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Reglement
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Doel en toepassingsgebied
§1. Dit reglement geldt voor alle operationele brandweerpersoneelsleden, met inbegrip van het
ambulancepersoneel dat geen brandweerman/vrouw is.
§2. Dit reglement geldt enkel wanneer geen andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.
Artikel 2. Definities
Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:
1. middelen:
alcohol, drugs en geneesmiddelen
2. drugs:
alle genotsmiddelen die een verdovende, opwekkende en/of hallucinogene werking hebben en
die tot verslaving kunnen leiden
3. geneesmiddelen:
psychoactieve medicatie of geneesmiddelen die hun hoofdwerking hebben ter hoogte van het
centrale zenuwstelsel en die vooral psychische functies beïnvloeden (zoals denken, voelen,
gedrag).
4. UAL:
uitgeademde alveolaire lucht
5. drempelwaarde :
- de maximum getolereerde alcoholconcentratie van:
o 0,21 mg/l UAL voor vrijwillige brandweermannen/vrouwen die geen specialisatie
chauffeur hebben en geen ambulancier zijn
o 0,09 mg/l UAL voor vrijwillige brandweermannen/vrouwen met specialisatie
chauffeur die geen ambulancier zijn, in overeenstemming met de bepalingen van de
Wegverkeerswet met betrekking tot professionele bestuurders
o 0,00 mg/l UAL (nultolerantie) voor beroeps brandweermannen/vrouwen en
vrijwillige en beroepsambulanciers die geen brandweerman/vrouw zijn
- de nultolerantie wat drugs betreft voor alle personeelsleden
- het disfunctioneren wat geneesmiddelen betreft die aanleiding geven tot een soortgelijke
toestand als bij het gebruik van alcohol en drugs voor alle personeelsleden.
6. rapport:
het voorlichtingsrapport in overeenstemming met artikel 282 en 287 van het KB administratief
statuut, volgens model in bijlage 1bij dit reglement.
7. uiterlijke kentekenen:
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alle uiterlijke verschijnselen in voorkomen, gedrag en werkzaamheden die kunnen wijzen op het
middelengebruik (zoals nader omschreven in bijlage 2) en waarbij het functioneren in het
gedrang kan worden gebracht.
8. operationele brandweerpersoneelsleden:
het operationeel personeel van de zone zoals vermeld in artikel 103 van de wet van 15 mei
2007:
1° beroepsbrandweermannen/vrouwen
2° vrijwillige brandweermannen/vrouwen
3° beroepsambulanciers, die geen brandweerman/vrouw zijn
4° vrijwillige ambulanciers, die geen brandweerman/vrouw zijn.
9. personeelslid:
zowel brandweerman/vrouw als ambulancier die geen brandweerman/vrouw is , ongeacht of
het een vrijwillig personeelslid of een beroepspersoneelslid is.
10.betrokken personeelslid:
het personeelslid, ongeacht rang of graad, bij wie uiterlijke kentekenen worden vastgesteld.
11.hiërarchisch meerdere:
elk personeelslid dat een leidinggevende positie inneemt in de organisatie met een graad van
officier. De hiërarchisch meerdere van de zonecommandant is hier de voorzitter van het
zonecollege en de zoneraad.
12.veiligheidstaken:
alle taken in uitvoering van de opdrachten vermeld in artikel 11 van de wet van 15 mei 2007,
alsook alle taken waarbij men door handelingen, opdrachten of instructies de veiligheid en
gezondheid van zichzelf of derden in gevaar kan brengen, hetzij door het bedienen van
arbeidsmiddelen, hetzij door het geven van opdrachten en instructies aan personeelsleden.
Personeelsleden die zich op een openbare plaats bevinden worden eveneens geacht een
veiligheidstaak te bekleden.
13.vaststellers:
− de hiërarchisch meerdere of het personeelslid dat effectief als eerste de vaststellingen doet,
− de getuige.
14.ademtest:
proef door middel van een draagbaar ademtesttoestel (ATT) om na te gaan of het betrokken
personeelslid alcoholische dranken heeft gebruikt. Als men in het toestel blaast wordt het
niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangegeven. Alleen de
ademtoestellen die in overeenstemming met artikel 59 §4 van de Wegverkeerswet
gehomologeerd zijn mogen voor de ademtest gebruikt worden.
15.ademanalyse:
proef door middel van een ademanalysetoestel (AAT) om na te gaan of het betrokken
personeelslid alcoholische dranken heeft gebruikt. Als men in het toestel blaast wordt het
niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangegeven. Alleen de
ademanalysetoestellen die in overeenstemming met artikel 59 §4 van de Wegverkeerswet
gehomologeerd zijn mogen voor de ademanalyse gebruikt worden.
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16.speekseltest:
de speekseltest vermeld in artikel 61bis van de Wegverkeerswet.
17.shift:
werktijd in een ploegendienst, vanaf het aanvatten van de dienst tot het verlaten van de dienst.
18.informatieverslag:
Schriftelijk feitenrelaas, dat minstens het rapport en de uiterlijke kentekenen omvat, met het
oog op het opstarten van een tuchtprocedure.
19.disfunctioneren:
het aanhoudend niet meer in staat zijn om naar behoren de normale taak of functie uit te
oefenen.
20.vertrouwenspersoon:
de contactpersoon zoals aangegeven in het arbeidsreglement.
21.de zone:
Hulpverleningszone Centrum, gevestigd te Roggestraat 70, 9000 Gent
22.Wet Civiele Veiligheid:
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
23.KB administratief statuut:
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het
operationeel personeel van de hulpverleningszone
24.Wegverkeerswet:
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Artikel 3. Verbodsbepalingen
§1. Het is voor alle personeelsleden verboden alcoholische dranken en drugs in de zonelokalen of
werkplaatsen binnen te brengen of tijdens de uitoefening van de dienst alcohol en drugs te
gebruiken, zowel op de dienst als op andere plaatsen.
De zonecommandant kan zonelokalen aanduiden die gebruikt worden als kantine en waar het
toegelaten is alcoholische dranken binnen te brengen. Voor deze zonelokalen wordt een
huishoudelijk reglement opgemaakt.
§2. Het is steeds verboden de dienst aan te vangen met een alcohol- of drugsconcentratie die
boven de drempelwaarde ligt, of onder invloed van andere middelen die leiden tot disfunctioneren.
§3. Behalve om redenen die eigen zijn aan de dienst, is het alle personeelsleden verboden om zich
tijdens de uitoefening van de dienst en tijdens de diensturen op te houden in voor het publiek
toegankelijke drankgelegenheden.
§4. Het is voor alle personeelsleden verboden om zich buiten de uitoefening van de dienst en
buiten de diensturen in brandweerkledij op te houden in voor het publiek toegankelijke
drankgelegenheden. Onder brandweerkledij wordt verstaan: uniform, werkkledij, aangepaste
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werkkledij of herkenningstekens, waardoor de personeelsleden voor buitenstaanders duidelijk
identificeerbaar zijn als lid van het zonepersoneel.
Artikel 4. Afwijkingen
In afwijking van artikel 3, §1 kan de zonecommandant beslissen dat voor vrijwillige personeelsleden
een tijdelijk en kortstondig gelegenheidsgebruik van alcoholische dranken is toegelaten wanneer
bijkomend niet-alcoholische dranken worden aangeboden, op voorwaarde dat men niet in
operationele dienst is. In bijlage 3 wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van de
gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot dit gelegenheidsgebruik.
Artikel 5. Optreden bij uiterlijke kentekenen
§1. De hiërarchisch meerdere treedt op als hij/zij bij een personeelslid uiterlijke kentekenen van
onder invloed te zijn van alcohol, drugs of geneesmiddelen, die aanleiding geven tot een
soortgelijke toestand als bij gebruik van alcohol of drugs, vaststelt.
§2. Eenieder die vaststelt dat een personeelslid, ongeacht zijn/haar graad, uiterlijke kentekenen
vertoont van onder invloed te zijn van alcohol, drugs of geneesmiddelen, meldt dit aan de
hiërarchisch meerdere die het betrokken personeelslid onverwijld onderwerpt aan een ademtest in
overeenstemming met de procedure in Hoofdstuk II, en/of een speekseltest in overeenstemming
met de procedure in Hoofdstuk III.
Indien de vaststeller zelf de hoogst aanwezige in graad met graad van officier is, onderwerpt hij/zij
het betrokken personeelslid zelf aan een ademtest in overeenstemming met de procedure in
Hoofdstuk II en/of een speekseltestin overeenstemming met de procedure in Hoofdstuk III.
§3. Een ademtest mag als gevolg van een toegestaan gelegenheidsgebruik van alcohol zoals
bedoeld in artikel 4 maar worden uitgevoerd wanneer de uiterlijke kentekenen tevens gepaard
gaan met een disfunctioneren.
Artikel 6. Getuige
Het personeelslid dat zal onderworpen worden aan een ademtest of een speekseltest kan de
aanwezigheid van een door hem of haar gekozen getuige vragen bij de afname van de
desbetreffende test. Deze getuige moet zich binnen de 15 minuten aanmelden, zo niet zal de test
zonder de door het personeelslid aangewezen getuige worden afgenomen.
Artikel 7. Opmaak rapport
§1. Er wordt onverwijld overgegaan tot het opmaken van een rapport:
- indien de gemeten alcohol- of drugconcentratie de op het betrokken personeelslid van
toepassing zijnde drempelwaarde overschrijdt
wanneer het betrokken personeelslid een ademtest of speekseltest weigert
- indien de gemeten alcohol- of drugconcentratie de op het betrokken personeelslid van
toepassing zijnde drempelwaarde niet overschrijdt maar betrokkene uiterlijke kentekenen
vertoont van onder invloed te zijn van geneesmiddelen die aanleiding geven tot een
soortgelijke toestand als bij gebruik van alcohol of drugs dat tevens leidt tot disfunctioneren.
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§2. Het rapport omvat een gedetailleerde omschrijving van bezigheden die het betrokken
personeelslid heeft uitgevoerd of wilde uitvoeren en de op dat ogenblik aanwezige uiterlijke
kentekenen. Tevens wordt melding gemaakt van de resultaten van de ademtest en eventuele
ademanalyse en/of speekseltest, met inbegrip van de omstandigheden waarin deze werden
afgenomen. Bij het rapport wordt een uitprint gevoegd van de ademtest en de eventuele
ademanalyse en/of de speekseltest, gedag- en genaamtekend en geparafeerd door het betrokken
personeelslid en de vaststeller(s). De getuige ondertekent desgevallend de uitprint mee.
§3. Het rapport wordt ondertekend door de vaststellers en het betrokken personeelslid. Indien het
betrokken personeelslid weigert te ondertekenen, of hiertoe niet in staat is, wordt daarvan, met
opgave van de reden, door de vaststellers melding gemaakt op het rapport.

Hoofdstuk II. Procedure bij uiterlijke kentekenen van invloed van alcohol
Artikel 8. Ademtest
§1. Het betrokken personeelslid zal steeds het voorwerp uitmaken van een ademtest. Op vraag van
het betrokken personeelslid kan tevens worden overgegaan tot een ademanalyse.
De plaatsen waar zich een ademtestapparaat en een ademanalysetoestel bevinden, worden
opgesomd in bijlage 3 bij dit reglement.
§2. De ademtest wordt afgenomen door een hiërarchisch meerdere met een graad van officier, in
overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant. Het betrokken personeelslid mag steeds om
15 minuten wachttijd verzoeken.
§3. Het afnemen van de ademtest gebeurt met inachtname van de bepalingen van boek 11, titel 2
van het KB administratief statuut.
Artikel 9. Ademanalyse
§1. Met het oog op de afname van een ademanalyse, zal het betrokken personeelslid worden
overgebracht naar het Algemeen Politiecentrum Gent. Hiervoor wordt beroep gedaan op een taxi
of een dienstvoertuig.
§2. De ademanalyse wordt voor alle betrokken personeelsleden afgenomen door een hiërarchisch
meerdere met een graad van officierDe richtlijnen van de fabrikant dienen te worden gevolgd.
§3. Indien voorafgaand nog geen ademtest werd afgelegd, mag het betrokken personeelslid om 15
minuten wachttijd verzoeken..
§4. Het afnemen van de ademanalysetest gebeurt met inachtname van de bepalingen van boek 11,
titel 2 van het KB administratief statuut.
Artikel 10. Weigering tot medewerking
§1. Van de eventuele weigering van de ademtest en/of ademanalyse en de aangevoerde reden
wordt melding gemaakt op het rapport.
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§2. Met een weigering wordt gelijkgesteld, het bij eenzelfde vaststelling na drie opeenvolgende
pogingen niet reglementair afleggen van de ademtest of, wat de ademanalyse betreft, na één
poging.
§3. Een weigeringwordt in elk geval gelijkgesteld met een ademanalyse die een alcoholconcentratie
van 0,35 mg/l UAL aangeeft.
Artikel 11. Verbod veiligheidstaken uit te oefenen
§1. Indien de gemeten alcoholconcentratie een waarde van ten minste 0,22 mg/l UAL aangeeft,
wordt het betrokken personeelslid van het werk verwijderd tot het einde van de dienst
overeenkomstig de modaliteiten vermeld in artikel 12 §1.
Beroepspersoneelsleden worden van het werk verwijderd tot het einde van de dienst.
Vrijwillige personeelsleden worden vanaf het tijdstip van de vaststelling van de feiten gedurende 8
uur niet oproepbaar gesteld.
§2. Indien de gemeten alcoholconcentratie bij een personeelslid die de specialisatie chauffeur heeft
een waarde van ten minste 0,09 mg/l UAL aangeeft maar de waarde van 0,21 mg/l UAL niet
overschrijdt, mag het betrokken personeelslid niet met wagens in operationele dienst rijden. Voor
beroepspersoneelsleden geldt dit tot aan het einde van de dienst, voor vrijwillige personeelsleden
gedurende 8 uur vanaf het tijdstip van de vaststelling van de feiten.
Artikel 12. Werkverwijdering
§1. In geval van werkverwijdering zal het betrokken personeelslid de gelegenheid worden geboden
om telefonisch te voorzien in vervoer.
De kosten van vervoer ten gevolge van de werkverwijdering, vallen steeds integraal ten laste van
het betrokken personeelslid.
§2. De verwijdering van het werk zal voor een beroepspersoneelslid gepaard gaan met de stand
non-activiteit. Betrokken personeelslid wordt vanaf het uur der vaststelling der feiten voor de
resterende shift of dag in non-activiteit geplaatst.

Hoofdstuk III. Procedure bij uiterlijke kentekenen van invloed van drugs
Artikel 13. Speekseltest
§1. Het betrokken personeelslid zal steeds het voorwerp uitmaken van een speekseltest.
De plaatsen waar zich een speekseltest bevinden, worden opgesomd in bijlage 3 bij dit reglement.
§2. De speekseltest wordt afgenomen door een hiërarchisch meerdere met een graad van officier,
overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant.
§3. Het afnemen van de speekseltest gebeurt met inachtname van de bepalingen van boek 11, titel
2 van het KB administratief statuut.
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Artikel 14. Weigering tot medewerking
§ 1. Van de eventuele weigering van de speekseltest en de aangevoerde reden wordt melding
gemaakt op het rapport.
§ 2. Met een weigering wordt gelijkgesteld, het niet reglementair afleggen van de speekseltest.
§ 3. Een weigering wordt in elk geval gelijkgesteld met een speekseltest die de aanwezigheid in het
organisme van minstens een van de stoffen bepaald in artikel 37bis, § 1, 1°van de Wegverkeerswet
aangeeft en een resultaat meet hoger dan de resultaten vermeld in artikel 61 bis, §2, 2°, eerste lid
van de Wegverkeerswet.
Artikel 15. Verbod veiligheidstaken uit te oefenen
Indien de speekseltest een resultaat meet hoger dan de resultaten vermeld in artikel 61 bis, §2, 2°,
eerste lid van de Wegverkeerswet, wordt het betrokken personeelslid van het werk verwijderd tot
het einde van de dienst in overeenstemming met de modaliteiten vermeld in artikel 12.

Hoofdstuk IV. Opvolging na vaststelling middelengebruik
Artikel 16. Afschrift rapport
Van elk rapport wordt, onder vertrouwelijke omslag, een afschrift doorgestuurd naar de evaluator
en de directeur Operaties.
Artikel 17. Waarschuwing
§1. In geval van alcoholgebruik zal, behoudens zwaarwichtige feiten of andere bezwarende
elementen, bij een eerste rapport en wanneer het afgenomen resultaat een alcoholconcentratie
aangeeft die hoger is dan de drempelwaarde en kleiner is dan 0,35 mg/l UAL, aan betrokkene een
waarschuwing worden gestuurd.
§3. Bij de waarschuwing wordt gewezen op:
- de mogelijke sanctie(s) bij herhaling der feiten binnen het jaar na de eerste vaststellingen;
- de risico's voor de arbeidsomstandigheden;
- de mogelijkheid om advies of hulp in te winnen via de vertrouwenspersoon.
- het feit dat het rapport zal worden overgemaakt aan de evaluator en de directeur Operaties
om te worden toegevoegd aan het personeelsdossier.
Artikel 18. Informatieverslag
§1. Hogere alcoholconcentraties dan of gelijk aan 0,35 mg/l UAL en de aanwezigheid in het
organisme van minstens een van de stoffen bepaald in artikel 37bis, § 1, 1°van de Wegverkeerswet
geven steeds aanleiding tot het opstellen van een informatieverslag.
Het informatieverslag wordt onder vertrouwelijke omslag doorgestuurd naar de juridische dienst.
§2. Na de vaststelling van de feiten wordt door de directeur Operaties, of zijn/haar vervanger,
nagegaan of voor het betrokken personeelslid reeds vroeger een rapport werd opgemaakt.
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Indien voor het betrokken personeelslid (binnen de 6 jaar) na de eerste vaststellingen reeds een
rapport werd opgemaakt, zal een informatieverslag worden opgemaakt. Het informatieverslag
wordt onder vertrouwelijke omslag doorgestuurd naar de juridische dienst.
Artikel 19. Opvolging van het functioneren
§1. In elk geval zullen een hiërarchisch meerdere (met graad van officier) en de evaluator, na de
vaststelling der feiten en van zodra mogelijk, een individueel en vertrouwelijk gesprek hebben met
het betrokken personeelslid over het functioneren in de dienst. Eventuele afspraken worden
schriftelijk vastgelegd. De hiërarchisch meerdere en de evaluator volgen de prestaties van het
betrokken personeelslid regelmatig en nauwgezet op.
Het rapport kan ter sprake worden gebracht tijdens de periodieke functioneringsgesprekken.

Hoofdstuk V. - Slotbepalingen
Artikel 20.
Het zonecollege stelt de bijlage 3 bij dit reglement vast en wijst hierin aan :
− de plaatsen waar zich een ademtest- en ademanalyseapparaat en speekseltest bevindt;
− de verantwoordelijke(n) voor de ademtestapparaten;
− de gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot een tijdelijk en kortstondig

gelegenheidsgebruik van alcoholische dranken.
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Bijlagen
Bijlage 1. Rapport vaststelling middelengebruik
Bijlage 2. Formulier vaststelling uiterlijke kentekenen van middelengebruik
Bijlage 3. Algemene informatie
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VERTROUWELIJK

Rapport vaststelling middelengebruik voor operationeel personeel
I. GEGEVENS OVER HET BETROKKEN PERSONEELSLID
…………………………………………………..
Voornaam + naam:
Post
…………………………………………………..
Ploeg
…………………………………………………..
Graad
…………………………………………………..
Kruis aan wat van toepassing is:
Vrijwilliger
Ambulancier
Beroeps
Specialisatie chauffeur
II. VASTSTELLINGEN
Datum en uur van de feiten:
Plaats:
• Vaststeller
Voornaam + naam:
Graad

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

• Getuige
 Betrokken personeelslid heeft een getuige gevraagd
Deze getuige moet zich binnen de 15 minuten na moment van de feiten
aanmelden, zo niet zal de test zonder de door het personeelslid aangewezen
getuige worden afgenomen. Deze 15 minuten zijn niet cumuleerbaar met de
door betrokken aangevraagde wachttijd.
…………………………………………………..
Voornaam + naam:

schrap wat niet past

JA

NEE

 Taakuitvoering of bezigheid van het betrokken personeelslid tijdens de
vaststelling der feiten (uitvoerig beschrijven):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……
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III. DE ADEMTEST

schrap wat niet past

 Te stellen eisen werden aan het betrokken personeelslid bekendgemaakt
 Betrokken personeelslid heeft een wachttijd gevraagd van 15 minuten
 Werd de ademtest geweigerd ? Indien ja, vermeld hieronder de reden(en):
 Werden de voorschriften, gebruiksaanwijzing en hygiëne geëerbiedigd ?

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

 Ademtesttoestel: DRÄGER Alcotest ® A8610BE/A7510
• P/N:
• S/N:
• Geldigheidsdatum:
 Datum en uur van de test:
 Plaats van de test (adres):

 Gebeurde een foutmelding? Indien JA, welke en wat zijn de getroffen maatregelen:
 Resultaat van de test:
Het toestel geeft het niveau aan van een alcoholbepaling van:

Resultaat hier 
invullen:

(S/A1/A/P)
Wat is het testnummer (volgnummer van de ademtest) ?
 Bij het rapport wordt een uitprint gevoegd van de ademtest. Deze wordt gedag-,
genaamtekend en geparafeerd door het betrokken personeelslid en de vaststeller. De
getuige ondertekent desgevallend de uitprint mee.
 De te nemen maatregelen zijn vermeld in VI.
Naamtekening vaststeller,

naamtekening betrokken personeelslid,
voor kennisname,

Indien het betrokken personeelslid weigert te ondertekenen, of hiertoe niet in staat is, geef
hieronder de reden daarvoor:
……………………………………………………………………………
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 Te stellen eisen werden aan het betrokken personeelslid bekendgemaakt
 Was een ademanalyse mogelijk ? Indien NEE, vermeld hieronder de reden(en)

schrap wat niet past

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Reden(en):

 Heeft betrokkene een wachttijd van 15 min. gevraagd ? (enkel indien geen
voorafgaande ademtest werd afgenomen!)

Commentaar:
 Ademanalysetoestel DRÄGER Alcotest ® A8610BE/A7510
•
•
•

P/N:
S/N:
Geldigheidsdatum:

 Werden de voorschriften, gebruiksaanwijzing en hygiëne geëerbiedigd ?
 Datum en uur van de ademanalyse:

 Plaats van de ademanalyse: Algemeen Politiecentrum , Ekkergemstraat 209, 9000 Gent
 Gebeurde een foutmelding ? Indien JA, welke en wat zijn de getroffen maatregelen:

JA

NEE

Resultaat hier 
invullen:

 Resultaat van de analyse:

…. mg/l UAL

 Wat is het testnummer (volgnummer van de ademanalyse) ?
 Bij het rapport wordt een uitprint gevoegd van de ademanalyse. Deze wordt gedag-,
genaamtekend en geparafeerd door het betrokken personeelslid en de vaststeller. De
getuige ondertekent desgevallend de uitprint mee.
 De te nemen maatregelen zijn vermeld in VI.
Naamtekening vaststeller,

naamtekening betrokken personeelslid,
voor kennisname,

 Indien het betrokken personeelslid weigert te ondertekenen, of hiertoe niet in staat is, geef
hieronder de reden daarvoor:
……………………………………………………………………………
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V. DE SPEEKSELTEST

schrap wat niet past

 Was een speekseltest mogelijk ? Indien NEE, vermeld hieronder de reden(en)

JA

NEE

JA

NEE

Reden(en):

 Test DRÄGER DrugCheck® 3000
Serienummer:
Geldigheidsdatum:
 Werden de voorschriften, gebruiksaanwijzing en hygiëne geëerbiedigd ?
 Datum en uur van de speekseltest:
 Plaats van de speekseltest:
Resultaat van de test: som hieronder de stoffen op waarvoor positief werd getest.

 Bij het rapport wordt de speekseltest toegevoegd. Deze wordt gedag-, genaamtekend en
geparafeerd door het betrokken personeelslid en de vaststeller. De getuige ondertekent
desgevallend de test mee.
 De te nemen maatregelen zijn vermeld in VI.
Naamtekening vaststeller,

naamtekening betrokken personeelslid,
voor kennisname,

 Indien het betrokken personeelslid weigert te ondertekenen, of hiertoe niet in staat is, geef
hieronder de reden daarvoor:
……………………………………………………………………………
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VI. TE NEMEN MAATREGELEN – Kruis aan welke maatregelen werden genomen
ADEMTEST EN ADEMANALYSE
Resultaat = S(Safe) – gemeten waarde < 0,09 mg/l UAL
 Drempelwaarden zijn niet overschreden.
 Te nemen maatregelen:
Indien nog geen drugstest werd afgenomen, neem een drugstest af.
Indien een drugstest werd afgenomen, ga naar VII.
Resultaat = A1(Alert1) – gemeten waarde ≥ 0,09 mg/l UAL en < 0,22 mg/l UAL
 Drempelwaarde voor beroeps, vrijwilliger ambulancier en vrijwilliger met specialisatie
chauffeur is overschreden.
 Te nemen maatregelen:
Betrokken personeelslid mag niet met wagens in operationele dienst rijden. Voor
beroepspersoneelsleden geldt dit rijverbod tot aan het einde van de dienst, voor
vrijwillige personeelsleden gedurende 8 uur vanaf het tijdstip van de vaststelling van de
feiten.
Resultaat = A(Alert) of P(Positive) – gemeten waarde ≥ 0,22 mg/l UAL of ≥ 0,35 mg/l UAL
 Drempelwaarde voor alle functies is overschreden.
 Te nemen maatregelen:
Beroepspersoneelsleden worden van het werk verwijderd tot het einde van de dienst.
Vrijwillige personeelsleden dienen zich vanaf het tijdstip van de vaststelling van de
feiten/ aansluitend op de werkverwijdering gedurende 8 uur onbeschikbaar te stellen.
Betrokken personeelslid heeft recht op een telefoontje om te voorzien in vervoer. Alle
kosten van vervoer vallen ten laste van het betrokken personeelslid.
Meting werd geweigerd, drie opeenvolgende pogingen van de ademtest of één poging van de
ademanalyse werd(en) niet reglementair afgelegd.
 Gelijkgesteld met ademanalyse die een alcoholconcentratie van 0,35 mg/l UAL aangeeft
 Te nemen maatregelen:
Beroepspersoneelsleden worden van het werk verwijderd tot het einde van de dienst.
Vrijwillige personeelsleden dienen zich vanaf het tijdstip van de vaststelling van de
feiten/ aansluitend op de werkverwijdering gedurende 8 uur onbeschikbaar te stellen.
Betrokken personeelslid heeft recht op een telefoontje om te voorzien in vervoer. Alle
kosten van vervoer vallen ten laste van het betrokken personeelslid.
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SPEEKSELTEST
Geen van de stoffen werd gedetecteerd
 Drempelwaarde(n) is (zijn) niet overschreden
 Te nemen maatregelen:
Indien nog geen alcoholtest werd afgenomen, neem een alcoholtest af
Indien een alcoholtest werd afgenomen, ga naar VII
Eén of meerdere stoffen werden gedetecteerd
 Drempelwaarde(n) is (zijn) overschreden
 Te nemen maatregelen:
Betrokken personeelslid wordt van het werk verwijderd tot het einde van de dienst.
Betrokken personeelslid heeft recht op een telefoontje om te voorzien in vervoer. Alle
kosten van vervoer vallen ten laste van het betrokken personeelslid.
Test werd geweigerd of test werd niet reglementair afgelegd
 gelijkgesteld met een test die een drugsconcentratie aangeeft
 Drempelwaarde(n) is (zijn) overschreden
 Te nemen maatregelen:
Betrokken personeelslid wordt van het werk verwijderd tot het einde van de dienst.
Betrokken personeelslid heeft recht op een telefoontje om te voorzien in vervoer. Alle
kosten van vervoer vallen ten laste van het betrokken personeelslid
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VII. BEOORDELING VAN DE VASTGESTELDE UITERLIJKE KENMERKEN OP VLAK VAN VEILIGHEID
 Hiërarchisch meerdere besluit, op basis van de vastgestelde uiterlijke kenmerken, dat:
de veiligheid van betrokken personeelslid, die van zijn collega’s of van andere personen niet
in het gedrang komt. Het personeelslid kan het werk onmiddellijk hervatten.
de veiligheid van betrokken personeelslid, die van zijn collega’s of van andere personen in
het gedrang komt en neemt volgende veiligheidsmaatregelen:
o ……..
o ……..
o ……..

VIII. BESTEMMING VAN HET RAPPORT
 Het rapport wordt, onder vertrouwelijke omslag, doorgestuurd naar de directeur Operaties.
 Een kopie van het rapport wordt, onder vertrouwelijke omslag, doorgestuurd naar de evaluator.
 Een kopie van het rapport wordt meegegeven met de betrokkene
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IV. VERKLARING VAN BETROKKENE (het toepasselijke aankruisen)
Ik, ......................................................................................................................... (naam en voornaam)
Verklaar dat:
 ik een door mij gekozen getuige heb gevraagd bij de afname van de test(en)
 ik om een wachttijd van 15 minuten heb verzocht vooraleer een ademtest/ademanalyse af te
leggen
 ik een ademanalyse heb gevraagd.
 mij kennis werd gegeven dat ik ten gevolge van een alcoholconcentratie van meer dan 0,09 mg/l
maar minder dan 0,22 mg/l UAL gedurende de shift geen voertuigen mag besturen.
 mij kennis werd gegeven dat een alcoholconcentratie van meer dan 0,21 mg/l UAL of een
positieve drugstest werd vastgesteld en ik van het werk moet worden verwijderd. Ik heb hierbij de
kans gekregen om contact te nemen om te voorzien in vervoer. Alle kosten van vervoer zijn ten
mijnen laste.

Datum:
Handtekening personeelslid
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Vaststellingsformulier uiterlijke kentekenen vermoedelijk middelengebruik
Naam medewerker:……………………………………………………………
Naam vaststeller:…….…………………………………………………………
Datum vaststelling:…………………
Bij volgende vaststellingen moet benadrukt worden dat het uiteraard gaat om een verandering van
gedrag/uiterlijke kentekenen bij uw medewerker, m.a.w. het valt uzelf (of een collega) op dat de
medewerker zich duidelijk anders gedraagt dan u van hem of haar gewend bent.

Concrete vaststellingen i.v.m. het functioneren van de medewerker:
Ogen
 glanzende ogen
 tranende ogen
 wazige ogen
 bloeddoorlopen ogen
 vernauwde pupillen
 verwijde pupillen
 overgevoelig voor licht
 trillend ooglid
Gezicht
 droge mond/lippen
 adem ruikt naar alcohol
 gedroogd speeksel rond mond
 knarsetanden
 bleke huidskleur
Gedrag
 opgewonden/nerveus
 verbale/fysieke agressie
 mentale verwarring
 gelatenheid
 vermoeidheid
Gemoedstoestand
 euforie
 tranen
 wisselend (onberekenbaar) humeur
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Taal
 stamelen
 herhaalt constant dezelfde woorden
 woordenvloed
Gang
 huppelend
 te verzekerd/ vastbesloten
 evenwichtsstoornissen (zoekt naar steun, waggelend, struikelend)
Andere
 trillende ledematen (handen, armen, benen)
 desoriëntatie in tijd en ruimte
 versnelde reflex
 vertraagde reflex
 geur van het product (cannabis, chemisch)
 bezit van drugs of gebruikersmateriaal
 geeft het gebruik van drugs toe in de loop van de laatste 12 uren

Wanneer minstens drie tekenen vastgesteld worden verdeeld over minstens twee
verschillende rubrieken, wordt overgegaan tot een adem- en/of speekseltest.

Formulier toe te voegen aan rapport!
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Algemene informatie
A. PLAATSEN WAAR ZICH EEN ADEMTOESTEL (ATT) EN SPEEKSELTEST BEVINDT
1) Ademtoestel met bijhorende printer:
-

Hoofdkazerne, Roggestraat 70 te 9000 Gent
Lokaal: Balie -administratie 2e verdieping
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0801
Printer: Fabrikatienummer: 8319310 ARLM-0160
Verantwoordelijke: Reeke De Neve
Tel. (09) 268.88.38

-

Post Deinze, Stadionlaan 24-26
Lokaal: secretariaat
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0800
Printer: Fabrikatienummer: 8319310 ARLM-0152
Verantwoordelijke: beroepssergeant
Tel. (09) 268.89.44

-

Post Zelzate, Chalmetlaan 56
Lokaal: bureel officieren/onderofficieren
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0791
Printer: Fabrikatienummer: 8319310 ARLM-0162
Verantwoordelijke: beroepssergeant
Tel. (09) 268.89.36

-

Politie (enkel ademanalysetoestel bij ‘beroepsprocedure’):
DIT-APG Ekkergemstraat, Zich aanmelden Antonius Triestlaan 12- Gent West BALIE
AAT
Verantwoordelijke: vragen naar Dienst Intern Toezicht

2) Ademtoestel zonder bijhorende printer:
-

Post Assenede, Molenstraat 54 A
Lokaal: administratief bureel
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0794
Verantwoordelijke: beroepssergeant
Tel. (09) 268.89.35

-

Post Gavere, Brandweerstraat 3
Lokaal: administratief bureel
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0788
Verantwoordelijke: beroepssergeant
Tel. (09) 268.89.43
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-

Post Lochristi, Koning Boudewijnlaan 7
Lokaal: administratief bureel
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0793
Verantwoordelijke:
Tel. (09) 268.89.37

-

Post Melle, Brusselsesteenweg 146
Lokaal: Bureel onderofficieren
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0789
Verantwoordelijke: beroepsergeant
Tel. (09) 268.89.39

-

Post Merelbeke, Kloosterstraat 28
Lokaal: administratief bureel
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0806
Verantwoordelijke: beroepssergeant
Tel. (09) 268.89.42

-

Post Nevele, Brandweerstraat1 te 9850 Deinze
Lokaal: administratief bureel
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0796
Verantwoordelijke: beroepssergeant of bij ontstentenis logistiek verantwoordelijke
Tel. (09) 268.89.45

-

Post Waarschoot, Brandweerplein te 9950 Lievegem
Lokaal: bureau officieren
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0785
Verantwoordelijke: beroepssergeant of bij ontstentenis logistiek verantwoordelijke
Tel. (09) 268.89.38

-

Post Zomergem, Bevrijdingstraat 46 te 9930.Lievegem
Lokaal: administratief bureel
ATT: Fabrikatienummer: 8322853 ARLM-0795
Verantwoordelijke: beroepssergeant of bij ontstentenis logistiek verantwoordelijke
Tel. (09) 268.89.46

3) Speekseltest
Er bevinden zich meerdere speekseltesten op alle posten binnen de zone, zoals vermeld
onder punt 1 en 2.

B. TAKEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE
• Controle op het onderhoud van de apparaten (tweejaarlijkse ijking ATT’s);
• Zorgen voor een voldoende voorraad aan mondstukken;
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• Er op toezien dat een exemplaar van dit reglement en een Nederlandstalige handleiding
van de fabrikant bij de toestellen aanwezig zijn;
• Er op toezien dat er voldoende exemplaren van het rapport bij het toestel te vinden zijn;
• Er op toezien dat de toestellen steeds beschikbaar zijn en worden bewaard op een
geschikte plaats;
• Er op toezien dat de toestellen steeds opgeladen en gebruiksklaar zijn.

C. GEBEURTENISSEN DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT EEN TIJDELIJK EN KORTSTONDIG
GELEGENHEIDSVERBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN (INDIEN TOEPASSELIJK)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eedaflegging;
verjaardagen, wijzigingen in de loopbaan van de personeelsleden van de dienst;
nieuwjaarsrecepties;
ontvangst en bezoek van delegaties van andere openbare besturen en instellingen;
‘Happy Quarter’ of evenwaardige kortstondige momenten;
Barbaravieringen;
1/11 vieringen;
11/11 vieringen;
Pompierplezier;
Opendeurdagen en familiedagen;
Wekelijkse opening van de kantine op zondagvoormiddag in de diverse kazernes waarbij
effectieven / oud gedienden samen met hun partners kunnen samen komen.
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