
ARBEIDSREGLEMENT 

OPERATIONEEL PERSONEEL 

BRANDWEER ZONE KEMPEN 

Voor VSOA is het voorgestelde ontwerp Arbeidsreglement onvolledig 

(reglementen met mogelijke sancties ontbreken in dit arbeidsreglement, 

indien deze documenten wel beschikbaar zijn in Zone Kempen, wil VSOA 

deze opgenomen zien in dit arbeidsreglement), wij wensen dan ook een 

protocol van Niet-Akkoord te ondertekenen, en vragen dat de ontbrekende 

reglementen worden voorzien bij de evaluatie na 1 jaar van invoering van 

het arbeidsreglement om op dat moment een definitief protocol te 

ondertekenen : 

Ontbreken van : 

- Vormingsreglement 

- Kledijreglement 

- Evaluatiereglement, procedure, evaluatoren, 

- Procedure decontaminatie 

- Uitgewerkte onthaalprocedure 

- Beleid fysieke conditie en accreditatie persluchtdrager 

- Interne vertrouwenspersonen 

- Volledige lijst discretionaire zonale bevoegdheden, van KB 19/4/2014 

(zowel administratief als geldelijk statuut) 

- Eindeloopbaanregelingen 

- … 

Voor VSOA is het ook onlogisch dat er 2 verschillende arbeidsreglementen 

zijn voor personeel tewerkgesteld voor dezelfde werkgever. Wij wensen dat 

er 1 arbeidsreglement wordt voorzien voor ALLE personeelsleden van de 

Hulpverleningszone Kempen, waar er per hoofdstuk en/of Artikel wordt 

aangeduid voor wie het desbetreffende hoofdstuk/artikel wel of niet van 

toepassing is. Dit is vooral in belang van operationele personeelsleden die in 

kader van wedertewerkstelling, eindeloopbaan, puur voor de functie of 

andere redenen deels of voltijds administratieve taken kan presteren, en 

dan wis het niet duidelijk welk arbeidsreglement dan van toepassing is. 
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Plaats van tewerkstelling: 
 

 Post Balen, Vredelaan 2, 2490 Balen 

 Post Geel, Stelenseweg 92, 2440 Geel 

 Post Grobbendonk, Vaartkom 3, 2280 Grobbendonk 

 Post Herentals, Oud-Strijderslaan 1, 2200 Herentals 

 Post Herenthout, Bouwelse steenweg 8, 2270 Herenthout 

 Post Mol, Ambachtsstraat 18, 2440 Mol 

 Post Westerlo, de Merodedreef 13, 2260 Westerlo 
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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
1.1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

      Dit arbeidsreglement en haar bijlagen zijn van toepassing op het operationeel personeel van 

Brandweer zone Kempen, zowel beroepspersoneel als vrijwilligers. Het bevat de basisleefregels, procedures en 

thema’s waarmee elk personeelslid in de loop van zijn loopbaan wordt geconfronteerd. 

Alle bepalingen van dit reglement en haar bijlagen zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de bepalingen van het KB 

van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones en het KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel 

van de hulpverleningszones en dienen geïnterpreteerd te worden in overeenstemming daarmee. Daarnaast 

wordt dit arbeidsreglement aangevuld met alle geldende regelgeving van de zone. 

Met het oog op de gelijkheid tussen man en vrouw, wordt ook het vrouwelijke personeelslid bedoeld waar ‘hij’, 

‘hem’ of ‘zijn’ wordt vermeld. 

 
1.2 NALEVING VAN DE BEPALINGEN 

      De zone en de personeelsleden worden geacht dit arbeidsreglement te kennen en na te leven. Elke 

overtreding op een bepaling van dit reglement kan aanleiding geven tot het opstarten van een tuchtprocedure. 

Bij inwerkingtreding van dit arbeidsreglement ontvangt ieder personeelslid een papieren versie en tekent  voor 

ontvangst. 

De meest recente versie van het arbeidsreglement wordt steeds online ter beschikking gesteld en kan worden 

ingezien op de personeelsdienst. 



Arbeidsreglement operationeel personeel Brandweer zone Kempen, versie zoneraad 10/12/2016   -  8  

2. ONTHAAL 
 Een nieuw personeelslid ontvangt een arbeidsreglement en onthaalbrochure wanneer hij in 

dienst komt. De leidinggevende of een door hem aangeduide coach leidt het nieuwe personeelslid in 

zijn werkkring in. De coach informeert het personeelslid over de dagelijkse werking van de dienst en 

over de geldende regels en procedures. De coach is beschikbaar voor vragen over het werk en helpt het 

personeelslid bij de uitoefening van zijn functie. 

 

. Onthaalprocedure en onthaalbrochure is onderhandelingsmaterie, ofwel via CPBW ofwel in BOC. De Procedure 

omvat eveneens documenten die dienen ingevuld en ondertekend door nieuwe werknemers (zoals bvb ter 

beschikking gestelde kledij en PBM’s, pager, …), lijst voor te leggen attesten, … 
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3. HOUDING VAN HET PERSONEELSLID 
 

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

      Het personeelslid moet bij de uitoefening van zijn ambt de belangen van de zone behartigen. Zowel 

tijdens de diensturen als in zijn privéleven, dient het personeelslid alles te vermijden wat het belang en het imago 

van de zone kan schaden en afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van het ambt. 

 
3.2 UITVOERING VAN HET WERK 

      De zonecommandant, de directeurs en de leidinggevenden staan in voor de leiding, de verdeling en 

de uitvoering van de taken die tot hun bevoegdheid horen. Het personeelslid moet de hem toegewezen taken 

vervullen op de vastgestelde plaatsen en gedurende de vastgestelde diensturen. Hij dient opdrachten en 

dienstorders die zijn leidinggevenden hetzij mondeling, hetzij schriftelijk hebben meegedeeld zo efficiënt, 

nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. 

Het personeelslid oefent zijn ambt op integere, loyale en correcte wijze uit. Hij zet zich op een actieve en 

constructieve wijze in voor de realisatie van de opdrachten en de doelstellingen van de zone. 

 
3.3 BEROEPSGEHEIM EN DISCRETIEPLICHT 

      Het personeelslid dient zich te houden aan de omzendbrief ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en het recht van afbeelding van 9 augustus 2011 en eventueel latere wijzigingen conform artikel 13 

van het KB van 19 april 2014 tot de bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van 

de hulpverleningszones: 

 Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die het 

personeelslid bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Alle vertrouwelijke informatie, 

alles uit de persoonlijke levenssfeer van burgers en dingen die slachtoffers het personeelslid 

toevertrouwen mogen niet naar buiten worden gebracht. Het niet-naleven van het beroepsgeheim is 

strafbaar; 

 De discretieplicht betreft het verbod om over zaken te spreken waarvan het personeelslid kennis 

heeft, zonder dat de onthulling daarvan expliciet is toegelaten; 

 Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een fundamenteel recht van elke burger. 

De persoonsgegevens van burgers, zoals naam en adres, mogen niet worden doorgegeven aan 

derden; 

 Het recht op afbeelding is een recht waarbij voor elke afbeelding waarbij de persoon identificeerbaar 

is, maar ook voor het gebruik van die afbeelding, toestemming vereist is van de afgebeelde persoon. 

Tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is, mag het personeelslid op geen enkele manier 

foto’s of filmpjes van interventies verspreiden, ook niet in de privésfeer; 

 Personeelsleden mogen de pers geen informatie verschaffen op eigen initiatief. Perscontacten worden 

afgehandeld conform de zonale afspraken. 

 

 

      Het personeelslid dat tijdens de uitoefening van zijn werk kennis krijgt van strafbare feiten moet 

handelen conform de geldende reglementering. 
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3.4 GEBRUIK VAN WERKMIDDELEN 

 
3.4.1 Algemeen 

      Het personeelslid dient in de meest ruime zin zorg te dragen voor de door de zone ter beschikking 

gestelde werkmiddelen, materialen en voertuigen. Alle eigendommen van de zone mogen alleen worden 

gebruikt om het opgedragen werk voor de zone uit te voeren. Ook materiaal of grondstoffen in slechte staat 

blijven eigendom van de zone. Bepaalde werktuigen kunnen door het personeelslid worden ontleend voor 

privédoeleinden. De toepassingsmodaliteiten worden bepaald in een huishoudelijk reglement voor het ontlenen 

van materiaal van de zone. 

Het personeelslid heeft de plicht om tekortkomingen aan het materiaal te melden. Indien het personeelslid zelf 

schade berokkent aan eigendom van de zone, kan de zone schadeloosstelling eisen in het geval van bedrog, een 

zware fout of een terugkerende lichte fout. 

Bij uitdiensttreding is het personeelslid verplicht om alle bezittingen van de zone in te leveren, tenzij hierop 

uitzonderingen worden gemaakt in specifieke reglementen. 

 
3.4.2 ICT- en communicatiemiddelen 

      Het personeelslid dient de communicatie- en informaticamiddelen (bv. internet, intranet, e-mail, 

telefoon, mobiele telefoon, personal computer) die ter beschikking worden gesteld door de zone enkel te 

gebruiken voor professionele doeleinden. Deze werkmiddelen moeten op een professionele en ethisch correcte 

manier worden gebruikt. Het imago van de zone mag niet worden geschaad. 

Privégebruik van internet tijdens de pauzes is toegestaan op voorwaarde dat dit geen gevolgen heeft voor de 

productiviteit, geen invloed heeft op de werking van het netwerk en in overeenstemming is met de waardigheid 

van het ambt. 

Privégesprekken en digitale berichten met mobiele of vaste telefoons van de zone tijdens de diensturen zijn 

verboden, behalve wanneer de dringende tussenkomst van het personeelslid noodzakelijk is. Het gebruik mag 

niet uitmonden in misbruik. 

 

    Persoonlijke communicatiemiddelen (eigendom van het personeelslid) mogen tijdens de werkuren 

enkel worden gebruikt in noodgevallen of om redenen eigen aan het werk bij de zone. Ze mogen niet worden 

meegenomen op interventie. Indien er een noodgeval is, kunnen familie en derden de hulpverleningszone 

bereiken door te bellen naar het algemeen nummer van de brandweer. Het betrokken personeelslid wordt 

onmiddellijk op de hoogte gebracht van de noodsituatie. 

 

    Enkel de ICT-dienst en de leveranciers die hiervoor aangewezen zijn door het zonecollege hebben de 

toestemming voor het installeren, demonteren, verplaatsen en wijzigen van het informaticamateriaal (zowel 

soft- als hardware). 

Paswoorden zijn persoonlijk toegewezen en horen niet te worden doorgegeven aan derden. 

Elke computer moet voorzien zijn van antivirussoftware die up-to-date is. Het is strikt verboden deze software 

uit te schakelen of een wijziging aan te brengen aan de huidige instellingen. Indien de software niet voorzien is 

op de pc, of de toepassing aangeeft niet meer up-to-date te zijn, moet de ICT coördinator op de hoogte worden 

gebracht. 

Indien de pc onbeheerd is, moet er altijd worden afgemeld of vergrendeld via ctrl-alt-del. ’s Avonds moet de pc 

worden afgesloten bij het verlaten van de werkpost. 

Bestanden moeten altijd worden opgeslagen op de plaatsen die daarvoor door de organisatie voorzien zijn. 
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    De zonecommandant, of diegene die daartoe uitdrukkelijk opdracht krijgt, kan op elk ogenblik aan de 

ICT-dienst vragen om controle uit te oefenen over het internet- en e-mailgebruik en deze gegevens te analyseren. 

Op basis hiervan kunnen bepaalde sites geblokkeerd worden of kan een personeelslid om meer uitleg gevraagd 

worden. De privacy van het personeelslid zal daarbij gerespecteerd worden. 

Bij vermoeden van misbruik wordt de leidinggevende onmiddellijk op de hoogte gebracht. Het betrokken 

personeelslid kan vervolgens ter verantwoording worden geroepen voor het gebruik dat hij van het 

communicatienetwerk heeft gemaakt. Indien blijkt dat er sprake is van misbruik in de zin van de bepalingen van 

dit document, kan overgegaan worden tot sanctionering. De betrokken persoon heeft het recht om gehoord te 

worden alvorens tot effectieve sanctionering wordt overgegaan. 

Indien er geen misbruik kan aangetoond worden, maar het vermoeden van misbruik blijft, kan de persoon 

meegedeeld worden dat zijn email- en internetgebruik gedurende een periode van drie maanden gemonitord 

zal worden. Deze periode kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. 

 

    Door het zonecollege kunnen gsm’s toegewezen worden aan personeelsleden, diensten, ploegen, 

afdelingen of voertuigen met de bedoeling de bedrijfscommunicatie te vergroten. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de taken, de functie en/of de noden van bereikbaarheid. 

De gesprekskosten van de bedrijfs-gsm’s worden door het zonaal bestuur bekostigd indien het om professionele 

telefoongesprekken gaat. De privégesprekken zullen apart gefactureerd worden aan het betreffende 

personeelslid. Het personeelslid staat zelf in voor het onderscheid tussen persoonlijke en werkgerelateerde 

gesprekken. 

De zone heeft het recht om het gebruik van de dienst- en bedrijfsgsm’s te controleren. 

 

    Aan het toekennen van een bedrijfs-gsm kan een bereikbaarheidsverplichting worden gekoppeld. 

Deze bereikbaarheidsverplichting staat los van het al dan niet toekennen van een wacht- of andere vergoeding. 

 

    Het gebruik van een bedrijfs-gsm wordt beperkt tot personeelsleden die effectieve diensten presteren 

voor de zone. Bij beëindiging van het dienstverband (ontslag, pensionering, enz. …) wordt het gebruik van een 

bedrijfs-gsm beëindigd of indien één of meerdere van de volgende situaties zich voordoen: 

 In geval van preventieve of tuchtrechtelijke schorsing van het personeelslid; 

 In geval van misbruik of nalatigheid van het personeelslid; 

 Bij wijziging van functie en/of taak van het personeelslid. 
 
 

    De inhoud van de communicatie op de bedrijfs- of dienst-gsm zal door de zone nooit worden bekeken 

of beluisterd. Voor wat de bedrijfs- en dienst-gsm betreft, is de hulpverleningszone gemachtigd om de gegevens 

rond de professionele communicatie (dus niet de inhoud van de communicatie noch de persoonlijke 

gespreksgegevens) zoals bijvoorbeeld het aantal gesprekken, de bestemming van de gesprekken en duurtijd, te 

bekijken en bij kennelijk misbruik de gepaste maatregelen te nemen. 

 

3.4.3 Dienstverplaatsingen 

    Dienstvoertuigen dienen gebruikt te worden in overeenstemming met de geldende zonale 

reglementering. 

 

    De regels rond de vergoeding voor reiskosten staan beschreven in het aanvullend reglement op het 

geldelijk en administratief statuut van het operationeel personeel van Brandweer zone Kempen. 
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3.5 INLICHTINGENPLICHT 

    Met het oog op een juiste toepassing van de sociale en fiscale wetgeving zal het personeelslid bij 

indiensttreding zijn naam, adres, verblijfplaats, telefoon, e-mailadres, rijksregisternummer, rekeningnummer, 

burgerlijke staat, gezinstoestand, nationaliteit en een uittreksel uit het centraal strafregister meedelen. 

Het personeelslid zal bij wijziging van zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk de personeelsdienst op de hoogte 

brengen. 

Het personeelslid bezorgt eveneens de contactgegevens van de persoon die, in geval een noodsituatie 

overkomen tijdens de werkuren, moet worden verwittigd. 

De zone verbindt zich er toe, in overeenstemming met de wetgeving op de privacy, deze gegevens niet aan 

derden door te geven, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van het personeelslid. 

Bij fouten of onregelmatigheden ten gevolge van niet of niet-correct verschafte informatie kan de zone in geen 

geval aansprakelijk worden gesteld. Indien het personeelslid niet meer voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, 

is hij verplicht dit te melden aan de personeelsdienst. Indien het personeelslid bewust informatie achterhoudt 

die de dienst aanbelangt, is dit een reden om een tuchtdossier op te starten. 

 
3.6 PERSONEELSDOSSIER 

    Alle personeelsdossiers worden beheerd en bewaard door de personeelsdienst. Het dossier van het 

personeelslid omvat een administratief dossier, een functionerings- en evaluatiedossier en desgevallend een 

tuchtdossier: 

 Het administratief dossier bevat documenten zoals het aanstellingsbesluit, opdrachtwijzigingen, 

dienstonderbrekingen, pensioengegevens, brevetten,… ; 

 Het functionerings- en evaluatiedossier bevat de individuele functiebeschrijving, de verslagen van de 

gesprekken tijdens de evaluatiecyclus en het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 Het tuchtdossier omvat de stukken die worden opgesteld en verzameld met het oog op de toepassing 

van de tuchtregeling. Zo nodig kunnen bepaalde stukken uit het administratief dossier en/of 

functionerings- en evaluatiedossier worden overgebracht naar het tuchtdossier. De doorgehaalde 

tuchtstraffen worden na de reglementair voorziene termijn definitief uit het tuchtdossier verwijderd. 

Het personeelslid wordt op de hoogte gebracht van elk stuk dat wordt toegevoegd aan het functionerings-, 

evaluatie- of tuchtdossier. Het stuk wordt voorgelegd en het personeelslid tekent voor ontvangst. 

De zonecommandant, de medewerkers van de personeelsdienst die belast zijn met het houden van het dossier 

en iedere andere persoon die het dossier mag inkijken, zijn gehouden door ambtsgeheim. 

Het personeelslid kan tijdens de diensturen of de daartoe aangegeven uren kennis nemen van de inhoud van zijn 

dossier en desgevallend een aanpassing vragen van eventuele fouten. Op eenvoudig verzoek aan de 

zonecommandant heeft het personeelslid recht op een afschrift. Het personeelslid kan zich door een raadsman 

of vakbondsafgevaardigde laten vergezellen of vertegenwoordigen. Bij het inkijken moeten de documenten ter 

plaatse blijven. 

 
3.7 ONVERENIGBAARHEDEN EN CUMULATIE VAN BEROEPSACTIVITEITEN 

    Het personeelslid dient de procedure en regels toe te passen zoals voorzien in artikel 21 e.v. van het 

KB van 19 april 2014 tot de bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones omtrent onverenigbaarheden en, wat specifiek de beroepspersoneelsleden betreft, artikel 

26 e.v. van het KB van 19 april 2014 tot de bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel 

van de hulpverleningszones omtrent cumulatie beroepsactiviteiten. 

 
 

    Bij elke nevenactiviteit dient het beroepspersoneelslid rekening te houden met volgende principes: 

 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; 
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 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; 

 Een nevenactiviteit mag niet indruisen tegen de doelstellingen of beleidslijnen van de zone; 

 Een nevenactiviteit mag de eigen onafhankelijkheid van het personeelslid bij het uitoefenen van zijn 

taken in de zone niet in het gedrang brengen; 

 Een personeelslid mag informatie of voorkennis verkregen uit zijn job bij de zone, niet misbruiken bij 

het uitoefenen van een nevenactiviteit; 

 Een nevenactiviteit mag de wettelijkheid en de goede naam of waardigheid van de zone of het 

openbaar ambt niet in het gedrang brengen; 

 Een nevenactiviteit kan niet worden uitgeoefend tijdens de werkuren en op de plaats waar men werkt 

als personeelslid van de zone; 

 Voor het uitoefenen van een nevenactiviteit mag een personeelslid geen misbruik maken van 

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

 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; 

 Alle leveringen van goederen en diensten in het kader van een nevenactiviteit aan de zone door 

zonepersoneel, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn verboden. 

 

 

    Het beroepspersoneelslid moet schriftelijk toestemming vragen om een bijberoep uit te oefenen. De 

toestemming wordt verleend of geweigerd door de raad. De toepasselijke wetgeving staat in de artikelen 26 tot 

en met 33 van Boek 3 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

 
 

3.8 ANDERE RECHTEN EN PLICHTEN 

    De overige rechten en plichten staan in Boek 2 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 
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4. ARBEIDSDUUR 
 

4.1 TOEPASSELIJKE WETGEVING 

    De toepasselijke wetgeving voor het beroeps operationeel personeel staat in de wet van 19 april 2014 

tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de 

hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp en 

tot wijziging van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

De toepasselijke wetgeving voor het vrijwillige operationeel personeel staat in Boek 8 van het KB van 19 april 

2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

 
4.2 BEROEPSPERSONEEL 

4.2.1 Arbeidstijd 

    Zoals bepaald door artikel 5 van de Wet Arbeidstijd van 19 april 2014 mag de wekelijkse arbeidstijd 

van het beroepspersoneelslid niet meer bedragen dan 38 uur gemiddeld over een referentieperiode van vier 

maanden. 

 
4.2.2 Tijdsregistratie 

    De prestaties en de afwezigheden van het beroepspersoneelslid worden vastgelegd aan de hand van 

een registratiesysteem. Elk personeelslid is verplicht op een correcte wijze gebruik te maken van de 

tijdsregistratie met het oog op de controle van de arbeidsduur. De regels worden vastgesteld in het 

tijdsregistratiereglement. 

 
4.2.3 Algemene principes 

    De aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, alsook het tijdstip en de duur van de 

onderbrekingen worden geregeld volgens de uurroosters zoals vermeld in paragraaf 4.2.4. Zij kunnen volgens de 

noodwendigheid van de dienst worden gewijzigd volgens de wettelijke procedure. 

 

    Het personeelslid leeft de dienst- en uurregeling na die op hem van toepassing is. Gezien het 

operationeel karakter van de dienst wordt de nodige flexibiliteit verwacht. 

Op het in zijn werkrooster bepaalde beginuur moet het personeelslid in volledige uitrusting aanwezig zijn op de 

plaats waar de arbeid moet worden verricht. 

Met inachtneming van de voorziene rusttijden en behoudens gerechtvaardigde reden dient het personeelslid 

aan het werk te blijven tot het einduur zoals voorzien in het werkrooster. 

Een werkonderbreking of de werkplaats vroegtijdig verlaten, zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke 

toelating van de leidinggevende en worden enkel toegestaan in het geval van overmacht. 

 

    Een beroepspersoneelslid wordt toegewezen aan een bepaalde post. In geval van overmacht kan hij 

echter in andere posten worden ingezet. Er is sprake van overmacht indien het personeelslid pas de dag zelf of 

de dag voordien verwittigd wordt. Zijn dienst loopt dan volgens het werkregime van de post waar hij wordt 

ingezet. Tijdens de kalenderweek (van maandag tot en met zondag) waarin de vervanging start, is de tijd van de 

vervanger(s) om zich van de ene post naar de andere te verplaatsen arbeidstijd. Het zonale reglement 

betreffende de dienstverplaatsingen is van toepassing. 

Alle andere gevallen worden beschouwd als een tijdelijke verandering van werkplaats. Bij een tijdelijke 

verandering van werkplaats voorziet het personeelslid in eigen vervoer en telt de verplaatsing van thuis naar de 

werkplek niet als arbeidstijd. De verplaatsing behoort dan tot het woon-werkverkeer. 
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4.2.4 Vaste uurroosters voor basis- en middenkader 

    Het beroepspersoneelslid van het basis- en middenkader kan in één van de in dit artikel beschreven 

voltijdse uurroosters worden geplaatst. 

 
Voltijds uurrooster van 12 uur per shift in continuverband 

 

Dagshift 
 

 

Indien het personeelslid alleen in de voormiddag werkt, eindigt de halve dag om 13u00. De middagpauze valt 

weg. Indien het personeelslid alleen in de namiddag werkt, begint de halve dag om 13u00. De middagpauze valt 

weg. 

Nachtshift 
 

 

Bij deeltijdse tewerkstelling kan de werknemer in onderling overleg een inactiviteitsdag afspreken. 

Voltijds uurrooster van negen uur per dag in dagverband van 8u00 tot 17u00 

 
 
 
 
 
 
 

 

Indien het personeelslid alleen in de voormiddag werkt, eindigt de halve dag om 12u30. Indien het 

personeelslid alleen in de namiddag werkt, begint de halve dag om 12u30. 

Bij deeltijdse tewerkstelling kan de werknemer in onderling overleg een inactiviteitsdag afspreken. De 

inactiviteitsdag heeft de waarde van een hele dag (negen uur) of een halve dag (4u30). 

 

7u00 – 10u00 
Pauze 

10u10 – 12u30 
Middagpauze 

13u00 – 15u00 
Pauze 

15u10 – 17u00 
Pauze 

17u25 – 19u00 

 

19u00 – 22u00 
Pauze 

22u10 – 01u00 
Nachtrust 

06u00 – 07u00 

Ma di wo do vr za zo 

8u00 – 10u00 vrij 
Pauze  

10u10 – 12u15  
Middagpauze  

12u45 – 15u00  
Pauze  

15u10 – 17u00  
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4.2.5 Flexibel uurrooster voor hoger kader 

    De officieren worden tewerkgesteld in een flexibel uurrooster met uitzondering van de wachtdiensten. 

In een flexibel uurrooster bedraagt een gewone dagprestatie 7u36, een halve dagprestatie 3u48. Deze tijdsduur 

wordt ook aangerekend bij ziekte, feestdagen en verlofdagen. 

Voor een dagprestatie worden maximaal tien uur aangerekend, voor een halve dag maximaal vijf uur. 

Flexibel uurrooster van 7u36 in dagverband 

ma di wo do vr za zo 

7u00 – 18u00 (zoals beschreven in artikel 34) vrij 

 

Bij deeltijdse tewerkstelling kan de werknemer in onderling overleg een inactiviteitsdag afspreken. De 

inactiviteitsdag heeft de waarde van een hele dag (7u36) of een halve dag (3u48). 

 
 

    De flexibele werktijdregeling houdt in dat de werktijd wordt verdeeld in stamtijden, glijtijden en 

openingstijden. 

 

    De stamtijd is de periode waarin het personeelslid aanwezig moet zijn. De afwezigheid tijdens de 

stamtijd kan alleen worden gerechtvaardigd door een reglementair voorziene afwezigheid. 

 
Voormiddag van 9u30 tot 11u30 

Namiddag van 13u30 tot 15u30 

 

    De glijtijd is de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, 

rekening houdend met de goede werking van de dienst en de zone. 

 
voormiddag van 7u00  tot 9u30 

middag van 11u30 tot 13u30 

namiddag van 15u30 tot 18u00 

 

    De openingstijd is de periode waarin een officier, maar niet elk individu, bereikbaar moet zijn voor het 

publiek. 

 
voormiddag van 9u00 tot 12u30 

namiddag van 13u30 tot 16u00 

 

Tijdens de openingstijden wordt er een permanentie voorzien om vragen van het publiek te beantwoorden. Er 

moet voor de hele zone minimaal één officier aan het werk zijn, de officieren van dienst niet inbegrepen. Op 

sluitingsdagen zijn de diensten niet bereikbaar voor het publiek. De sluitingsdagen worden jaarlijks door het 

zonecollege vastgelegd. 

 

    Het dagschema wordt ingedeeld in vijf periodes. 

 
glijtijd 7u00 – 9u30 

stamtijd 9u30 – 11u30 

glijtijd 11u30 – 13u30 

stamtijd 13u30 – 15u30 

glijtijd 15u30 – 18u00 
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Meer dan tien uur per dag werken kan niet. Indien dit toch zeer uitzonderlijk voorvalt, komen de uren boven tien 

bij de teller overuren tenzij ze onder de opt-out regeling vallen. 

Bij de personeelsleden die een halve dag vrijaf nemen, wordt 3u48 in rekening gebracht. Tijdens de andere 

daghelft moet het personeelslid de stamtijd respecteren. 

 

    Wanneer het personeelslid zes uur of meer werkt, is hij verplicht om minstens een half uur pauze te 

nemen. Deze pauze wordt niet aangerekend als prestatie en moet correct worden geregistreerd in het 

tijdsregistratiesysteem. Misbruik kan worden gesanctioneerd. 

In het tijdsregistratiesysteem wordt automatisch een middagpauze van 30 minuten geregistreerd die niet als 

prestatie wordt aangerekend, ook als de geregistreerde middagpauze minder dan 30 minuten bedraagt. 

 

    Er is ook een mogelijkheid om een korte koffiepauze te nemen in de voormiddag van 10u00 tot 10u10 

en in de namiddag van 15u00 tot 15u10. Deze pauzes worden wel aangerekend als prestatie. Ze moeten bijgevolg 

niet worden geregistreerd in het tijdsregistratiesysteem. 

 

    De +/- teller geeft aan hoeveel uren het personeelslid teveel of te weinig heeft gewerkt ten opzichte 

van de te presteren uren. Het gaat dus over werkuren die nadien kunnen worden gerecupereerd of ingehaald. 

Het personeelslid kan een overschot (plusuren) of een tekort (minuren) aan werkelijk gepresteerde uren hebben. 

Plusuren worden in principe opgenomen tijdens de glijtijd, namelijk tussen 7u00 en 9u30 en tussen 15u30 en 

18u00. Daarnaast is er de mogelijkheid om per twee maanden maximaal 30u24 plusuren (vier dagen) op te 

nemen in halve of volledige dagen en per week maximaal 1u30 plusuren op te nemen tijdens de stamtijden. 

Minuren worden ingehaald binnen de flexibele werktijdregeling van 7u00 tot 18u00. De maximale dag- en halve 

dag prestatie van tien uur en vijf uur moet daarbij worden gerespecteerd. 

Bij het opbouwen en het recupereren van plusuren mag het belang van de dienst niet in het gedrang komen. 

Op het einde van elke referentieperiode van vier maanden moet de +/- teller tussen -7u36 en +11u24 liggen. 

Voor deeltijdse personeelsleden worden deze limieten pro rata berekend. 

Indien het personeelslid na het einde van een referentieperiode van vier maanden minder gewerkt heeft dan het 

hierboven aangehaalde minimum, wordt dit tekort afgenomen van de verlofuren. Indien het personeelslid na 

het einde van een referentieperiode van vier maanden meer gewerkt heeft dan het hierboven aangehaalde 

maximum, vervalt dit teveel. 

De referentieperiodes van vier maanden lopen van 1 januari tot en met 30 april, van 1 mei tot en met 31 augustus 

en van 1 september tot en met 31 december. 

 
4.2.6 Pauze en rustperiodes 

    Het tijdstip en de duur van de pauzes worden vermeld in de uurroosters in de paragrafen 4.2.4 en 

4.2.5. 

Bij interventies die van die aard zijn dat een pauze onmogelijk is, neemt het personeelslid de pauze na afloop van 

de interventie. Het tijdstip wordt dan, in samenspraak met de bevelvoerder, afgesproken. 

De beroepspersoneelsleden, tewerkgesteld in vaste uurroosters, zijn tijdens hun pauzes beschikbaar om gevolg 

te geven aan een oproep voor interventies. Deze pauzes worden als arbeidstijd beschouwd. 

De beroepspersoneelsleden, tewerkgesteld in een flexibel uurrooster, zijn tijdens hun middagpauze niet 

beschikbaar om gevolg te geven aan een oproep voor interventies. Deze pauze wordt niet als arbeidstijd 

beschouwd. Wanneer deze personeelsleden zich tijdens de middagpauze oproepbaar stellen en worden 

opgeroepen, geldt dit als arbeidstijd. 

Wanneer het personeelslid een halve shift verlof neemt, heeft hij geen recht op een middagpauze. 

De leidinggevenden zien er op toe dat de pauzeregeling wordt gerespecteerd. 
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4.2.7 Bijkomende arbeidstijd (opt-out) 

    Het beroepspersoneelslid dat wekelijks gemiddeld 38 uur werkt, kan maximum tien bijkomende uren 

per week presteren op basis van een individueel akkoord rond de bijkomende arbeidstijd of opt-out. 

De opt-out geldt voor interventies, wachten en oefeningen, alsook vergaderingen welke buiten de diensturen 

worden georganiseerd mogen in beperkte mate meetellen voor opt-out. Opleidingen of oefeningen buiten de 

zone tellen niet mee voor opt-out. Indien deze buiten het normale dienstrooster worden gepresteerd, moeten 

deze worden gerecupereerd. 

 

    Deze bijkomende arbeidstijd is het voorwerp van een aanvullende vergoeding die gelijkwaardig is aan 

het basisloon in functie van de gepresteerde uren. Enkel de effectief gepresteerde minuten worden in 

vermindering gebracht van de opt-out uren. 

 

    Indien het beroepspersoneelslid gekozen heeft voor tien uur opt-out, dan mag hij: 

 Maximaal 12 uur geplande wacht per maand doen voor ambulance of brandweer; 

 Maximaal vijf uur per week de opt-out gebruiken voor vergaderingen; 

 Beroepspersoneelsleden die gestructureerde wachten doen (bv. voor ambulance of PIT) mogen per 

maand één extra brandwacht doen op voorwaarde dat die brandwacht niet in dezelfde week van de 

gestructureerde wacht valt. 

Indien het beroepspersoneelslid gekozen heeft voor opt-out tussen tien en vijf uur, dan mag hij: 

 Maximaal het geheel gedeelte van (12 x het aantal gekozen uren / 10) uur geplande wacht per maand 

doen voor ambulance of brandweer; 

 Maximaal twee uur per week de opt-out gebruiken voor vergaderingen. 
 

Indien het beroepspersoneelslid gekozen heeft voor minder dan vijf uur opt-out, dan mag hij: 

 Geen geplande wacht voor ambulance of brandweer doen; 

 De opt-out niet gebruiken voor vergaderingen. 
 
 

    De opt-out uren worden in onderling overleg tussen het beroepspersoneelslid en de zone geregeld. 

Dit akkoord bevat: 

 Het aantal bijkomende uren dat kan worden gepresteerd; 

 De duur van het akkoord; 

 De opzeggingsregels. 
 

Dit akkoord kan door iedere partij worden beëindigd mits een schriftelijk betekende opzeg van drie maanden. 

Het akkoord kan mits wederzijdse overeenstemming eveneens beëindigd worden zonder of met een kortere 

opzeggingstermijn. 
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4.2.8 Wachtdienst in de kazerne 

    Wachtdiensten in de kazerne zijn mogelijk. Wachtdienst wordt beschouwd als arbeidstijd op 

voorwaarde dat, wanneer er geen interventies zijn, de opgedragen taken worden uitgevoerd. Deze wachtdienst 

kan deel uitmaken van de opt-outregeling. 

 
4.2.9 Oproepbaarheidsdienst 

    De zonale regels in verband met beschikbaarheid zijn opgenomen in de bijlagen van dit 

arbeidsreglement. 

 
4.2.10 Wachtregeling voor officieren 

    De wachtregeling voor officieren wordt opgenomen in het OVD-reglement. 

 
4.2.11 Overuren 

    Overuren zijn prestaties die op verzoek van de leidinggevende worden geleverd buiten het toegekende 

uurrooster. De tijd gedurende dewelke het personeelslid op eigen initiatief arbeidsprestaties levert of in de 

gebouwen aanwezig is vóór of na het voorziene uurrooster zal niet beschouwd worden als overuren. 

Een personeelslid mag principieel geen overuren verrichten, tenzij hij hiervoor het uitdrukkelijke verzoek heeft 

gekregen van de leidinggevende of omwille van hoogdringende taken. 

Gemaakte overuren worden gecompenseerd via inhaalrust binnen de lopende of daarop volgende 

referentieperiode van vier maanden. Volgende periodes zijn van toepassing: 

 Periode 1: van 1 januari tot en met 30 april; 

 Periode 2: van 1 mei tot en met 31 augustus; 

 Periode 3: van 1 september tot en met 31 december. 
 

De bepaling van het tijdstip van de compensatie gebeurt in onderling overleg met de leidinggevende. 

 
4.2.12 Dienstomruiling 

    Twee personeelsleden kunnen in onderling akkoord ruilen van dienst. Dienstomruiling gebeurt op 

eigen verantwoordelijkheid van het personeelslid, kan alleen binnen de functie en voor een gelijk aantal uren en 

mits akkoord van de leidinggevende. 

Per jaar mag maximaal 50 % van de ingeplande diensten per dienstsoort (bv. dag, nacht, zaterdag, zondag, wacht) 

worden geruild. Een dienstomruiling telt alleen mee voor de berekening van het percentage van de aanvrager 

en niet voor de vervanger. 

 
4.2.13 Te laat komen 

    Te laat komen belemmert de goede gang van zaken in de organisatie en kan aanleiding geven tot 

sancties voorzien in de wettelijke bepalingen of het tijdsregistratiereglement. De leidinggevende moet altijd 

onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 

 
4.2.14 Wekelijkse rustdagen 

    De gewone dagen van inactiviteit zijn zaterdag, zondag en feestdagen. Bij continudiensten zijn 

zaterdagen, zondagen en feestdagen normale werkdagen, ingepland conform de wettelijke bepalingen en de 

zonale afspraken. 
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4.3 VRIJWILLIG PERSONEEL 

4.3.1 Diensttijd 

    Zoals bepaald in Boek 8 van het KB van 19 april 2014 tot de bepaling van het administratief statuut 

van het operationeel personeel van de hulpverleningszones bedraagt de gemiddelde wekelijkse diensttijd 

maximaal 24 uur over een referentieperiode van 12 maanden. 

 
4.3.2 Werkperiode 

    De duur van elke werkperiode mag niet meer dan 12 uur bedragen, behalve voor het verrichten van: 

 Dringende interventies om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval; 

 Dringende interventies die door een onvoorziene noodzakelijkheid worden vereist; 

 Vergaderingen of oefeningen waarbij de aanwezigheid van het personeelslid noodzakelijk is. In dit 

geval mag de werkperiode nooit meer dan 24 uur bedragen. 

Overschrijdingen vanaf 24 uur worden binnen de 14 dagen gecompenseerd met een even lange periode waarin 

het vrijwillig personeelslid geen oproepbaarheidsdienst kan uitoefenen. 

 
4.3.3 Pauze en rustperiode 

    Wanneer de arbeidstijd per dag meer dan zes uur bedraagt, wordt een half uur pauze toegekend, met 

uitzondering van de interventies waar uit hun aard blijkt dat een pauze onmogelijk is. De modaliteiten zijn 

bepaald in artikel 178 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

Elke dienstprestatie waarvan de duur tussen 12 uur en 24 uur bedraagt, moet worden gevolgd door een 

rustperiode van minimum 12 opeenvolgende uren. 

Per periode van zeven dagen wordt minstens een ononderbroken periode van 36 uur rust toegekend. Hiervan 

kan worden afgeweken op voorwaarde dat gelijkwaardige periodes van inhaalrust toegekend worden in de loop 

van de volgende 14 dagen. 

 
4.3.4 Wachtdienst in de kazerne 

    Wachtdiensten in de kazerne zijn mogelijk. Wachtdienst wordt beschouwd als dienststijd op 

voorwaarde dat de opgedragen taken worden uitgevoerd op het moment dat er geen interventies zijn. 

 
4.3.5 Beschikbaarheidsverplichting 

    De zonale regels in verband met beschikbaarheid zijn opgenomen in de bijlagen van dit 

arbeidsreglement. 

 
4.3.6 Wachtregeling voor officieren 

    De wachtregeling voor officieren wordt opgenomen in het OVD-reglement. 
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5. AFWEZIGHEDEN 
 

5.1 ALGEMEEN 

    Het personeelslid mag niet afwezig zijn zonder hiervoor vooraf toelating te hebben gevraagd aan zijn 

leidinggevende of postoverste. Indien het personeelslid vooraf geen afwezigheid kan vragen wegens overmacht, 

dient het personeelslid de leidinggevende hiervan op de hoogte te brengen vóór aanvang van de werktijd, of bij 

afwezigheid een andere leidinggevende van de post. De rechtstreekse leidinggevende, of bij afwezigheid een 

andere leidinggevende van de post, verwittigt op zijn beurt de personeelsdienst via telefoon of via e-mail. 

 

    Indien een personeelslid zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig blijft van zijn werk, 

worden de modaliteiten toegepast zoals bepaald in Boek 9 en Boek 10 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling 

van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

 

    Na elke periode van ongerechtvaardigde afwezigheid kan het personeelslid slechts het werk hervatten 

nadat hij hiertoe formeel de toestemming van de zonecommandant of zijn afgevaardigde heeft gekregen. 

 
 

5.2 AFWEZIGHEID OMWILLE VAN ZIEKTE OF ONGEVAL BEROEPSPERSONEEL 

5.2.1 Verwittiging 

    Het personeelslid verwittigt op de eerste werkdag van zijn afwezigheid wegens ziekte of ongeval zijn 

rechtstreekse leidinggevende, of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post, vóór de start van de 

werktijd. De verwittiging moet via telefoon of rechtstreeks contact gebeuren door het betrokken personeelslid 

of door derden. De rechtstreekse leidinggevende, of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post, 

verwittigt op zijn beurt de personeelsdienst via telefoon of via e-mail. 

 
5.2.2 Bij niet verwittigen 

    Bij niet verwittigen vóór het begin van de werktijd bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval meldt de 

rechtstreeks leidinggevende, of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post, dit zo snel mogelijk aan 

de personeelsdienst. 

 
 

Eerste maal niet verwittigen 
 

De personeelsdienst stuurt per aangetekende brief een aanmaning naar het betrokken personeelslid. 
 

Tweede maal niet verwittigen 
 

De personeelsdienst stuurt per aangetekende brief een aanmaning naar het betrokken personeelslid. 
 

Vanaf derde maal niet verwittigen 
 

Vanaf de derde keer niet verwittigen zal er loon worden ingehouden vanaf de eerste dag van afwezigheid wegens 

ziekte of ongeval van het betrokken personeelslid. 
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5.2.3 Geneeskundig getuigschrift 

    Het geneeskundig getuigschrift moet uiterlijk binnen de eerste 48 uur van de afwezigheid rechtstreeks 

aan de personeelsdienst worden bezorgd. Dit kan via e-mail (het origineel moet dan later worden 

binnengebracht), via post (bij verzending van het geneeskundig getuigschrift geldt de poststempel als datum) of 

overhandiging aan de personeelsdienst. De personeelsdienst plaatst een datumstempel van de dag van 

ontvangen of van de poststempel op het geneeskundig getuigschrift. 

Het geneeskundig getuigschrift maakt melding van de arbeidsongeschiktheid, de waarschijnlijke duur, de plaats 

van het verblijf wanneer die verschilt van het door de werkgever gekende adres en of het personeelslid zijn plaats 

van verblijf al dan niet mag verlaten. 

Het getuigschrift mag niet uitgaan van een geneesheer behorende tot het gezin van het personeelslid, noch van 

een aanverwant in eerste of tweede graad. Het getuigschrift mag niet uitgaan van de arbeids- of 

controlegeneesheer. 

    Indien het personeelslid nalaat, buiten het geval van overmacht, een geneeskundig getuigschrift in te 

dienen bij de personeelsdienst, dan bevindt het zich van rechtswege in non-activiteit. 

 

    Indien het geneeskundig getuigschrift niet tijdig is bezorgd aan de personeelsdienst, stuurt de 

personeelsdienst bij een eerste en tweede maal aangetekend een schriftelijke aanmaning naar het betrokken 

personeelslid. De personeelsdienst verwittigt de postoverste van de schriftelijke aanmaning. 

Indien bij een volgende afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval het geneeskundig getuigschrift niet tijdig 

wordt bezorgd en er reeds tweemaal een schriftelijke aanmaning naar het betrokken personeelslid werd 

gestuurd, zal er gewaarborgd loon worden geweigerd vanaf de eerste dag van afwezigheid wegens ziekte of 

ongeval tot de dag van ontvangst van het geneeskundig attest. 

 
5.2.4 Verblijf op een ander adres 

    Indien het personeelslid na het indienen van het geneeskundig getuigschrift op een andere plaats 

verblijft dan zijn woonplaats, zelfs tijdelijk, moet dit onmiddellijk worden meegedeeld aan de personeelsdienst. 

Het personeelslid dat met vakantie is in het buitenland en arbeidsongeschikt wordt, heeft eveneens de plicht zijn 

rechtstreekse leidinggevende, of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post, onmiddellijk de dag 

waarop de ongeschiktheid aanvangt telefonisch te verwittigen en zijn verblijfplaats mee te delen. 

Het geneeskundig getuigschrift moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits worden opgesteld en alle 

verplichte vermeldingen zoals hierboven aangehaald bevatten. 

Het geneeskundig getuigschrift moet binnen de 48 uur opgestuurd worden naar de personeelsdienst. De 

poststempel geldt als datum van verzending. 
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5.2.5 Verlenging ziekte 

    Bij de verlenging van een afwezigheid wegens ziekte of ongeval gelden dezelfde regels zoals bij een 

gewone afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Het personeelslid verwittigt ten laatste op de eerste werkdag van 

de verlenging van de arbeidsongeschiktheid vóór de start van de werktijd aan zijn rechtstreeks leidinggevende 

of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post. Het geneeskundig getuigschrift wordt aan de 

personeelsdienst bezorgd uiterlijk de eerste 48 uur van de afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval. 

 
5.2.6 Vervroegde werkhervatting 

    Bij vervroegde terugkeer uit ziekteverlof is het arbeidsongeschikt personeelslid verplicht zijn 

rechtstreekse leidinggevende, of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post, én de personeelsdienst 

op voorhand in te lichten over zijn terugkeer. Het personeelslid kan worden onderzocht door de 

arbeidsgeneesheer. De controle gebeurt zo spoedig mogelijk na de werkhervatting. 

 
5.2.7 Controleonderzoek (artikel 236 van KB 19/04/2014 administratief statuut) 

    Het personeelslid dat een Bradfordfactor hoger dan 100 heeft, kan te allen tijde worden 

gecontroleerd. Voor de berekening van de Bradfordfactor wordt het totaal aantal ziektedagen van het vorig 

kalenderjaar vermenigvuldigd met het totaal aantal ziekteperiodes van het vorig kalenderjaar tot de tweede 

macht (Bradfordfactor = aantal ziektedagen x frequentie ²). De werkgever heeft bovendien het recht om op elk 

ander moment een controlearts te sturen. 

 

    Het controletoezicht op het zieke personeelslid wordt uitgevoerd door de controleorganisatie 

aangesteld door de zoneraad. Het personeelslid kan het medisch onderzoek niet weigeren. 

De controle van het personeelslid kan gebeuren vanaf de eerste dag van de afwezigheid en tijdens de volledige 

periode van afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Controles kunnen buiten de gewone arbeidstijden gebeuren 

en dus ook op inactiviteitsdagen zoals bijvoorbeeld zon- en feestdagen. Ze moeten wel op een redelijk uur 

plaatsvinden, doorgaans tussen 9u00 en 19u00. 

Het medisch onderzoek vindt plaats in de woon- of verblijfplaats van het personeelslid. Wanneer de controlearts 

het personeelslid niet aantreft op de aangegeven woon- en of verblijfsplaats, dan laat hij een bericht achter. Het 

personeelslid moet zich op het vermelde uur aanmelden bij de controlearts, behalve wanneer op het 

geneeskundig getuigschrift staat vermeld dat het personeelslid de woning niet mag verlaten. Wanneer het 

personeelslid de woning niet mag verlaten, maar op het ogenblik van de controle afwezig was, wegens redenen 

van overmacht, brengt het de controlearts hiervan onmiddellijk op de hoogte, zodat een nieuwe controle kan 

plaatshebben. Het personeelslid dat het medisch onderzoek weigert of die het de controlearts onmogelijk maakt 

om het medisch onderzoek uit te voeren wordt van rechtswege in non-activiteit geplaatst. 

De controlearts gaat na of de afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval gerechtvaardigd is en kan 

constateren dat: 

 De afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval medisch gerechtvaardigd is; 

 De afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval medisch gerechtvaardigd is voor een kortere periode 

dan vermeld werd in het geneeskundig getuigschrift; 

 De afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval medisch niet gerechtvaardigd is. 
 

De controlearts overhandigt onmiddellijk, eventueel na raadpleging van de behandelende arts, zijn bevindingen 

schriftelijk aan het personeelslid. Indien het personeelslid op dat ogenblik kenbaar maakt dat hij niet akkoord 

gaat met de bevindingen van de controlearts, wordt dit door de controlearts vermeld op voornoemd geschrift. 

Onder voorbehoud van betwisting, moet het personeelslid het werk hervatten op de door de controlearts 

vastgelegde datum of op de eerste dag volgend op zijn beslissing. 
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Wanneer het personeelslid afwezig is ten gevolgde van ziekte of ongeval en nog geen arts heeft geraadpleegd, 

en de controlearts oordeelt na medisch onderzoek dat de afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval niet 

gerechtvaardigd is, dan bevindt het personeelslid zich van rechtswege in non-activiteit voor de duur van de 

afwezigheid. 

Het personeelslid kan echter kiezen om een dag jaarlijks verlof te gebruiken met het akkoord van de 

zonecommandant of zijn afgevaardigde voor een afwezigheid van een dag waarvoor het personeelslid nog geen 

arts heeft geraadpleegd, en de controlearts oordeelt dat de afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval niet 

rechtsgeldig is. 

 
 

5.2.8 Verantwoordelijkheid van het personeelslid 

    Het personeelslid is verantwoordelijk voor de niet-medische gegevens op het geneeskundig 

getuigschrift. Bovenstaande richtlijnen inzake controleverplichting, gelden tevens voor elke verlenging van 

ziekteverlet, alsook in geval van herval in dezelfde ziekte. Het personeelslid dat zich niet houdt aan deze 

voorschriften zal gewaarborgd loon geweigerd worden vanaf de eerste dag van de ziekte tot aan het bezoek van 

de controlearts. 

Bij herval binnen de 14 kalenderdagen volgend op het einde van een vorige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 

of ongeval, moet op het medische getuigschrift duidelijk worden vermeld of de nieuwe arbeidsongeschiktheid al 

dan niet te wijten is aan een andere ziekte. Komt deze vermelding niet voor op het medisch getuigschrift, dan 

zal worden vermoed dat de beide ongeschiktheden aan dezelfde ziekte te wijten zijn. In geen geval zal dit 

vermoeden tenietgedaan worden door een nieuw attest dat aan de zone wordt voorgelegd na genezing. 

 
5.2.9 Betwisting uitslag controleonderzoek (artikel 237 van KB 19/04/2014 administratief 

statuut) 

    Binnen twee werkdagen na de overhandiging van de bevindingen door de controlearts, kan de meest 

belanghebbende partij, met het oog op het beslechten van het medisch geschil en in onderling akkoord, een arts- 

scheidsrechter aanwijzen. Indien geen akkoord kan worden bereikt binnen de twee werkdagen kan de meest 

belanghebbende partij, met het oog op het beslechten van het medisch geschil een arts-scheidsrechter 

aanwijzen die voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde en 

voorkomt op de lijst die in uitvoering van voornoemde wet werd vastgesteld. 

De medische controledienst waarbij de zone aangesloten is kan de controlearts en het personeelslid kan diegene 

die hem het medisch getuigschrift overhandigd heeft, uitdrukkelijk machtiging geven om de arts-scheidsrechter 

aan te wijzen. De arts-scheidsrechter voert het medisch onderzoek uit en beslist in het medisch geschil binnen 

de drie werkdagen na zijn aanwijzing. Alle andere vaststellingen blijven onder het beroepsgeheim. 

Indien de arts-scheidsrechter een negatieve beslissing neemt, wordt de periode tussen de datum van 

werkhervatting bepaald door de controlearts en de datum van de beslissing van de arts-scheidsrechter, omgezet 

in non-activiteit. 

De kosten van deze procedure, alsmede de eventuele verplaatsingskosten van het personeelslid, vallen ten laste 

van de verliezende partij. De arts brengt diegene die het geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd en de 

controlearts op de hoogte van zijn beslissing. De medische controledienst en het personeelslid worden schriftelijk 

per aangetekende brief of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum verwittigd. 

 
5.2.10 Arbeidsrechtbank 

    De scheidsrechterlijke procedure doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om het geschil door 

de arbeidsrechtbank te laten beslechten. 



Arbeidsreglement operationeel personeel Brandweer zone Kempen, versie zoneraad 10/12/2016   -  25  

5.2.11 Uitzondering geneeskundig getuigschrift 

    In hetzelfde kalenderjaar is er voor de eerste twee niet-aaneensluitende afwezigheden van maximaal 

twaalf uur geen geneeskundig getuigschrift vereist. Om deze afwezigheden te verantwoorden, vult het 

personeelslid het formulier ‘Eén dag ziek zonder attest’ in en dient dit formulier de eerstvolgende dag na de 

afwezigheid wegens ziekte of ongeval in bij de personeelsdienst. 

Alle overige afwezigheden wegens ziekte of ongeval in de loop van hetzelfde kalenderjaar worden wel 

gerechtvaardigd met een geneeskundig getuigschrift. 

 
5.2.12 Ziek tijdens de werktijd 

    Het personeelslid dat in de loop van een prestatie ziek wordt, krijgt van zijn rechtstreekse 

leidinggevende, of bij afwezigheid een andere leidinggevende van de post, dienstvrijstelling om zich naar een 

arts te begeven en brengt hiervan een geneeskundig getuigschrift binnen. Het formulier ‘Eén dag ziek zonder 

attest’ kan niet worden gebruikt om deze dienstvrijstelling te rechtvaardigen. 

 
5.2.13 Vervroegde pensionering om gezondheidsredenen 

    Zodra een statutair personeelslid zijn ziektekrediet heeft opgebruikt, en als het betrokken 

personeelslid nog altijd ziek is, kan het personeelslid doorverwezen worden naar de federale medische dienst 

Medex die bevoegd is voor de eventuele verklaring tot definitieve ongeschiktheid, met het oog op een eventuele 

vervroegde pensionering om gezondheidsredenen. 

 
    Na drie maanden disponibiliteit kan de zonecommandant beslissen om een operationeel personeelslid 

naar Medex te sturen. Volgende richtlijnen worden gehanteerd om iedere situatie zo objectief mogelijk te 

evalueren: 

 Richtlijnen om een personeelslid naar Medex te verwijzen: 

- Uitgesproken twijfel of het personeelslid nog geschikt is om de functie uit te voeren; 

- Het personeelslid lijdt aan een chronische en ernstige ziekte. 

 Richtlijnen om een personeelslid (nog) niet naar Medex te verwijzen: 

- Het personeelslid heeft aangegeven het werk te hervatten na een periode van revalidatie; 

- Het personeelslid krijgt een behandeling voor kanker. 
 

Indien de zonecommandant beslist om een personeelslid na drie maanden disponibiliteit niet naar Medex te 

verwijzen, wordt het dossier na drie maanden opnieuw geëvalueerd. 

 

    De procedure verloopt als volgt: 

 Na drie maanden disponibiliteit start de personeelsdienst de procedure; 

 De personeelsverantwoordelijke en de postoverste voeren een gesprek met het personeelslid; 

 Op basis van dit gesprek maakt de personeelsverantwoordelijke een dossier op voor de 

zonecommandant; 

 De zonecommandant beslist over de doorverwijzing naar Medex; 

 Afhankelijk van de beslissing van de zonecommandant wordt er een procedure opgestart bij Medex of 

wordt het dossier na drie maanden opnieuw geëvalueerd. 

 
 

5.3 OMSTANDIGHEIDSVERLOF 

     Indien het personeelslid gebruik wenst te maken van één of ander omstandigheidsverlof conform 

artikel 201 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel 

personeel van de hulpverleningszones dient hij de nodige bewijsstukken voor te leggen. 

Het personeelslid bezorgt de bewijsstukken zo spoedig mogelijk, en uiterlijk de zevende kalenderdag na de 

gebeurtenis, aan de personeelsdienst. 
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1.Huwelijk van het beroepspersoneelslid 4 dagen 

2.Huwelijk van een kind van het beroepspersoneelslid of van de echtgeno(o)t(e) 2 dagen 

3.Huwelijk van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, vader, moeder, schoonvader, 

schoonmoeder, kleinkind van het beroepspersoneelslid of van de echtgeno(o)t(e) 

1 dag 

4.Bevalling van de echtgenote van het beroepspersoneelslid 10 dagen 

5.Overlijden van de echtgeno(o)t(e) van het beroepspersoneelslid, het overlijden van een 

bloed- of aanverwant in de eerste graad van het beroepspersoneelslid of van de 

echtgeno(o)t(e), alsook het overlijden van de echtgeno(o)t(e) van het kind van het 

beroepspersoneelslid of het overlijden van de echtgeno(o)t(e) van het kind van de 

echtgeno(o)t(e) van het beroepspersoneelslid 

4 dagen 

6.Overlijden van een aanverwant, ongeacht de graad, van het beroepspersoneelslid of van de 

echtgeno(o)t(e), die onder hetzelfde dak woont als het beroepspersoneelslid 

2 dagen 

7.Overlijden van een bloed- of aanverwant, in de tweede of derde graad van het 

beroepspersoneelslid of van de echtgeno(o)t(e), niet onder hetzelfde dak wonend als het 

beroepspersoneelslid 

1 dag 

8. Priesterwijding of intreden in het klooster of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een 

andere erkende religie van een kind van het beroepspersoneelslid of van de echtgeno(o)t(e) 

1 dag 

9. Plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een erkende religie van 

een kind van het beroepspersoneelslid of de echtgeno(o)t(e) 

1 dag 

10. Deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van het beroepspersoneelslid 

of van de echtgeno(o)t(e) 

1 dag 

 

De in de bovenstaande tabel vermelde verloven worden toegekend in opeenvolgende hele kalenderdagen vanaf 

de dag van de omstandigheid die het verlof rechtvaardigt. Dit geldt niet voor het verlof in punten 1, 5, 6 en 7. Dit 

verlof kan worden toegekend in niet opeenvolgende hele kalenderdagen en kan worden opgenomen binnen de 

15 dagen vanaf de omstandigheid die het verlof rechtvaardigt. Onder kalenderdag moet worden begrepen, de 

duur van de shift. 

 

    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. 

 
5.4 DIENSTVRIJSTELLINGEN EN UITZONDERLIJK VERLOF 

    Volgende dienstvrijstellingen worden voorzien, bovenop de dienstvrijstellingen voorzien in artikel 205 

van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones: 

 De begrafenis van een personeelslid van de zone; 

 De begrafenis van een gepensioneerd personeelslid of een eervol ontslagen personeelslid van de 

zone; 

 De begrafenis van een familielid in de eerste graad van een collega uit de eigen post. 
 

De dienstvrijstellingen worden toegekend voor de hoogst nodige tijd om de aangelegenheid af te handelen, tenzij 

anders bepaald. 

Dienstvrijstellingen zijn afhankelijk van de uitdrukkelijke toestemming van de zonecommandant of zijn 

afgevaardigde waarbij rekening moet worden gehouden met de dienstnoodwendigheden en voor zover de 

desbetreffende aangelegenheid onmogelijk kan afgehandeld worden buiten de normale diensturen. 
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6. VERLOF 
    Jaarlijks wordt vóór 1 december een verlofnota opgemaakt. 

 
 

6.1 FEESTDAGEN 

    Het beroepspersoneelslid in dagdienst is met verlof tijdens de tien wettelijke feestdagen, met name: 

 1 januari (Nieuwjaar); 

 Paasmaandag; 

 1 mei (Feest van de arbeid); 

 O.H. Hemelvaart; 

 Pinkstermaandag; 

 21 juli (Nationale feestdag); 

 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart); 

 1 november (Allerheiligen); 

 11 november (Wapenstilstand); 

 25 december (Kerstmis). 
 

Ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag, bepaalt de raad jaarlijks een 

zonale feestdag voor alle beroepspersoneelsleden in dagdienst samen. Als de raad bepaalt dat de zonale feestdag 

toch een activiteitsdag is, krijgt het personeelslid ter compensatie één bijkomende jaarlijkse verlofdag. 

Het deeltijds beroepspersoneelslid in dagdienst heeft recht op alle feestdagen of vastgestelde vervangingsdagen 

die binnen zijn werkregeling vallen. Valt er een feestdag samen met een activiteitsdag waarop het deeltijds 

personeelslid nooit werkt, heeft hij geen recht op deze feestdag. 

Voor het beroepspersoneelslid in continudienst worden de tien wettelijke feestdagen beschouwd als 

activiteitsdagen. Ter compensatie van de feestdagen geniet hij tien bijkomende jaarlijkse verlofdagen. 

 
6.2 JAARLIJKSE VAKANTIE 

6.2.1 Beroepspersoneel 

    Het beroepspersoneelslid heeft recht op 26 dagen jaarlijkse vakantie en twee aanvullende jaarlijkse 

vakantiedagen. 

De deeltijdse personeelsleden hebben recht op vakantiedagen a rato van hun prestatieregeling. 

    Daarnaast ontvangt het personeelslid nog eens drie aanvullende jaarlijkse vakantiedagen die door de 

Raad werden vastgelegd op 2 januari, 11 juli en 26 december. 

 

    Vanaf de leeftijd van 50 jaar heeft het personeelslid bovendien per jaar recht op één bijkomende 

vakantiedag van 7u36. De leeftijd wordt op 1 januari vastgesteld. De deeltijdse personeelsleden hebben recht op 

leeftijdsverlof a rato van hun prestatieregeling. 

 

    De personeelsleden die op basis van artikel 322 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones hebben gekozen om het 

verlofstelsel conform het gemeentelijke statuut dat op hen van toepassing was op 31 december 2014 te 

behouden, worden verwezen naar de desbetreffende gemeentelijke statuten.  Gelieve deze te voorzien in 

bijlage 

 

    De beroepspersoneelsleden bouwen de vakantiedagen op basis van prestaties in het vakantiejaar (= 

het huidige jaar) op. 

Als een personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt of zijn 

prestatieopdracht wijzigt, worden zijn vakantiedagen in evenredige mate verminderd. De vermindering van de 

vakantiedagen wordt principieel tijdens het lopende jaar aangerekend. 
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Het verlof wordt uitgedrukt in uren waarbij één dag overeenkomt met 7u36. Als de berekening niet leidt tot een 

geheel getal wordt het berekend aantal uren naar boven afgerond, tot het eerstvolgende gehele getal. 

 

    De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid. De 

vakantiedagen moeten vooraf worden aangevraagd. Als de aangevraagde dagen of periodes niet verzoenbaar 

zijn met de behoeften van de dienst, dan wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het personeelslid. De 

minimumbezetting moet steeds worden gegarandeerd. 

Het jaarlijks verlof wordt opgenomen in hele of halve shiften. Indien er op het einde van het jaar een verlof 

tegoed is van minder dan een halve shift mag dit worden overgedragen naar het volgende jaar. 

De aanvraag wordt ingediend bij de rechtstreekse leidinggevende die door de zonecommandant hiervoor werd 

aangeduid. Het verlof kan worden geweigerd omwille van het belang van de dienst. 

 
Bij het aanvragen van verlof gelden volgende richtlijnen: 

 Verlof van één week of meer: minstens 14 kalenderdagen vooraf aanvragen; 

 Verlof van twee tot vier dagen: minstens twee kalenderdagen vooraf aanvragen; 

 Verlof van één dag of minder: minstens één kalenderdag vooraf aanvragen. 
 

De personeelsdienst berekent de individuele verlofsaldi tegen 1 december. Vanaf dan kan er een verlofaanvraag 

voor het volgende jaar ingediend worden. 

Het personeelslid heeft jaarlijks recht op minstens één aaneengesloten vakantieperiode van ten minste 14 

kalenderdagen. Anderzijds kan hij maximum gedurende een aaneengesloten periode van vier weken verlof 

nemen. Afwijkingen hierop worden schriftelijk aangevraagd en vastgelegd in het register van de 

zonecommandant. 

 

    Het verlof moet in principe worden genomen tijdens het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. 

Wanneer het verlof op 31 december van het jaar waarop het betrekking heeft niet volledig is opgenomen, kan 

het resterende verlof met een maximum van 38 uur worden overgedragen. Het overgedragen jaarlijks verlof 

moet worden opgenomen vóór 1 mei van het nieuwe kalenderjaar. 

 

    Wanneer het beroepspersoneelslid zijn verlofdagen niet of niet volledig heeft kunnen opnemen door 

afwezigheid wegens ziekte, ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op weg naar het werk of een 

beroepsziekte, mogen alle niet-opgenomen verlofdagen worden overgedragen. Deze verlofdagen moeten 

worden opgenomen vóór 31 december van het nieuwe kalenderjaar. Bij de terugkeer van het 

beroepspersoneelslid worden de verlofdagen opgenomen naar keuze van het beroepspersoneelslid, maar met 

inachtneming van de behoeften van de dienst. Art. 197 stelt dat onder dergelijke omstandigheden het 

overgedragen verlof binnen de 2 jaar dient opgenomen, dus niet voor 31/12 van het nieuwe kalenderjaar. 

 

    Het jaarlijks verlof wordt opgeschort zodra het beroepspersoneelslid een verlof wegens ziekte bekomt 

of in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst wordt en voor zover medische controle hiervan mogelijk is. De 

verlofdagen die niet opgenomen werden omwille van de schorsing worden toegevoegd aan het jaarlijks saldo 

verlofdagen. 

 
6.2.2 Vrijwillig operationeel personeel 

    Indien het vrijwillig operationeel personeelslid vergoedingen ontvangt die onderworpen zijn aan RSZ- 

bijdragen, geeft dit recht op de uitbetaling van vakantiegeld. Het vakantiegeld van een vrijwillig operationeel 

personeelslid wordt berekend op basis van de prestaties van het vakantiedienstjaar, dit is het kalenderjaar vóór 

het jaar waarin vakantie wordt toegekend. 
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6.3 ANDERE VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN 

    Voor andere verloven en afwezigheden wordt verwezen naar Boek 9 van het KB van 19 april 2014 tot 

bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 
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7. LOON & VERGOEDINGEN 

7.1 LOON 

7.1.1 Berekening van het loon 

    De vaststelling van het loon voor het operationeel personeel gebeurt op basis van de bepalingen 

opgenomen in het KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones. 

Het loon volgt het verlof van het indexcijfer van de consumptieprijzen in overeenstemming met de wet van 1 

maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het 

indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het salaris tegen 100% wordt gekoppeld 

aan het spilindexcijfer 138,01. 

Het maandloon is gelijk aan één twaalfde van het jaarloon. Het uurloon van het operationeel personeel is gelijk 

aan 1/1850 van het jaarloon. Wanneer het maandloon niet volledig is verschuldigd, wordt het in dertigsten 

verdeeld. Deze berekening geldt niet voor deeltijdse personeelsleden, zij worden verloond pro rata hun 

arbeidsduur. 

Als het personeelslid in de loop van de maand overlijdt, wordt het loon voor de volledige maand betaald. 

 
7.1.2 Uitbetaling van het loon 

    Voor de beroepspersoneelsleden wordt het loon maandelijks ten laatste betaald op de voorlaatste 

werkdag van de maand, uitgezonderd de overgangsregels in artikel 52 van het KB van 19 april 2014 houdende 

de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. De prestatievergoedingen 

voor de vrijwillige personeelsleden en de extra prestaties voor de beroepspersoneelsleden worden per kwartaal 

betaald. In afwachting van een automatische koppeling tussen de verschillende softwaresystemen, waardoor de 

onregelmatige prestaties van de beroepspersoneelsleden eenvoudiger berekend kunnen worden, zullen de 

onregelmatige prestaties van het beroepspersoneel in plaats van maandelijks ook per kwartaal uitbetaald 

worden. 

De betaling van het loon gebeurt per overschrijving op een bankrekening. 

Indien bij de berekening of bij de vaststelling van de maatstaven die aan de grondslag liggen van de berekening 

van het loon, een vergissing werd begaan, zal de partij die deze vergissing opmerkt, onmiddellijk de andere partij 

hiervan in kennis stellen. 

Indien na onderzoek een vergissing werd vastgesteld, verbinden de partijen er zich toe om zo snel mogelijk een 

regularisatie door te voeren. Het personeelslid verbindt er zich toe om onmiddellijk het teveel betaalde loon aan 

de hulpverleningszone terug te betalen, in onderling akkoord tussen het personeelslid en de zone. 

Wanneer de dienstbetrekking een einde neemt, wordt het nog verschuldigde loon uitbetaald op de eerste 

normale betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt. 

 
7.1.3 Inhoudingen 

    Uitsluitend de volgende inhoudingen kunnen ambtshalve op het loon worden verricht: 

 Inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en de 

bepalingen op basis van bijzondere overeenkomsten inzake aanvullende voordelen van de sociale 

zekerheid; 

 Boetes opgelegd krachtens het arbeidsreglement; 

 Uitkeringen en schadevergoedingen die toe te schrijven zijn aan de aansprakelijkheid van het 

personeelslid; 

 De voorschotten in geld op loon dat nog niet werd verdiend, uitbetaald door de werkgever. 
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De fiscale en sociale inhoudingen gebeuren op het brutoloon, vooraf en zonder enige beperking. De andere 

inhoudingen worden daarna ingehouden en mogen niet meer bedragen dan één vijfde van het contante 

nettoloon dat bij elke uitbetaling verschuldigd is. 

Bij verlies of beschadiging van de maaltijdchequekaart wordt het uitreiken van een eerste nieuwe kaart niet 

aangerekend aan het personeelslid. Het uitreiken van een volgende nieuwe kaart wordt daarentegen wel tegen 

kostprijs aangerekend aan het personeelslid, behalve in geval van normale slijtage. 

Bij verlies of beschadiging van de toegangssleutels of badges wordt het uitreiken van een eerste nieuwe 

toegangssleutel of badge niet aangerekend aan het personeelslid. Het uitreiken van een volgende nieuwe 

toegangssleutel of badge wordt daarentegen wel tegen kostprijs aangerekend aan het personeelslid, behalve in 

geval van de normale slijtage. 

 
7.1.4 Loonbeslag en loonoverdracht 

    Loonbeslag of –loonoverdracht wordt uitgeoefend op basis van de voorwaarden en grenzen die zijn 

voorzien door de Wet van 12 april 1968 en het Gerechtelijk Wetboek (artikels 1386 – 1675/19). 

 
7.2      TOELAGEN EN VERGOEDINGEN 

  Naast een bezoldiging heeft het personeelslid ook recht op andere voordelen en toelages zoals 

bijvoorbeeld maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,… . Hiervoor wordt verwezen naar het 

KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones 

en het aanvullend reglement van de hulpverleningszone. 

 

  De berekening van de maaltijdcheques gebeurt vanaf 1 januari 2017 op basis van de effectieve 

prestaties rekening houdend met het aantal gewerkte uren. 
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8. RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL 
 

8.1 TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL 

  De zonecommandant is belast met de leiding van de zone, alle personeelsleden staan onder zijn gezag. 

Het toezichthoudend personeel omvat alle personeelsleden aan wie de zonecommandant een deel van zijn gezag 

heeft gedelegeerd, meer concreet korporaals, onderofficieren, officieren en administratieve personeelsleden 

niveau A. 

 
 

  Het toezichthoudend personeel kan een personeelslid belasten met de leiding en het toezicht over het 

werk m.b.t. bepaalde taken. Het personeelslid vervangt op dat moment de hogere leiding volgens de hem 

verleende bevoegdheid. 

 

  Wanneer een lid van het toezichthoudend personeel afwezig is, wordt hij vervangen. De 

plaatsvervanger verkrijgt daardoor dezelfde rechten plichten. 

 
8.2 RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN 

  Het toezicht houdend personeel heeft de plicht de visie, missie en waarden van de zone uit te dragen, 

een positieve ingesteldheid te etaleren en van de medewerkers te verwachten. Het toezicht houdend personeel 

vervult hierbij een voorbeeldrol. 

 

  Het toezichthoudend personeel is verantwoordelijk voor de goede gang van het werk. Zij houden 

eveneens toezicht op de naleving van de geldende arbeidsvoorwaarden. 

In dit kader is het toezichthouden personeel in het bijzonder belast met: 
 

 Het opvolgen van de productiviteit en de kwaliteit van het werk; 

 De controle op de aanwezigheid; 

 De werkverdeling; 

 De controle van de prestaties van de onder toezicht staande personeelsleden; 

 Het behoud van de orde en de rust op de werkplek; 

 De goede werking van de dienst; 

 Het doen naleven van alle maatregelen die getroffen zijn of zich zouden opdringen voor het welzijn, de 

veiligheid en de hygiëne op het werk; 

 De normale werking van de machines te controleren; 

 Het doen naleven van bepalingen opgenomen in het zonaal reglement, het arbeidsreglement en 

dienstnota’s, huishoudelijk reglement, operationele richtlijnen; 

 Het behoud van de orde en tucht in de hulpverleningszone. 
 

In deze hoedanigheid beschikken zij over de bevoegdheid vaststellingen te doen. 
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9. EINDE VAN DE ARBEIDSRELATIE 
  Voor de modaliteiten betreffende de beëindiging wordt er verwezen naar Boek 14 van het KB van 19 

april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones. 

 

 

10. SANCTIES 
  De tuchtregeling voor alle personeelsleden wordt geregeld in de artikelen 247 tot en met 279 van het 

KB van 19 april 2014 tot bepaling het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones. 

 
10.1 INBREUKEN 

  Onderstaande overtredingen kunnen worden gesanctioneerd. Deze lijst is niet limitatief. 

 Tekortkomingen aan de beroepsplichten, namelijk: 

- Loyaliteit; 

- Continuïteit; 

- Discretie- en reserveverplichting; 

- Gehoorzaamheid; 

- Werkijver en efficiëntie; 

- Neutraliteit; 

- Onomkoopbaarheid; 

- Aangifteplicht. 

 Handelingen die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen; 

 Schade toebrengen aan het imago van de zone; 

 Overtredingen van de verbodsbepalingen, vermeld in het KB van 19 april 2014 tot de bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; 

 Inbreuken op het arbeidsreglement, het huishoudelijke reglement, zonale reglementen, en 

dienstnota’s; 

 Andere arbeid verrichten dan welke werd opgelegd of tot de normale taak behoort; 

 Herhaaldelijk te laat komen; 

 Laattijdig verwittigen van afwezigheid; 

 Zonder toestemming van de leidinggevende de dienst verlaten tijdens de normale diensturen voor 

persoonlijke aangelegenheden; 

 Tikken voor of laten tikken door collega’s; 

 Ongerechtvaardigde afwezigheid na schriftelijke ingebrekestelling; 

 Diefstal; 

 Plegen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag; 

 Roken, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 

 Druggebruik, dronkenschap en alcoholintoxicatie; 

 Alcoholische dranken meebrengen; 

 Misbruik maken van ter beschikking gestelde werkmiddelen; 

 Opzettelijk toebrengen van schade aan machines en werkmateriaal; 

 Ongeoorloofd gebruik van communicatiemiddelen, burotica, machines of gereedschappen die 

eigendom zijn van de zone; 

 Overtreden van elementaire veiligheids- en gezondheidsvoorschriften; 

 Verduistering of manipulatie van documenten; 

 Opstellen van valse verklaringen, verslagen of onkostenota’s; 
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 Drukwerken of geschriften verspreiden of uithangen, zonder voorafgaandelijke toestemming; 

 Politieke, filosofische, religieuze of commerciële propaganda verspreiden op de werkvloer; 

 Geldinzamelingen doen of voorwerpen te koop aanbieden, tenzij er een schriftelijke toelating is van de 

leidinggevende; 

 Fooien of geschenken aanvaarden. 
 

 

10.2 STRAFFEN 

  De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd volgens procedure in Boek 10 van het KB van 19 

april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones: 

 De berisping; 

 De blaam; 

 De inhouding van wedde; 

 De schorsing met of zonder inhouding wedde; 

 De terugzetting of de lagere inschaling; 

 Het ontslag van ambtswege; 

 De afzetting. 
 

 

10.3 SCHORSING ALS ORDEMAATREGEL 

  In volgende gevallen kan een personeelslid door de raad geschorst worden als ordemaatregel conform 

de regels van Boek 12 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones: 

 Wanneer het personeelslid het voorwerp uitmaakt van strafrechtelijke vervolgingen; 

 Wanneer het personeelslid het voorwerp uitmaakt van tuchtvervolgingen wegens zware fout waarbij 

de betrokkene op heterdaad betrapt is of waarvoor afdoende aanwijzingen zijn. 
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11. ORDE, HYGIËNE EN VEILIGHEID OP HET WERK 
 

11.1 ORDE EN VERZORGING 

  § 1. Gezien het kader waarin de diensten gepresteerd worden, zullen de personeelsleden voldoende 

aandacht besteden aan hun persoonlijke hygiëne en uiterlijke verzorging en de kledijvoorschriften naleven. 

§ 2. De personeelsleden hanteren een neutrale of voorgeschreven kledingstijl. Alle soorten sieraden (piercings, 

oorbellen …) die een risico vormen voor de persoonlijke veiligheid zijn verboden voor het operationeel personeel. 

Baard- en haargroei moeten in overeenstemming zijn met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 

opgenomen in het preventiebeleid. 

Baardgroei kan een effect hebben op de veiligheid geboden door sommige uitrusting. Conform de Belgisch norm 

NBN EN 529 wordt baardgroei bij operationeel personeel niet getolereerd in functie van de veiligheid bij het 

dragen van maskers. 

Personeelsleden mogen geen aanstootgevende tattoos op zichtbare plaatsen hebben. 

 
11.2 BESCHERMING OP HET WERK 

  §1 De zonecommandant en het toezichthoudend personeel houden, in overleg met de 

preventieadviseur en de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer, toezicht op de toepassing van het beleid en 

reglementering inzake veiligheid, gezondheid en welzijn. 

 
§2 De personeelsleden aanvaarden de bevoegdheid van de leden van het comité voor preventie en bescherming 

op het werk (CPBW), van de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer en van andere personen die van de 

zonecommandant een opdracht gekregen hebben in het kader van de welzijnswet. 

 
§3 De personeelsleden dienen alle veiligheidsmaatregelen na te leven. 

 
§4 De personeelsleden dienen de nodige aandacht te schenken aan hun eigen veiligheid, die van hun collega’s 

en externen. Daartoe moeten ze op de juiste wijze gebruik maken van arbeidsmiddelen en 

veiligheidsvoorzieningen en zijn ze verplicht alle collectieve en/of individuele beschermingsmiddelen en 

arbeidsmiddelen die voor de uitvoering van het werk vereist worden, te gebruiken. De personeelsleden moeten 

de gegeven instructies, vastgestelde werkwijzen en ingestelde procedures correct toepassen. Ze moeten alle 

gevaren en omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen onmiddellijk signaleren aan de 

leidinggevende en/of de preventieadviseur en ook dadelijk de eerste maatregelen treffen. 

 
§5 De personeelsleden zijn verplicht alle gereedschappen of andere arbeidsmiddelen met de grootste zorg te 

behandelen en de leidinggevenden onmiddellijk in te lichten inzake eventuele gebreken. Gebreken of fouten in 

de beschermingsmiddelen dienen eveneens onmiddellijk gemeld te worden. 

De personeelsleden hebben bovendien het recht om gebreken en tekortkomingen op het gebied van welzijn, 

veiligheid en dergelijke aan te klagen via de gewone hiërarchische weg. Het belanghebbende personeelslid kan 

zich hierin laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

 

  De personeelsleden moeten zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze 

georganiseerd worden, volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

In uitvoering van de Wet op het welzijn, haar uitvoeringsbesluiten en de toepassing van Titel II, Hoofdstuk III, 

afdeling I (Codex Welzijn) zijn de personeelsleden die door het CPBW zijn weerhouden als risicogroep, 

onderworpen aan een wettelijk verplicht onderzoek. Het medisch onderzoek van bedoelde personeelsleden is 

ook verplicht bij aanwerving, werkhervatting na arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer, 

werkpostverandering en bij zwangerschap/lactatie. 
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De personeelsleden mogen eveneens spontaan een raadpleging bij de preventieadviseur of arbeidsgeneesheer 

aanvragen met betrekking tot symptomen toe te schrijven aan hun arbeidssituatie. 

 

   De personeelsleden die krachtens de wetgeving preventief moeten ingeënt worden, dienen zich op 

de hiervoor vastgelegde dag te melden. Niemand mag zich aan deze verplichting onttrekken, tenzij mits 

voorlegging van een bewijs dat de inenting door een andere geneesheer werd verricht. 

De hulpverleningszone kan in het kader van de wetgeving of op advies van de arbeidsgeneesheer de lijst der 

preventieve inentingen uitbreiden, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan. 

Wanneer er gegronde redenen bestaan, kan in dringende gevallen op doktersadvies een bepaalde preventieve 

inenting opgelegd worden. 

De inentingen gebeuren voor rekening van de hulpverleningszone. 

 

  De personeelsleden die tijdens de middagpauze op het werk blijven, gebruiken hun maaltijden in de 

refter en dit tijdens de pauze-uren voorzien in het individueel werkrooster. 

 
 

11.3 VEILIGHEID – WERKKLEDIJ 

  Elk personeelslid kleedt zich behoorlijk en respectvol in de uitvoering van zijn functie. In de uitoefening 

van bepaalde functies is aangepaste kledij verplicht. De zone is verplicht werkkledij ter beschikking te stellen van 

zodra een personeelslid bevuilende activiteiten uitvoert. De personeelsleden die deze taken uitvoeren zijn 

verplicht de hen ter beschikking gestelde werkkledij te dragen. 

 

  De personeelsleden zijn verplicht om alle individuele beschermingsmiddelen te gebruiken en de 

werkvoorschriften te volgen die voor de uitvoering van het werk vereist worden. 

Zij moeten ook ieder gevaar melden dat de veiligheid in het gedrang kan brengen en meteen de eerste 
maatregelen treffen. 

 

  Tenzij ander vermeld in het kledijreglement, blijven de werkkledij en de persoonlijke 

beschermingsmiddelen eigendom van de hulpverleningszone en mogen ze niet buiten de dienst gedragen 

worden. 

 
11.4 ROOKBELEID 

  Alle personeelsleden dienen het algemene rookverbod in de gebouwen en de dienstvoertuigen na te 

leven. 

Roken is niet toegelaten tijdens de arbeids- en diensttijd, dus ook niet tijdens interventies. Roken kan alleen 

tijdens de pauzes die voorzien zijn in de uurroosters. Dit kan alleen in open lucht en gebruikmakend van de 

aanwezige asbakken. 

 
11.5 ARBEIDSONGEVAL 

  Het personeelslid dat slachtoffer is van een arbeidsongeval of een ongeval van en naar het werk moet 

zo snel mogelijk de personeelsdienst op de hoogte brengen en alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn om de 

ongevallenverklaring te kunnen invullen, ook al heeft dit ongeval geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 

Indien het personeelslid zelf in de onmogelijkheid verkeert om zijn leidinggevende of de personeelsdienst te 
contacteren, nemen zijn rechtstreekse collega’s deze taak voor zich. 

De locaties van de verbandkisten en een overzicht van de verstrekkers van de eerste hulp zijn opgenomen in 

bijlage 2. 
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11.6 ALCOHOL EN DRUGSPREVENTIEBELEID 

  Een hiërarchische meerdere met de graad van officier heeft het recht vast te stellen dat een 

personeelslid dat zich op het werk aanbiedt, klaarblijkelijk niet geschikt is om te werken en hem, na verwittiging 

van de zonecommandant of zijn afgevaardigde en zo nodig na ruggenspraak met de arbeidsgeneesheer, te 

verbieden het werk te beginnen. Hij heeft in het bijzonder de taak, bij ernstige vermoeden van intoxicatie, ervoor 

te zorgen dat de stappen van Boek 11 van het KB van 19 april 2014 tot de bepaling van het administratief statuut 

van het operationeel personeel van de hulpverleningszones betreffende het uitvoeren van een alcohol- en 

drugstest worden genomen. 

 

  Het personeelslid mag bij het begin van de dienst of wanneer hij van wacht is, niet onder invloed van 

alcohol of drugs zijn of in een soortgelijke toestand verkeren door het gebruik van andere stoffen. Tijdens de 

dienst gebruikt het personeelslid eveneens geen alcohol, geen drugs en geen geneesmiddelen die aanleiding 

geven tot een soortgelijke toestand als bij het gebruik van alcohol of drugs. 

 

  Het voeren van een beleid om het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk te 

bevorderen is een geïntegreerd onderdeel van het algemene beleid van de zone. Een preventief alcohol- en 

drugsbeleid maakt hier deel van uit. Dit is ingegeven door het feit dat werkgerelateerd gebruik van alcohol of 

drugs één van de factoren is die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van personeelsleden en hun 

omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het ook een negatieve impact hebben op de 

productiviteit en de kwaliteit van het werk en kan het imago van de zone erdoor geschaad worden. 

VSOA wens teen uitgewerkt en uitgeschreven beleid hier omtrent voorgelgd te krijgen. 

 

  Met betrekking tot het preventief beleid inzake werkgerelateerd gebruik van alcohol en drugs wil de 

zone een beroep doen op het gezond verstand en een verantwoordelijk gedrag van al zijn personeelsleden en 

eventuele andere op de werkplek aanwezige personen. De zone verwacht van zijn personeelsleden en eventuele 

andere op de werkplek aanwezige personen dat zij op een verantwoorde wijze omgaan met het gebruik van 

alcohol om te voorkomen dat gebruik zou leiden tot problematische situaties voor zichzelf of voor hun collega’s. 

De zone verwacht van zijn leidinggevend personeel in deze een voorbeeldrol en een passend optreden ten 

aanzien van hun medewerkers in probleemsituaties. De zone is van oordeel dat in de huidige situatie en 

onderlinge verhoudingen er geen nood is aan het uitwerken van gedetailleerde regels en voorschriften. We 

rekenen erop dat de bestaande afspraken rond het functioneren van medewerkers en leidinggevend personeel 

voldoende mogelijkheden bieden om gepast op te treden voor zover dit nodig zou zijn 

Indien nodig zal de zone een beleid uitwerken conform de regels van CAO nummer 100. 

 
11.7 PREVENTIE PSYCHOSOCIALE BELASTING OP HET WERK 

11.7.1 Principe 

  Elk personeelslid en de daarmee gelijkgestelde personen (stagiairs, leerlingen, …) hebben het recht 

met waardigheid en respect behandeld te worden en in een positieve omgeving te werken. 

De hulpverleningszone neemt de gepaste maatregelen om een einde te stellen aan de schade die voortvloeit uit 

de psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, burn-out, conflicten en geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. 

De hulpverleningszone verwacht dat iedereen op een positieve manier bijdraagt tot het vooropgestelde 

preventiebeleid en zich onthoudt van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op 

het werk. 

 

  De hiërarchische lijn heeft de plicht om gevallen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

te helpen voorkomen en niet te tolereren. 
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11.7.2 Definitie 

  Onder psychosociale risico’s op het werk wordt verstaan: de kans dat één of meerdere 

personeelsleden psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten 

gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 

arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de 

werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden. 

Onder geweld op het werk wordt verstaan: elke feitelijkheid waarbij een personeelslid of een andere persoon 

psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. 

Onder pesterijen op het werk wordt verstaan: een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of 

uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of organisatie, die plaats hebben gedurende een 

bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische 

integriteit van een personeelslid of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering 

van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, 

bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband 

houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 

syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische 

eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 

afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. 

Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal 

of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een 

persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 

wordt gecreëerd. 

 
11.7.3 Specifieke tussenkomende partijen 

 
Vertrouwenspersoon 
In afwachting van de aanstelling van een interne vertrouwenspersoon kan een personeelslid terecht bij de 
externe preventieadviseur psychosociale aspecten. 

 

Preventieadviseur psychosociale aspecten (hierna genoemd als preventieadviseur) 
Heidi Mermans 

02 / 549 71 57 
heidi.mermans@mensura.be 
info.edpb@mensura.be 
Mensura 
Gouverneur Roppesingel 25, 3500 Hasselt 

 
11.7.4 Preventiemaatregelen 

  Aan de hand van een risicoanalyse identificeert de hulpverleningszone de situaties die aanleiding 

kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk. Zij houdt inzonderheid rekening met de situaties die 

aanleiding kunnen geven tot: 

 Stress of burn-out veroorzaakt door het werk of; 

 Tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk of uit geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

Preventiemaatregelen opgenomen in het Globaal Preventieplan worden door de zone genomen om situaties en 

handelingen te voorkomen die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s met inzonderheid geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, om de schade te voorkomen of om deze te beperken. 

mailto:heidi.mermans@mensura.be
mailto:info.edpb@mensura.be


Arbeidsreglement operationeel personeel Brandweer zone Kempen, versie zoneraad 10/12/2016   -  39  

11.7.5 Verzoek tot psychosociale interventie door het personeelslid 

  § 1. Vooraleer beroep te doen op de procedures voorzien in de artikelen 131 en 132 kan het 

personeelslid dat meent het voorwerp te zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op elk ogenblik de 

persoon die dit grensoverschrijdend gedrag stelt aanspreken, en vragen dit gedrag te beëindigen. 

Onverminderd de mogelijkheid voorzien in het eerste lid, kan het benadeelde personeelslid een leidinggevende 

aanspreken met het oog op de noodzakelijke bemiddeling tussen beide partijen. 

 
§ 2. Indien de mogelijkheden aangeboden in § 1 onvoldoende resultaat boeken of niet realiseerbaar zijn binnen 

de zone, kan het personeelslid een beroep doen op de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur. 

Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur het 

personeelslid en informeert hij deze over de mogelijkheden tot interventie. 

De interne procedure maakt het mogelijk dat het personeelslid bij de vertrouwenspersoon of de 

preventieadviseur een verzoek indient tot: 

 Hetzij een informele psychosociale interventie; 

 Hetzij een formele psychosociale interventie. 
 
 

  De informele psychosociale interventie 

De informele psychosociale interventie houdt in dat het betrokken personeelslid samen met de 

vertrouwenspersoon of de preventieadviseur op informele wijze zoekt naar een oplossing. 

De vertrouwenspersoon of de preventieadviseur hoort het personeelslid dat zich tot hem/haar wendt binnen 

een termijn van tien kalenderdagen na het eerste contact. Het personeelslid vindt er informatie, advies of een 

luisterend oor. 

De vertrouwenspersoon of de preventieadviseur handelt enkel mits akkoord van het personeelslid. Er kan 

melding worden gemaakt van de situatie zonder dat er verdere stappen dienen te worden ondernomen. Indien 

het personeelslid toch een actie verwacht is de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur in deze fase vooral 

een bemiddelaar tussen de beoogde partijen die streeft naar een verzoeningsproces. 

Het type informele interventie wordt opgenomen in een ondertekend en gedateerd document. 

Indien het personeelslid geen gebruik wenst te maken van de informele psychosociale interventie of indien deze 

niet tot een oplossing heeft geleid, kan het personeelslid tegenover de preventieadviseur zijn wil uitdrukken om 

een verzoek tot formele psychosociale interventie in te dienen. 

 

  De formele psychosociale interventie 

A. DEFINITIE 

Het verzoek tot formele psychosociale interventie houdt in dat het personeelslid aan de hulpverleningszone 

vraagt om de gepaste collectieve en individuele maatregelen te nemen op basis van een analyse van de specifieke 

arbeidssituatie en maatregelen voorgesteld door de preventieadviseur. 

Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie, volgens het personeelslid, betrekking heeft op feiten 

van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, draagt dit verzoek de naam van "verzoek tot 

formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk". 

 

B. INDIENING VAN HET VERZOEK 

Het personeelslid heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur alvorens zijn verzoek in 

te dienen. Dit onderhoud vindt plaats binnen een termijn van maximum tien kalenderdagen volgend op de dag 

waarop het personeelslid zijn wil heeft uitgedrukt om zijn verzoek in te dienen. Het personeelslid ontvangt een 

kopie van het document dat dit onderhoud bevestigt. 

Het personeelslid formuleert het verzoek tot formele psychosociale interventie in een gedateerd en ondertekend 

document en omschrijft hierin de problematische arbeidssituatie en het verzoek aan de hulpverleningszone om 

passende maatregelen te treffen. 
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Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie betrekking heeft op feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk neemt het personeelslid bijkomend volgende gegevens op in zijn 

document: 

 Een nauwkeurige beschrijving van de feiten; 

 Het ogenblik en de plaats waarop elk van de feiten zich hebben voorgedaan; 

 De identiteit van de aangeklaagde; 

 Het verzoek aan de hulpverleningszone om geschikte maatregelen te nemen om een einde te maken 

aan de feiten. 

In dit kader, bezorgt het personeelslid het document door persoonlijke overhandiging aan de preventieadviseur. 

Hebben de vermeende feiten die voor het personeelslid aanleiding zijn geweest om een verzoek in te dienen tot 

formele psychosociale interventie geen betrekking op feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk dan kan het personeelslid er ook voor kiezen het document per gewone post te bezorgen 

aan de preventieadviseur. 

 
C. AANVAARDING OF WEIGERING VAN HET VERZOEK 

De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk tien kalenderdagen na de 

inontvangstneming van het verzoek. Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek 

geacht te zijn aanvaard. 

De preventieadviseur weigert de indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie wanneer de 

situatie die het personeelslid beschrijft kennelijk geen psychosociale risico's op het werk inhoudt. 

Wanneer de preventieadviseur het verzoek heeft aanvaard, zal deze een tweede analyse uitvoeren: hij gaat na 

of de beschreven situatie hoofdzakelijk betrekking heeft op risico’s met een collectief karakter of op risico’s met 

een individueel karakter. 

Er is sprake van een psychosociale interventie met een individueel karakter wanneer één persoon schade dreigt 

te ondervinden. 

Er is sprake van een psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter wanneer meer dan één 

persoon schade dreigt te ondervinden en het probleem bijgevolg gekaderd kan worden op groepsniveau, 

bijvoorbeeld op het niveau van een bepaalde afdeling. 

 

D. ONDERZOEK / ADVIES / MAATREGELEN VERZOEK MET HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER 

De preventieadviseur brengt de hulpverleningszone schriftelijk op de hoogte van het feit dat een verzoek tot 

formele psychosociale interventie werd ingediend en dat dit verzoek een hoofdzakelijk individueel karakter heeft 

en hij deelt de hulpverleningszone de identiteit van het betrokken personeelslid mee. 

De preventieadviseur onderzoekt op volledig onpartijdige wijze de specifieke arbeidssituatie, rekening houdend 

met de informatie overgemaakt door de personen die hij nuttig acht te horen. 

Binnen een termijn van maximum drie maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek, deelt de 

preventieadviseur het advies mee aan de hulpverleningszone en met het akkoord van het betrokken 

personeelslid, aan de vertrouwenspersoon wanneer die op informele wijze in dezelfde situatie is 

tussengekomen. Deze termijn kan verlengd worden met drie maanden voor zover de preventieadviseur deze 

verlenging kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor schriftelijk worden meegedeeld aan de 

hulpverleningszone, het betrokken personeelslid en aan de andere rechtstreeks betrokken perso(o)n(en). 

Het personeelslid en de andere betrokken perso(o)n(en) worden zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte 

gebracht van de datum waarop de preventieadviseur zijn advies aan de hulpverleningszone heeft overhandigd 

en de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording voor zover deze verantwoording hen 

toelaat de situatie gemakkelijker te begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden. 

Indien de hulpverleningszone overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van het personeelslid 

deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan het personeelslid en dit uiterlijk een maand na het ontvangen 

advies van de preventieadviseur. Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van het personeelslid 

wijzigen, deelt de hulpverleningszone aan deze laatste een afschrift van het advies van de preventieadviseur mee 
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en hoort hij dit personeelslid. Deze laatste kan zich tijdens dit verhoor laten bijstaan door een persoon naar zijn 

keuze. 

Uiterlijk twee maanden na ontvangst van het advies van de preventieadviseur, deelt de hulpverleningszone 

schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft, mee 

 Aan de preventieadviseur psychosociale aspecten; 

 Aan het betrokken personeelslid en aan de andere rechtstreeks betrokken perso(o)n(en); 

 Aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming 

op het werk. 

De zone voert zo snel mogelijk de vooropgestelde maatregelen uit. 

Een personeelslid dat meent het voorwerp uit te maken van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

op het werk kan een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk indienen bij de preventieadviseur. Dit verzoek wordt op dezelfde wijze 

behandeld als een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk individueel karakter maar 

er zijn een aantal bijzonderheden van toepassing: 

 Nauwkeurige beschrijving van de feiten, de datum waarop en de plaats waar deze feiten zich hebben 

voorgedaan, de identiteit van de aangeklaagde en het verzoek aan de hulpverleningszone om gepaste 

maatregelen te nemen die een einde maken aan de feiten; 

 Verzoek moet persoonlijk overhandigd worden of verzonden door middel van een aangetekende brief 

aan de preventieadviseur; 

 Het personeelslid en de directe getuigen genieten de bescherming tegen represailles. Dit betekent dat 

het aan de hulpverleningszone verboden is om de arbeidsverhouding te beëindigen of om, bij wijze 

van represaille een nadelige maatregel te treffen ten aanzien van dit personeelslid. Wanneer de 

hulpverleningszone ten aanzien van dit beschermd personeelslid maatregelen neemt om de situatie 

op te lossen, moeten deze maatregelen een redelijk en proportioneel karakter hebben; 

 De preventieadviseur deelt aan de aangeklaagde mee welke feiten hem ten laste worden gelegd; 

 Wanneer de ernst van de feiten het vereist, moet de preventieadviseur bewarende maatregelen 

voorstellen aan de hulpverleningszone alvorens hem zijn advies te bezorgen; 

 Als het betrokken personeelslid of de aangeklaagde een rechtsvordering wensen in te stellen, deelt de 

hulpverleningszone hen op hun vraag een afschrift van het advies van de preventieadviseur mee. 

 

E. ONDERZOEK / ADVIES / MAATREGELEN VERZOEK MET HOOFDZAKELIJK COLLECTIEF KARAKTER 

De preventieadviseur brengt de volgende personen zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van dergelijk 

verzoek: 

1° De hulpverleningszone: 

 Van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief 

karakter werd ingediend, zonder daarbij de identiteit van het betrokken personeelslid te vermelden; 

 Van de risicosituatie die beschreven werd door het personeelslid zonder de identiteit van deze mee te 

delen; 

 Van de datum waarop de hulpverleningszone zijn beslissing moet treffen betreffende de gevolgen die 

hij aan het verzoek geeft. 

2° Het betrokken personeelslid: 

 Van het feit dat zijn verzoek hoofdzakelijk betrekking heeft op risico's met een collectief karakter; 

 Van de datum waarop de hulpverleningszone zijn beslissing moet treffen betreffende de gevolgen 

gegeven aan het verzoek. 

Wanneer beschermende maatregelen ter preventie van een ernstige aantasting van de gezondheid van het 

personeelslid zich opdringen, stelt de preventieadviseur deze maatregelen voor aan de hulpverleningszone. Dit 

gebeurt binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving aan de hulpverleningszone. 
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De hulpverleningszone neemt een beslissing betreffende de gevolgen van dit verzoek, in samenspraak met de 

vakorganisaties, en dit binnen een termijn van maximum drie maanden. Wanneer de hulpverleningszone een 

risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie heeft uitgevoerd beschikt deze over een bijkomende termijn van 

drie maanden (maximale termijn van zes maanden). 

Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en overhandigd aan de preventieadviseur. Op zijn beurt brengt de 

preventieadviseur het personeelslid hiervan op de hoogte. 

Het is aan de hulpverleningszone om zo snel mogelijk deze vooropgestelde maatregelen uit te voeren. 

De preventieadviseur –mits akkoord van het personeelslid en indien de preventieadviseur niet bij de 

risicoanalyse van de situatie is betrokken geweest- onderzoekt het verzoek alsof het gaat om een verzoek met 

een hoofdzakelijk individueel karakter in drie volgende situaties: 

 De hulpverleningszone deelt zijn beslissing niet mee binnen de vooropgestelde termijn; 

 De hulpverleningszone beslist geen preventiemaatregelen te treffen; 

 Het personeelslid meent dat de preventiemaatregelen niet zijn aangepast aan de individuele situatie. 
 
 

11.7.6 Extern register: register voor feiten van derden 

In de ondernemingen en instellingen waar de personeelsleden in contact komen met andere personen op de 

arbeidsplaats dient het bedrijf systematisch de verklaring te noteren van de personeelsleden die menen het 

voorwerp te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, die extern zijn aan 

de hulpverleningszone. Deze verklaringen worden opgenomen in een centraal register over feiten van derden. 

Dit register is een belangrijk instrument voor de hulpverleningszone om gepaste preventiemaatregelen te 

kunnen opstellen. 

Dit register wordt bijgehouden. 

Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

op het werk die werden veroorzaakt door andere personen op de arbeidsplaats en waarvan het personeelslid 

meent het voorwerp te zijn geweest, evenals de data van die feiten. Ze vermeldt de identiteit van het 

personeelslid niet tenzij deze met de vermelding ervan instemt. 

De leden van het MAT, de bevoegde preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur belast met 

de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de vertrouwenspersoon hebben 

toegang tot dit register. Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. De 

werkgever bewaart de verklaringen inzake de feiten die in het register zijn opgenomen, gedurende vijf jaren, te 

rekenen vanaf de dag dat het personeelslid deze verklaringen heeft laten optekenen. 

Zowel het betrokken personeelslid als de hulpverleningszone kunnen tegen de pleger van de feiten een klacht 

indienen bij de federale politie na consultatie van alle elementen. 

 
11.7.7 Materiële inrichting van de werkplaatsen 

  De zone richt de werkplaatsen in de mate van het mogelijke zo in dat ze bescherming bieden tegen 

grensoverschrijdend gedrag bij de uitvoering van het werk: 

 Gescheiden toiletten en kleedkamers voor mannen en vrouwen; 

 Voldoende ruime en verluchte werkplekken; 

 Een goede verlichting in alle lokalen en gangen en garages; 

 Provocerende affiches of posters zijn verboden. 
 

 

11.7.8 Sancties 

  Aan het personeelslid dat zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag bij de uitvoering van het werk, kunnen sancties opgelegd worden zoals bepaald in Hoofdstuk 10 Sancties. 

Bij manifeste kwaadwilligheid en/of ongegrondheid van de klachtenprocedure kunnen sancties opgelegd 

worden zoals bepaald in Hoofdstuk 10 Sancties. 
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12. GEBRUIK VAN BEWAKINGSCAMERA’S 
  Doelstelling van gebruik camera’s: 

 Bescherming van de goederen van de zone; 

 Visueel contact bij aanbellen aan hoofdinkom of zij-inkom en bij leveringen tijdens en na de normale 

werkuren van het onthaal; 

 Bewaking en toezicht om misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen; 

 Visuele controle m.b.t. De status van de poorten; 

 Veiligheid van de manschappen opvolgen. 
 

De camerabewaking werd beperkt tot het strikt noodzakelijke om dit doel te verwezenlijken. 
 

  Gebruik van de beelden: 

Met betrekking tot het bekijken van de beelden wordt absolute discretie voorgeschreven. Enkel de centralisten 

en de officieren zijn bevoegd om de beelden in real-time te bekijken, doch de afspraken gelden ook voor 

toevallige passanten in de centrale. 

Deze bevoegde personen zullen hun waarnemingen rond misdrijven of beschadigingen van goederen van de 

brandweer onmiddellijk en enkel aan hun hiërarchisch verantwoordelijken melden. 

Deze bevoegde personen zullen ook een vertrouwelijkheidverklaring afleggen alvorens zij toegang krijgen tot de 

beelden. 

De opgenomen beelden zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt: met andere woorden de camerabewaking 

mag enkel dienen om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken. 

De beelden worden maximum drie maanden bewaard, uitgezonderd die beelden die noodzakelijk zijn voor het 

bewijzen van een misdrijf of aangebrachte schade. 

Het eventueel naderhand bekijken van de beelden gebeurt door de zonecommandant of één van zijn 

afgevaardigden die hiervoor worden aangeduid. De beelden zullen dan ook alleen geraadpleegd worden in het 

bijzijn van een getuige. 

Elke keer dat opgeslagen gegevens worden geraadpleegd zal dit in een aangelegd register ingeschreven worden 

met vermelding van wie de opdracht komt, wie de beelden bekijkt, op welke datum de beelden bekeken werden. 

Elk gebruik van de (al dan niet opgenomen) beelden dat niet binnen de doelen valt zal als misbruik van 

vertrouwelijke informatie beschouwd worden, en zal op dezelfde manier vervolgd worden. 
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13. WIJZIGING ARBEIDSREGLEMENT 
  De wijziging van het arbeidsreglement geschiedt overeenkomstig de wettelijk voorziene 

onderhandelings- en overlegprocedures bedoeld in de Wet van 19 december 1974 en haar uitvoeringsbesluiten. 

De aangelegenheden die niet onderworpen zijn aan de onderhandelings- of overlegprocedures en die in het 

arbeidsreglement worden opgenomen, moeten worden onderworpen aan de overlegprocedure. 
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14. BIJLAGEN 

1 Gebruik camera’s 

 Vertrouwelijkheidsverklaring gebruik camera’s 

 Locatie van de camera’s 
2 Eerste hulp en locatie van de verbandkisten 
3 Preventiedienst en arbeidsgeneeskundige dienst 
4 Samenstelling onderhandelings- en overlegcomité 
5 Inspectiediensten 
6 Zonaal reglement beschikbaarheden 



Arbeidsreglement operationeel personeel Brandweer zone Kempen, versie zoneraad 10/12/2016   -  46  

BIJLAGE 1. GEBRUIK VAN CAMERA’S 

Op onderstaande locaties zijn camera’s geïnstalleerd: 

POST BALEN: 

 Garage brandweerwagens (3 camera’s); 

 Garage zieken- en commandowagen; 

 Buiten aan de wasplaats. 
 
 

POST GEEL: 

 Inkomhal (0.01); 

 Wachtruimte (0.07); 

 Doorgang (0.145); 

 Sas (K.55); 

 Buiten tegen muur (0.84); 

 Op Astridmast; 

 Op lantaarn achterkant; 

 Buiten tegen muur (0.93); 

 Op lantaarn voorkant; 

 Op lantaarn bij garage; 

 Buiten tegen uitrukgarage; 

 Buiten tegen containerhal. 
 
 

POST GROBBENDONK: 

 
 

POST HERENTALS: geen 
 

POST HERENTHOUT: geen 
 

POST MOL: geen 
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POST WESTERLO: 

 Brandweervoertuigenhal (2 camera’s); 

 Ambulancehal; 

 Parking achteraan (2 camera’s); 

 Vooraan het gebouw ter hoogte van uitrijpoorten (2 camera’s); 

 Hoofdingang brandweer/politie. 
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BIJLAGE 2. EERSTE HULP EN LOCATIE VAN DE VERBANDKISTEN 

 
De eerste hulp wordt in de posten met ambulanciers verleend door de ambulanciers in een daarvoor aangeduid 

lokaal (EHBO-lokaal). De ambulanciers kunnen worden bereikt via de zonale meldkamer. 

 
 

De verbandkist bevindt zich in het daarvoor aangeduid lokaal (EHBO-lokaal). 
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BIJLAGE 3. PREVENTIEDIENST EN ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST 

 
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) op het werk 

 
I.O.K. 

 

Erik Devocht, Diensthoofd Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk 
erik.devocht@iok.be 
014 / 56 27 80 
Antwerpseweg 1 
2440 Geel 

 
 

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB) op het werk 
 

Mensura EDPB 
 

Dr. Jan Vanoeteren, Arbeidsgeneesheer 
jan.vanoeteren@mensura.be 
info.edpb@mensura.be 

011 / 269986 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 

 

Heidi Mermans, Preventieadviseur psychosociale aspecten 
heidi.mermans@mensura.be 
info.edpb@mensura.be 
02 / 549 71 57 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 

mailto:erik.devocht@iok.be
mailto:jan.vanoeteren@mensura.be
mailto:info.edpb@mensura.be
mailto:heidi.mermans@mensura.be
mailto:info.edpb@mensura.be
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BIJLAGE 4. SAMENSTELLING ONDERHANDELINGS- EN 

OVERLEGCOMITÉ 
 
 

Afvaardiging van de werkgever 

 Mevr. Vera Celis Burgemeester Stad Geel 
Voorzitter onderhandelings- en overlegcomité 

Dhr. Jos Engelen Burgemeester Gemeente Meerhout 

Kol. Koen Bollen Zonecommandant 

Maj. Carien Vercalsteren Directeur Personeel & Organisatie 

Mevr. Annelies Loozen Personeelsverantwoordelijke 
Secretaris onderhandelings- en overlegcomité 

Afvaardiging van de werknemers 

 Bwm. Freddy Bartholomeus Brandweerman post Mol 
Afgevaardigde ACOD 

Mevr. Viviane Simons Secretaris ACOD 

Kpl. Steven Bastiaens Korporaal post Westerlo 
Afgevaardigde ACV-Openbare Diensten 

Bwm. Patrick Verreydt Brandweerman post Geel 
Afgevaardigde ACV-Openbare Diensten 

Dhr. Joris Nevelsteen Secretaris ACV-Openbare Diensten 

Lt. Danny Vandenbergh Postoverste post Herentals 
Afgevaardigde VSOA 

Dhr. Eric Labourdette Secretaris VSOA 
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BIJLAGE 5: INSPECTIEDIENSTEN EN ANDERE CONTACTADRESSEN 

 
Sociale inspectie 

 
Theater Building, Italiëlei 124 bus 63, 2000 Antwerpen 

Tel 03 / 260 99 00 
 
 
 

Toezicht Welzijn op het werk 

 
Theater Building, Italiëlei 124 - bus 77, 2000 Antwerpen 

Tel. : 03 / 232 79 05 

E-mail : tww.antwerpen@werk.belgie.be 
 
 
 

Toezicht op de sociale wetten directie Turnhout 

 
Warandestraat 49, 2300 Turnhout 

Tel. : 014 / 44 50 10 

E-mail : tsw.turnhout@werk.belgie.be 
 
 
 

Kinderbijslagfonds 

 
FAMIFED, Trierstraat 70, 1000 Brussel 

Tel. 0800 / 94 434 

E- mail: jurgen.poels@orpss.fgov.be 
 
 
 

Verzekering Arbeidsongevallen 

 
Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 

mailto:tww.antwerpen@werk.belgie.be
mailto:tsw.turnhout@werk.belgie.be
mailto:jurgen.poels@orpss.fgov.be
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BIJLAGE 6: ZONAAL REGLEMENT BESCHIKBAARHEDEN 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1. DOEL EN DOELGROEP 

Het zonaal reglement beschikbaarheden legt de kwaliteitsgrenzen en de meetmethodiek vast om de 

beschikbaarheden van de personeelsleden binnen brandweer zone Kempen te evalueren. 

Het zonaal reglement beschikbaarheden is van toepassing op de vrijwillige brandweerlieden en op de 

beroepspersoneelsleden die op basis van een individueel akkoord met de zone zich engageren om ook buiten de 

normale arbeidsuren gevolg te geven aan oproepen voor interventies. 

Dit reglement is niet van toepassing op de ambulanciers niet-brandweermannen tenzij anders vermeld. 
 
 

1.2. ALGEMEEN PRINCIPE 

Op basis van het beschikbaarheidspercentage en het opkomstpercentage wordt de beschikbaarheid als zeer 

goed, goed, te verbeteren of onvoldoende gequoteerd. 

Om een optimale dienstverlening aan de burger te garanderen mag de zone het beroepspersoneelslid dat 

gekozen heeft voor oproepbaarheidsdienst en de vrijwilliger, in overleg met het personeelslid, tot acht uur per 

week vast inplannen. Voor de ambulanciers niet-brandweermannen kan dit tot 16 uur per week. Het 

personeelslid kan deze shift ruilen, maar is er zelf verantwoordelijk voor dat er een personeelslid beschikbaar is. 

 

1.3. OPROEPBAARHEIDSDIENST 

De oproepbaarheidsdienst is een periode waarin het beroepspersoneelslid, zonder in de kazerne te moeten zijn, 

zich beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een oproep voor een interventie. De oproepbaarheidsdienst 

telt niet als arbeidstijd. Indien men tijdens de oproepbaarheidsdienst effectief wordt opgeroepen voor een 

interventie, telt die tijd gespendeerd aan de interventie wel als arbeidstijd. 

 

1.4. BESCHIKBAARHEIDSVERPLICHTING 

Onder beschikbaarheidsverplichting wordt begrepen de verplichting voor het vrijwillig personeelslid om tijdens 

de oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking van een post te houden, zodat hij zich er in 

geval van een oproep naar kan begeven binnen de afgesproken termijn. De oproepbaarheidsdienst telt niet als 

diensttijd. Indien men tijdens de oproepbaarheidsdienst effectief wordt opgeroepen voor een interventie, telt 

die tijd gespendeerd aan de interventie wel als diensttijd. 

 

 

2. BESCHIKBAARHEID AANGEVEN 
Het personeelslid streeft er naar om zijn beschikbaarheid, ook voor korte periodes, zo snel mogelijk te registreren 

in de planningstool en doet dit bij voorkeur minstens 24 uur op voorhand. 

De beschikbaarheidsstelling moet minstens een aaneengesloten periode van twee uur bedragen. 

Het managementteam kan om familiale of professionele redenen de beschikbaarheidsnorm tijdelijk 

verminderen. De aanvraag dient via de postoverste bij het managementteam te komen. 

Het vrijwillig personeelslid dat zich niet beschikbaar kan stellen ten gevolge van ziekte of een ongeval, brengt zijn 

leidinggevende en de personeelsdienst schriftelijk op de hoogte. De melding bevat de periode van 

onbeschikbaarheid en wordt gestaafd door een geneeskundig getuigschrift. Een kopie van het getuigschrift voor 

de hoofdwerkgever volstaat. Tijdens deze periode mag het personeelslid geen enkele prestatie leveren. 

Bij werkhervatting na een afwezigheid van meer dan vier weken wegens ziekte of ten gevolge van een ongeval, 

moet het vrijwillig personeelslid zich ten laatste binnen de tien dagen na werkhervatting aanbieden voor een 



Arbeidsreglement operationeel personeel Brandweer zone Kempen, versie zoneraad 10/12/2016   -  53  

consult bij de arbeidsgeneesheer. Het vrijwillig personeelslid neemt voor de planning van dit consult contact op 

met de personeelsdienst van zodra hij de datum van de werkhervatting kent. 

Het vrijwillig personeelslid dat voor zijn werk geregeld voor een langere periode (meer dan zeven kalenderdagen) 

in het buitenland is, laat dit vooraf weten aan de personeelsdienst. Deze periodes tellen niet mee voor de 

berekening van zijn beschikbaarheid. 

Daarnaast heeft het vrijwillig personeelslid de mogelijkheid om, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 246 

van het KB administratief statuut van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones, zijn benoeming gedurende een ononderbroken periode van 

zes maanden op te schorten omwille van persoonlijke of professionele redenen. De opschortingsperiode mag 

niet meer bedragen dan twee jaar voor de totale duur van zijn benoeming. 

 

 

3. EVALUATIENORMEN 
De evaluatie van de beschikbaarheid gebeurt op basis van onderstaande tabellen. De eindscore is de score op 

het beschikbaarheidspercentage, tenzij het opkomstpercentage onvoldoende is. In dat geval is de eindscore 

sowieso ‘onvoldoende’. 

 

3.1. BESCHIKBAARHEIDSPERCENTAGE 
 
 

 Beschikbaarheidspercentage 

Zeer goed +++ ≥ 40 % 

Goed ++ ≥ 25% 

Te verbeteren + ≥ 12,5% 

Onvoldoende - < 12,5% 

 

3.2. OPKOMSTPERCENTAGE 
 
 

 Opkomstpercentage 

Goed ≥ 90% 

Onvoldoende < 90% 

 

Een personeelslid dat zich beschikbaar stelt, dient de aankomsttijd volgens zijn aangegeven 

beschikbaarheidsniveau van respectievelijk acht of 15 minuten te respecteren. 

Te laat komen wordt gelijkgesteld met niet opdagen, tenzij er een aanvaardbare reden is. 
 

 

4. MEETMETHODIEK 

4.1. BEREKENEN VAN HET BESCHIKBAARHEIDSPERCENTAGE 
De berekening van het beschikbaarheidspercentage gebeurt als volgt: 

= [uren ‘bezig voor de brandweer niet beschikbaar + bezig met interventie + beschikbaar + in kazerne 

stand-by + oefening stand-by + beschikbaar vast ingepland’] / [uren in de beschouwde periode] 

Periodes van ziekte waarvoor het personeelslid een medisch getuigschrift binnenbrengt, tellen niet mee voor 

de uren in de beschouwde periode. Verlof telt wel mee voor de uren in de beschouwde periode. 

Minstens 50% van de beschikbaarheid moet worden gehaald uit niet geplande activiteiten. De uren die men 

verzamelt met geplande activiteiten, worden begrensd tot het aantal uren gekoppeld aan niet geplande 

activiteiten. 
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4.2. BEREKENEN VAN HET OPKOMSTPERCENTAGE 
Het opkomstpercentage wordt voor alle personeelsleden als volgt berekend: 

opkomstpercentage = opkomst / [opkomst + niet opgekomen] 

 
Opkomst is het aantal keren dat het personeelslid gevolg gaf aan een pageroproep. Niet opgekomen is het aantal 

keren dat men geen gevolg gaf aan een pageroproep of te laat was. 

 

 

5. GEVOLGEN VAN DE BESCHIKBAARHEIDSEVALUATIE 
Op het einde van het kwartaal krijgt het personeelslid zijn beschikbaarheidspercentage. Het personeelslid dat op 

het einde van het kwartaal ‘onvoldoende’ of ‘te verbeteren scoort’, moet het volgende kwartaal voorrang geven 

aan andere personeelsleden voor het uitvoeren van brandwachten en geplande activiteiten. 

Voor het vrijwillig personeelslid maakt de score ook deel uit van de periodieke evaluatie. De beschouwde periode 

is dan de volledige evaluatieperiode. 

Voor het beroepspersoneelslid wordt het individueel akkoord tweejaarlijks geëvalueerd. Bij een vermelding ‘te 

verbeteren’ of ‘onvoldoende’ gebeurt de evaluatie al opnieuw na een jaar. Na twee ‘onvoldoende’ vermeldingen 

in een periode van drie jaar wordt het individueel akkoord ‘opt-out’ beëindigd. 

 

 

6. REGELING VOOR OFFICIEREN VAN DIENST 
De wachtregeling voor officieren wordt opgenomen in het OVD-reglement. 


