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Reglement betreffende de diplomatoelage 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Definities  

Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: 
1° KB administratief statuut: Het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; 
2° KB geldelijk statuut: Het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling 

van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; 
3° KB algemene bepalingen diplomatoelage: Koninklijk besluit tot  vaststelling van de 

algemene bepalingen betreffende de toekenning van een diplomatoelage aan sommige 
personeelsleden van de opernbare brandweerdienst en en van de gemeentepolitie. 

4° MB vaststelling diploma's, brevetten en getuigschriften: Ministerieel besluit tot vaststelling 
van de diploma's, brevetten en getuigschriften die in aanmerking komen voor het 
toekennen van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare 
brandweerdiensten. 

5° Wet Civiele Veiligheid: De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 
6° Beroepspersoneelslid: beroepsbrandweerman/vrouw, vermeld in artikel 103 van de Wet 

Civiele Veiligheid. 
7° Vrijwillig personeelslid: vrijwillig brandweerman/vrouw, vermeld in artikel 103 van de Wet 

Civiele Veiligheid. 
8° Personeelslid: brandweerman/vrouw, ongeacht of het een vrijwillig personeelslid of een 

beroepspersoneelslid is. 
9° Zone: de Hulpverleningszone Centrum. 

Artikel 2. Doel en toepassingsgebied 

 Art. 31 en 38 van het KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszones voorzien een verplichte toekenning van een 
diplomavergoeding zolang de bepalingen inzake de specialisatievergoeding niet wettelijk zijn 
uitgewerkt. De voorwaarden van toekenning van een diplomatoelage moeten worden 
vastgelegd door de raad. 

 Dit reglement legt de modalitaiten vast betreffende het toekennen van een diplomatoelage 
overeenkomstig artikel 31 en 38 van het KB geldelijk statuut. 

 De bepalingen van dit reglement zijn behoudens uitdrukkelijke bepaling van toepassing op 
zowel het beroeps als vrijwillig brandweerpersoneel van de zone, dit ongeacht het geldelijk 
statuut dat zij hebben gekozen overeenkomstig artikel 207 Wet Civiele Veiligheid.  

 Dit reglement is niet van toepassing op het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is en 
ook niet op het administratief en technisch personeel van de zone. 

Hoofdstuk II. Beroepspersoneel 

Artikel 3. Toekenningsvoorwaarden 

 Het personeelslid dat een getuigenschrift, brevet en/of diploma heeft behaald  
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- dat voorkomt in de lijst opgenomen in het MB vaststelling diploma's, brevetten en 
getuigschriften of hiermee worden gelijkgesteld 

- én dat betrekking heeft op een hogere graad dan hij of zij bekleedt,  

heeft recht op een diplomatoelage. 
 
§2. Volgende getuigenschriften, brevetten en diploma’s komen niet in aanmerking voor de 
diplomatoelage: 

- brevet A 
- brevet B 
- brevet ambulancier afgeleverd of erkend door het Ministerie van Volksgezondheid;  
- brevet van duiker afgeleverd door het BEFOS;  
- diploma van automechanieker van het beroepssecundair onderwijs;  
- Veiligheidschef in de zin van het A.R.A.B., niveau 2;  
- Veiligheidschef in de zin van het A.R.A.B., niveau 1; 

Artikel 4. Berekeningswijze diplomatoelage 

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de diplomatoelage jaarlijks 300 euro voor een voltijds 
beroepspersoneelslid met een volledige referteperiode.  

De referteperiode loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar. Om te weten 
of een beroepspersoneelslid aan een volledige referteperiode komt, wordt rekening gehouden met 
alle gewerkte dagen na het behalen van een getuigenschrift, brevet en/of diploma zoals vermeld in 
artikel 3 van dit reglement.  

Artikel 5. Uitbetaling 

De diplomatoelage wordt jaarlijks betaald in het jaar volgend op de referteperiode.  
 

Hoofdstuk III. Vrijwillig personeel 

Artikel 6. Toekenningsvoorwaarden  

Voor de vrijwillige personeelsleden gelden dezelfde toekenningsvoorwaarden als bepaald in artikel 3 
van dit reglement voor het beroepspersoneel. 

Artikel 7. Berekeningswijze diplomatoelage 

Het vrijwillig personeelslid dat een getuigenschrift, brevet en/of diploma heeft behaald dat aan de 
voorwaarden opgenomen in artikel 3 voldoet,  heeft jaarlijks recht op een diplomatoelage ten 
bedrage van 3% van de prestatievergoedingen die betaald werden tijdens het afgelopen jaar, met 
uitzondering van elke toelage of andere vergoeding. 

Artikel 8. Uitbetaling  

De diplomatoelage wordt jaarlijks betaald in het jaar volgend op het jaar waarop de toelage 
betrekking heeft .  
 



Reglement betreffende de diplomatoelage  ZR20221026 

 

Pagina 4 van 4 
 

Hoofdstuk IV. Slot- en overgangsbepalingen 

Artikel 9. Overgedragen personeel  

In afwijking op artikel 4 §1 en 2 en artikel 7 van dit reglement heeft het personeel dat werd 
overgedragen naar de zone naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Zomergem, Waarschoot 
en Lovendegem en naar aanleiding van de fusie van de gemeente Nevele en Deinze, recht op een 
diplomatoelage met ingang van 1 januari 2019. 

Artikel 10. Berekeningswijze diplomatoelage referteperiode 2015 tot en met 2018 

In afwijking van artikel 4 van dit reglement bedraagt de diplomatoelage voor een voltijds 
beroepspersoneelslid met een volledige referteperiode  

- 50 euro in 2016   
- 100 euro in 2017 
- 150 euro in 2018. 

Voor 2015 bedraagt de diplomatoelage 1 euro. 

Artikel 11. Uitbetaling referteperiode 2015 tot en met 2024 

§1. In afwijking van artikel 5 van dit reglement wordt de diplomatoelage voor de 
beroepspersoneelsleden: 

- voor 2015, 2016 en 2017 betaald in 2022  
- voor 2018, 2019 en 2020 betaald in 2023 
- voor 2021, 2022 en 2023 betaald in 2024. 

 
§2. In afwijking van artikel 8 van dit reglement wordt de diplomatoelage voor de vrijwillige 
personeelsleden: 

- voor 2015, 2016, 2017 en 2018 betaald in 2023 
- voor 2019, 2020, 2021 en 2022 betaald in 2024 
- voor 2023 en 2024 betaald in 2025. 

Artikel 12. Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015 en blijft in voege tot de invoering van de 
specialisatietoelage overeenkomstig artikel 31 en 38 KB geldelijk statuut. 
 
 
 


