragen zijn verbonden aan de schommelingen van de index van de 
consumptieprijzen overeenkomstig de regels voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 
houdende de inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd door het koninklijk 
besluit nr. 178 van 30 december 1982. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01. 

 Uitbetaling 

§ 1. De erkentelijkheidspremie wordt in één maal uitbetaald, of indien het vrijwillig personeelslid er 
om verzoekt gespreid over een periode van maximum 5 jaar. 
Dit verzoek dient schriftelijk, en uiterlijk 3 maand vóór de datum waarop het personeelslid 
overeenkomstig artikel 186 in aanmerking komt voor de toekenning van een 
erkentelijkheidspremie, ingediend te worden bij de Dienst Personeelsbeheer. 
 
§ 2. De eerste uitbetaling aan de rechthebbende dient te gebeuren binnen het jaar na de 
goedkeuring van het zonecollege dat men recht heeft op een erkentelijkheidspremie en de 
vaststelling van de hoogte van het bedrag. 

 Bedrijfseigendommen 

   

§ 1. Een bedrijfseigendom kan toegewezen worden aan personeelsleden met een bepaalde 
jobinhoud of rol, of bepaalde ploeg,  afdeling of voertuig, met de bedoeling de zonewerking te 
verbeteren en de werkefficiëntie te verhogen. 
 
§ 2. Onder een bedrijfseigendom wordt onder andere verstaan: 

− Een badge 

− Sleutels van bijvoorbeeld een voertuig, gebouw van de zone 

− Kledij 

− Een dienstwagen 
 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 2 maart 2018., artikel 1, 13° (inw. 2.3.2018) en van 27 januari 2021, art. 1 (inw. 
01.03.21). 

 
§ 4. De zonecommandant kan verdere modaliteiten uitwerken voor de toewijzing en het gebruik 
van een bedrijfseigendom zoals bedoeld in § 1 en § 2. 

 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 27 januari 2021, art. 1 (inw. 01.03.21). 

Artikel 189bis. Smartphones en Gsm’s 

Personeelsleden die een smartphone of gsm nodig hebben voor de uitoefening van hun functie 
hebben de keuze tussen een toestel van de werkgever of een driejaarlijkse voucher. Afhankelijk van 
het ICT-profiel bedraagt de voucher voor een smartphone 360 euro of 200 euro en de voucher voor 
een gsm 50 euro. Met deze voucher kan bij de ICT-leverancier een toestel naar keuze aangekocht 
worden. Een eventuele meerkost is ten laste van het personeelslid. Personeelsleden verwerven 
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eigendomsrecht over het toestel dat zij aankopen. Het diensthoofd beslist op basis van het ICT-
afsprakenkader wie hiervoor in aanmerking komt. 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 27 januari 2021, art. 1 (inw. 01.03.21). 

Artikel 189ter. Bel- en databonnementen 

Afhankelijk van het ICT-profiel kunnen personeelsleden een bel- en data-abonnement krijgen van 5 
euro, 15 euro, 25 euro of 45 euro. De abonnementen van 25 en 45 euro worden beschouwd als 
voordeel van alle aard. Dit geldt eveneens voor de bijhorende terbeschikkingstelling van de 
gsm/smartphone. 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 27 januari 2021, art. 1 (inw. 01.03.21). 

Artikel 189quater. Vaste internetverbinding 

Volgens het ICT-afsprakenkader hebben bepaalde personeelsleden recht op een tussenkomst in 
hun vaste internetverbinding. Dit wordt beschouwd als voordeel van alle aard. 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 27 januari 2021, art. 1 (inw. 01.03.21). 

Artikel 189quinquies. Laptops en tablets 

Afhankelijk van het ICT-profiel van het personeelslid wordt een laptop en/of tablet toegekend voor 
professioneel gebruik. 

Personeelsleden kunnen in overeenstemming met het ICT-afsprakenkader toelating vragen aan de 
zonecommandant om deze toestellen ook voor privédoeleinden te gebruiken. In dat geval worden 
deze toestellen beschouwd als voordeel van alle aard. 

Ingevoegd bij besluit van de zoneraad van 27 januari 2021, art. 1 (inw. 01.03.21). 
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Deel 7. Beëindiging van het ambt 

 Algemene bepaling 

Het ambt wordt beëindigd in de gevallen zoals voorzien in Boek 14 van het KB administratief 
statuut. 

 Werken na 65 

Het personeelslid kan blijven werken na de pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt onder 
de voorwaarden bepaald in artikel 304 van het KB administratief statuut. 

 Eretitel 

Aan het personeelslid, dat eervol uit zijn ambt wordt ontslagen, kan de eretitel van zijn graad 
worden verleend. 
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Deel 8. Slot- en overgangsbepalingen 

 Functieprofielen 

De functieprofielen vermeld in het KB administratief statuut worden vastgelegd door de zoneraad 
zolang er geen hogere regelgeving over in werking is getreden. 

 Afscheidspremie  

§ 1. Aan het beroepspersoneelslid dat na 31 december 2014 maar  vóór  de inwerkingtreding van 
dit reglement ontslag heeft verkregen op de pensioengerechtigde leeftijd of dat ontslag heeft 
verkregen omwille van een definitieve medische ongeschiktheid en dat een behoorlijke staat van 
dienst heeft verworven, wordt een afscheidspremie uitbetaald.  
 

§ 2. De behoorlijke staat van dienst voor een beroepspersoneelslid wordt bepaald door een 
onderzoek van het tuchtdossier. In geval een beroepspersoneelslid een al dan niet doorgehaalde 
tuchtstraf heeft bekomen, worden de in §3 bedoelde dienstjaren waarop de afscheidspremie is 
gebaseerd per tuchtstraf verminderd met het aantal jaren dat moeten verlopen vooraleer de 
tuchtstraf is of kan worden doorgehaald, met uitzondering van de doorgehaalde tuchtstraffen van 
de blaam, de waarschuwing en de berisping die geen aanleiding geven tot de vermindering van het 
aantal dienstjaren.  
 
Tuchtrechtelijke feiten die zich hebben voorgedaan voor 1 april 1999 komen niet in aanmerking 
komen voor het bepalen van de behoorlijke staat van dienst. 
 
§ 3. Het bedrag van de afscheidspremie wordt vastgesteld op 43 euro (aan 100 %) per jaar dienst 
volgens het aantal jaren dienst bij het Zonebestuur op basis van voltijdse prestaties.  
Voor de beroepspersoneelsleden welke werden overgedragen ingevolge artikel 203 Wet Civiele 
Veiligheid worden het aantal jaren dienst bij één van de  stads- of gemeentebesturen van de zone 
eveneens mee in aanmerking genomen. 
Bij deeltijdse prestaties wordt een berekening pro rato gemaakt. 
 
§ 4. Alle periodes van bezoldigde dienstactiviteit komen in aanmerking voor de berekening van de 
afscheidspremie. 
De periodes van non-activiteit, onbezoldigde dienstactiviteit of disponibiliteit worden in mindering 
gebracht van het aantal jaren dienst.  
 
§ 5. Het bedrag van de afscheidspremie wordt onderworpen aan de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen. 
 
§ 6. Voor de personeelsleden die reeds een vergoeding hebben gekregen voor het ontvangen van 
een burgerlijk ereteken voor respectievelijk 25 of 35 jaar dienst, wordt de afscheidspremie 
verminderd met de reeds ontvangen vergoeding.   

 Keuze nieuw geldelijk statuut 

Personeelsleden die op het moment van de inwerkingtreding niet hebben gekozen om 
onderworpen te worden aan het KB geldelijk statuut en op een later moment beslissen om 
onderworpen te worden aan het KB geldelijk statuut dienen hiervoor een schriftelijke aanvraag in. 
Deze aanvraag wordt ingewilligd de eerste van de maand volgend op de aanvraag. 
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 Opheffingsbepalingen 

Wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding van dit reglement: 
 

1° Het zonereglement bijkomende vormen wedertewerkstelling, goedgekeurd in de zoneraad 
van 12 november 2015 

2° Het huishoudelijk reglement eindeloopbaancommissie, goedgekeurd in de zoneraad van 1 
oktober 2015 

3° Het selectiereglement operationeel brandweerpersoneel, goedgekeurd in de zoneraad van 
29 januari 2015 

 Inwerkingtreding 

§ 1. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016. 
 
§ 2. In afwijking van de eerste paragraaf treden volgende bepalingen van dit besluit in werking op 1 
januari 2015: 

1° artikel 122 
2° artikel 123 en 124 
3° Artikel 152 t.e.m. 160 
4° artikel 186 t.e.m. 188. 

 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 15° (inw. 10.10.2016) 
 

§ 3. In afwijking van de eerste paragraaf treden volgende bepalingen van dit besluit in werking op 1 
januari 2016: 

1° artikel 102 §1, tweede lid. 
2° artikel 170 §1, eerste lid. 

 
Gewijzigd bij besluit van de zoneraad van 4 oktober 2016, artikel 1, 15° (inw. 10.10.2016) 
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Deel 9. Bijlagen 


