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Titel 1 Algemeen 

Artikel 1 Toepassingsgebied 
Dit deel is van toepassing op het omkaderend personeel van Brandweer Zone Antwerpen. 
 
Het is niet van toepassing op: 

- het operationeel personeel, 
- vrijwilligers, 
- juryleden, 
- politieke mandatarissen. 

 

Artikel 2 Definities 
Voor de toepassing van dit deel van het Personeelsstatuut wordt verstaan onder: 
 
1° Decreet Lokaal Bestuur 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
 
2° BVR RPR  
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor              
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel          
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de            
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van              
alle latere wijzigingen aan dat besluit. 
 
3° Aanstelling 
Het besluit van de aanstellende overheid, tot het invullen van een betrekking in contractueel of               
statutair dienstverband, binnen de grenzen van het door de zoneraad vastgestelde           
personeelsbehoefteplan of in vervanging van wettig afwezige medewerkers. 
 
4° Bevordering (op proef) 
Het besluit van de aanstellende overheid, waarbij 

- een statutaire of contractuele medewerker dat aan de bevorderingsvoorwaarden voldoet,          
op proef respectievelijk vast aangesteld wordt in een statutaire betrekking van een hogere             
rang. Voor de contractuele medewerker houdt deze beslissing eveneens een expliciet           
besluit tot - benoeming (op proef) in conform de pensioenwetgeving. 

- een statutaire of contractuele medewerker dat aan de bevorderingsvoorwaarden voldoet,          
op proef respectievelijk vast aangesteld wordt in een contractuele betrekking van een            
hogere rang. In dit geval wordt een arbeidsovereenkomst conform de wet op            
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 afgesloten. 

 
5° Benoeming of contractuele aanstelling door verandering van graad 
Het besluit van de aanstellende overheid, waarbij een medewerker na een selectie- of             
mobiliteitsprocedure aangesteld wordt in een statutaire of contractuele betrekking van eenzelfde of            
gelijkwaardige graad binnen dezelfde rang dan die van zijn huidige betrekking. 
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6° Generieke functie 
Overkoepelende benaming van alle functies in 1 bepaalde graad bv afdelingshoofd. Elke generieke             
functie bevat een algemene functie en kan verder opgedeeld zijn in 1 of meerdere specifieke               
functies. 
 
7° Algemene functie 
Een functie waarbij de generieke benaming van de functie volstaat als algemene beschrijving van              
de functie-inhoud en waarbij “algemene functie” of “bestuurskunde” wordt vermeld. 
 
8° Specifieke functie 
Een functie waarbij de generieke benaming van de functie uitgebreid wordt met een specificatie.              
Bv afdelingshoofd (personeel), bv deskundige (vorming). 
 
9° Bevorderingswaarborg 
De minimale salarisverhoging na niveauoverschrijdende bevordering zoals bepaald in titel 5 Salaris            
van dit deel van het Personeelsstatuut. 
 
10° Beroepservaring 
Tewerkstelling bij de zone als vrijwilliger, jobstudent of met een stage, wordt niet meegerekend als               
beroepservaring. 

 
11° Groep Antwerpen 
De entiteiten zoals opgenomen in het organogram dat jaarlijks bij de goedkeuring van het budget               
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Artikel 3 Hogere regelgeving 
§ 1 Voor de omkaderende medewerkers van de zone is er thans geen rechtstreeks hogere               
regelgeving die haar deel van het Personeelsstatuut regelt.  
 
Als lid van de groep Antwerpen, en in het kader van de verruimde mobiliteit, is dit deel van het                   
Personeelsstatuut in grote lijnen gebaseerd op de rechtspositieregeling van het personeel van            
Stad Antwerpen. 
 
De stad Antwerpen heeft de wettelijke en decretale regels met rechtstreekse werking niet vermeld              
in haar rechtspositieregeling. Daarom wordt volgende regelgeving, van toepassing op de steden en             
gemeenten, van toepassing verklaard op de zone om het Personeelsstatuut te kunnen kaderen.             
Volgende regelgeving dient samen te worden gelezen met het Personeelsstatuut: 
 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale             

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van          
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen         
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor              
maatschappelijk welzijn (BVR RPR), rekening houdende met volgende aanpassingen van          
begrippen vermeld in artikel 2 van dit besluit: 

○ de raad is de zoneraad, 
○ de aanstellende overheid is het zonecollege, 
○ het uitvoerend orgaan van het bestuur is het zonecollege, 
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○ het hoofd van het personeel is het zonecollege behoudens in het geval dat er in het                
Personeelsstatuut delegatie is voorzien of de bevoegdheid reeds is toegewezen aan           
de zonecommandant, 

○ het bestuur is het zonebestuur. 
- Volgende bepalingen van het BVR RPR zijn niet van toepassing: 

○ Hoofdstuk V. Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de         
gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder van       
de gemeente, de provinciegouverneur en de financieel beheerder van de provincie, 

○ Afdeling VII. De aanwerving van personen met een arbeidshandicap,  
○ Titel X. De salarisschalen van de secretarissen en de ontvangers van de openbare             

centra voor maatschappelijke welzijn. 
- Het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma's               

of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het besluit van                 
de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de             
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het        
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de          
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk             
welzijn; 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de              
tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en            
143 van het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra voor             
maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19               
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk           
welzijn, en voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 van               
het Provinciedecreet. 

Dit is enkel van toepassing in zoverre de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (art.198               
e.v.) geen voorrang hebben. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 2011 houdende de regeling van de externe               
personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen          
sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling,             
en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale           
en provinciale overheden van hetzelfde werkingsgebied (hierna BVR Personeelsmobiliteit). 

- De bepalingen omtrent de deontologische rechten en plichten en tucht van het            
Gemeentedecreet. Dit is enkel van toepassing in zoverre de bepalingen van het Decreet             
Lokaal Bestuur (art.198 e.v.) geen voorrang hebben. 

- Afdeling 5 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van de            
onderbrekingsvergoeding. 

- Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor             
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten              
in de overheidssector. 
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- Het Koninklijk Besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor           
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke           
overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale           
en plaatselijke overheidsdiensten. 

- Het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op             
loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de              
vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. 

Bovenstaande regelgeving vormt een kader, maar bij conflict heeft het Personeelsstatuut voorrang. 
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Titel 2 Instroom 

Hoofdstuk 1 Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

Artikel 4 Diploma’s, getuigschriften en rijbewijzen 
§ 1 Kandidaten moeten steeds in het bezit zijn van de vereiste diploma’s, aktes, getuigschriften en                
rijbewijzen ingeval en op het moment dat de wetgeving dit oplegt. 
§ 2 De aanstellende overheid kan bij de openverklaring beslissen dat een bijkomende akte toch               
vereist is voor de functie. 
§ 3 De aanstellende overheid kan beslissen om af te wijken van de diplomavereiste. 

Artikel 5 Modaliteiten 
De verdere modaliteiten per voorwaarde worden vastgelegd in bijlage I van dit deel van het               
Personeelsstatuut. 

Artikel 6   Algemene aanwervingsvoorwaarden 
Om toegelaten te worden tot een selectie en om in aanmerking te komen voor aanwerving in een                 
functie bij de zone moeten de kandidaten zelf aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoen die                
voorzien zijn in het BVR RPR en aan de volgende voorwaarden: 
 

Voorwaarde 

Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze               
solliciteren. 
Bij (vroegere) medewerkers van de zone, de stad, het OCMW van Antwerpen, de             
gemeentebedrijven verbonden aan de stad Antwerpen, de politie en/of een ander openbaar            
bestuur kan eveneens rekening gehouden worden met de over hen uitgebrachte evaluaties en             
de niet doorgehaalde tuchtstraffen. 

Voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B, C en D moet de kandidaat minstens één                   
jaar werkervaring hebben. Uitzonderlijk kan in afwijking daarvan het minimaal aantal           
jaren/maanden vereiste ervaring vastgelegd worden bij de openverklaring. 

Niet statutair in dienst zijn bij de zone in dezelfde functie als diegene waarvoor men zich                
kandidaat stelt. 

Voldoen aan de specifieke aanwervingsvoorwaarden zoals vastgelegd in bijlage I. 

Artikel 7 Bevorderingsvoorwaarden 
Voor een bevordering moeten de kandidaten zelf aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoen die               
voorzien zijn in het BVR RPR en aan de volgende voorwaarden: 
 

Voorwaarde 

Minimum één jaar anciënniteit hebben in een functie volgens onderstaand schema of voldoen             
aan de diplomavereisten van de aanwervingsvoorwaarden. 
Bevordering naar een hogere functie is mogelijk volgens volgend schema: 

7 



 
 

E1-3 ➤ D1-3, D4, C1-3 
D1-3 ➤ D4, C1-3, C4-5, B1-3 
D4 ➤ C1-3, C4-5, B1-3 
C1-2 ➤ C4-5, B1-3, B4-5, A1-3 
C1-3 ➤ C4-5, B1-3, B4-5, A1-3 
C4-5 ➤ B1-3, B4-5, A1-3 
B1-3 ➤ B4-5, A1-3, A4a, A5a, A6-7, A8a, A9a, A10a 
B4-5 ➤ A1-3, A4a, A5a, A6-7, A8a, A9a, A10a 
A1-3 ➤ A4a, A5a, A6-7, A8a, A9a, A10a 
A4a-b  ➤ A5a, A6-7, A8a, A9a, A10a 
A5a-b  ➤ A6-7, A8a, A9a, A10a 
A6-7 ➤ A8a, A9a, A10a 
A8a-b  ➤ A9a, A10a 
A9a-b  ➤ A10a 

Geen statutaire medewerker zijn bij de zone in een identieke functie als diegene waarvoor men               
zich kandidaat stelt. 

Voldoen aan de specifieke bevorderingsvoorwaarden, zoals vastgelegd in bijlage I. 

 

Hoofdstuk 2 Selectiecriteria  

Artikel 8 Competentieprofielen 
De competentieprofielen zoals opgenomen in bijlage I van dit deel van het Personeelsstatuut zijn              
van kracht. 

Artikel 9 Functieprofielen 
De functieprofielen van de zone worden bepaald door de aanstellende overheid. Zolang de             
aanstellende overheid geen functiebeschrijvingen heeft vastgesteld, blijven de        
functiebeschrijvingen van 26 mei 2008 (gemeenteraad 26 januari 2009, jaarnummer 71) van            
kracht. 

Hoofdstuk 3 Selectieprocedures 

Artikel 10 Algemeen 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de aanwerving, benoeming, bevordering van medewerkers en             
de invulling van mandaatfuncties, tenzij anders bepaald in het Personeelsstatuut. 

Artikel 11   Aanstellende overheid bepaalt de selectieprocedure 
§ 1 Indien de aanstellende overheid heeft beslist dat er een selectieprocedure zal georganiseerd 
worden, bepaalt ze bij de openverklaring: 

1. om een interne of externe procedure te voeren, of beide tegelijk of dat een procedure van                
externe mobiliteit wordt gevoerd, 

2. of de selectie gevoerd wordt: 
a. voor statutaire invulling 
b. voor contractuele invulling voor onbepaalde duur 
c. voor contractuele invulling voor bepaalde duur 
d. voor contractuele invulling ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen 
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e. bij mandaat 
f. een combinatie van bovenstaande 
g. louter met het oog op het aanleggen van een werfreserve 
h. louter met het oog op het aanleggen of aanvullen van een selectiepool 

3. of er al dan niet een werfreserve wordt aangelegd en de geldigheidsduur ervan, 
4. of er al dan niet een selectie gevoerd wordt onder kandidaten opgenomen in de              

selectiepool, die aan de specifieke voorwaarden van de functie voldoen, 
5. of de diplomavereisten vervallen of dat een bepaald specifiek diploma vereist is, 
6. of de resultaten van de selectie worden opgesteld in de vorm van een bindende 
rangschikking of resulteren in een lijst van geslaagde kandidaten. 

 
§ 2 De aanstellende overheid kiest uit de volgende selectietechnieken: preselecties, schriftelijke,            
mondelinge, praktische, psychotechnische proeven, screening op cv, screening op verworven          
competenties (onder andere op basis van evaluatieresultaten), assessment, computertesten en/of          
andere valide selectietechnieken die erop gericht zijn competenties te testen. 

Artikel 12 Communicatie 
Na de openverklaring wordt een vacaturebericht, met alle relevante info over de vacature(s),             
verspreid via de gepaste kanalen, afhankelijk van de aard van de functie en de te bereiken                
doelgroep. 

Artikel 13 Vrijstellingen 
§ 1 De kandidaten die geslaagd zijn voor een selectie van een assessment center, een rollenspel,                
een test met betrekking tot psychotechniek of een gelijkwaardige test , krijgen op hun eigen vraag,               
hiervoor een vrijstelling met behoud van het resultaat  op voorwaarde dat dezelfde selectiecriteria             
en hetzelfde competentieniveau via gelijkwaardige selectietechniek(en) getest zijn. 
Tussen de datum van het eindverslag dat door de aanstellende overheid werd goedgekeurd en de               
afsluitdatum van de kandidatuurstelling mag niet meer dan 3 jaar zitten. De vrijstelling moet ten               
laatste op de afsluitdatum van de kandidatuurstelling aangevraagd worden. 
§ 2 Ingeval de diplomavereisten bij de openverklaring vervallen en een kandidaat was al eerder               
geslaagd voor een niveau- of capaciteitstest voor dezelfde of een vergelijkbare functie bij de stad,               
het OCMW of een andere overheid, dan krijgt hij vrijstelling voor deze test wanneer op moment                
van afsluit van de kandidatuurstelling de datum van afname van de test niet meer dan 2 jaar                 
geleden is. 
§ 3 Kandidaten die geslaagd zijn voor een selectie voor een bepaalde functie in het A-niveau,                
kunnen geslaagd verklaard worden voor de selectie van alle onderliggende functies binnen het             
A-niveau, mits minstens dezelfde competenties, vaardigheden of kennis werden onderzocht en           
mits een bijkomende proef met gunstig gevolg werd afgelegd. 

Artikel 14 Selectiejury 
§ 1 Wanneer de specificiteit van de functie of van het selectieonderdeel dit rechtvaardigt, kan van                
het opgelegde minimumaantal externe juryleden gemotiveerd afgeweken worden. 
§ 2 De selectiejury kan alleen beslissingen nemen wanneer minstens de helft van de leden               
(internen en/of externen) aanwezig is. Indien de selectiejury wordt bijgestaan door een secretaris             
voor administratieve ondersteuning, heeft deze geen stemrecht. 

Artikel 15 Aanstelling 
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§ 1 De benoeming, bevordering of aanstelling gebeurt naargelang de beslissing bij openverklaring             
volgens de volgorde in de rangschikking. Ingeval de selectie resulteerde in een lijst van geslaagde               
of geschikte kandidaten stelt de aanstellende overheid per vacature een kandidaat aan uit de lijst               
van de geslaagde of de geschikt bevonden kandidaten en motiveert uitdrukkelijk deze keuze. 
§ 2 Ingeval de selectie gevoerd wordt voor zowel statutaire als contractuele invulling zal de vast                
aangestelde statutaire medewerker in een statutaire betrekking worden aangesteld, behalve          
wanneer het om een tijdelijke invulling gaat. De contractuele medewerker of een externe kandidaat              
zal in een contractuele betrekking aangesteld worden, met uitzondering van de regeling tot behoud              
van statuut die onder hoofdstuk 5 van deze titel is opgenomen. 
§ 3 Desgevallend kan een aanstelling in functies van graden E1-3 tot en met A1-3 bekrachtigd                
worden in geval de vacature via het strategisch personeelsplan en de strategische selectieplanning             
is goedgekeurd. 

Artikel 16 Versnelde selectieprocedures 
§ 1 Voor een aanstelling met vervangingscontract kan er wel of niet een versoepelde              
selectieprocedure worden toegepast. 
§ 2 Voor de invulling van: 

- contracten van bepaalde duur tot 2 jaar, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel, of 
- contracten van onbepaalde duur ter uitvoering van een tewerkstellingsmaatregel van de           

hogere overheid 
kan de selectieprocedure vervangen worden door een specifieke procedure, die aangepast is aan             
de doelgroep. 
§ 3 Voor seizoensgebonden functies zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de               
contractuelen die reeds met die taak werden belast en daarvoor een gunstig advies van de               
leidinggevende hebben bekomen. 

Hoofdstuk 4 Werfreserves en selectiepools 

Artikel 17 Werfreserve 
§ 1 Een werfreserve is een lijst van geslaagde kandidaten voor een selectieproef die mits te                
voldoen aan de voorwaarden voor de duur van de werfreserve in aanmerking komen voor              
aanstelling, benoeming of bevordering. 
§ 2 Kandidaten worden in een werfreserve gerangschikt volgens selectieresultaat, of worden            
opgenomen als geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. 

Artikel 18 Selectiepool 
§ 1 Een selectiepool is een lijst van kandidaten die geslaagd zijn voor een selectieonderdeel,               
waarin waardegebonden en gedragsgebonden competenties van een functie gemeten worden.          
Voor een invulling van een vacature moeten deze kandidaten nog een selectieonderdeel doorlopen             
waarin de vaktechnische competenties worden getest. 
§ 2 Een kandidaat kan opgenomen blijven in een selectiepool voor de duur van de selectiepool, te                 
rekenen vanaf de datum van opname in de pool. 

Artikel 19   Geldigheidsduur 
De geldigheidsduur van een werfreserve of een selectiepool is maximum 3 jaar, te rekenen vanaf               
de beslissing van de aanstellende overheid tot het vastleggen van de werfreserve of pool of vanaf                
de 1 ste aanstelling. De aanstellende overheid kan deze termijn verlengen met een maximum van 3               
jaar. 
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Artikel 20 Aanspraken van een kandidaat 
§ 1 Een kandidaat blijft zijn rechten in de werfreserve of pool behouden, totdat de termijn                
verstreken is. Elke kandidaat kan vragen om geschrapt te worden van de werfreserve of uit de                
selectiepool. 
§ 2 Een kandidaat die in aanmerking komt voor een vacature, heeft 5 kalenderdagen vanaf de                
datum van het aanbod van een vacature om schriftelijk mee te delen of hij al dan niet ingaat op de                    
vacature. Indien hij niet reageert, wordt hij geschrapt van de werfreserve. 
§ 3 Een kandidaat die opgenomen is in een werfreserve of pool, verliest al zijn aanspraken in de                  
werfreserve of selectiepool vanaf het ogenblik dat hij wordt benoemd op proef, bevorderd op proef               
of aangesteld in de functie voor onbepaalde duur. 

Artikel 21 Uitstel van indiensttreding 
Een kandidaat kan vragen om uitstel van indiensttreding. Dit uitstel wordt enkel toegestaan mits              
akkoord van de dienst waar de vacature openstaat. In elk geval behoudt de kandidaat zijn plaats in                 
de werfreserve. 

Artikel 22 Wanneer er geen werfreserve is 
Wanneer bij de openverklaring werd beslist om geen werfreserve aan te leggen, worden de              
geslaagde kandidaten behouden ten behoeve van de open verklaarde vacatures, gedurende de            
eerste 12 maanden van de tewerkstelling van de aangestelde kandidaat. 

Artikel 23 Specifiek voor A-niveau 
Indien, voor een vacature binnen het A-niveau, de overeenkomstige werfreserve is uitgeput, kan in              
bijzondere omstandigheden geput worden uit een werfreserve van een hogere functie in het             
A-niveau op voorwaarde dat dezelfde competenties, vaardigheden of kennis werden onderzocht in            
de selectie en mits een bijkomende screening. Daarbij worden de oudste werfreserve(s) het eerst              
aangesproken volgens de rangschikking. De kandidaten kunnen slechts worden benoemd,          
bevorderd of aangesteld als ze aan alle voorwaarden voldoen. De kandidaat die een lagere functie               
opneemt dan deze waarvoor hij geslaagd is, behoudt zijn aanspraken op zijn positie in de               
werfreserve van de functie waarvoor  hij de overeenkomstige selectieproef heeft afgelegd.  

Hoofdstuk 5 Mobiliteit  

Artikel 24 Definities 
Onder de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder mobiliteit verstaan: 
- Interne mobiliteit : de heraanstelling van de medewerker in een vacante betrekking van het             
organisatiemodel die in dezelfde graad, of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld               
binnen de zone. 
- Verruimde mobiliteit/bevordering : de procedure waarbij alle medewerkers van één of          
meerdere partners van de groep stad Antwerpen en andere openbare besturen, zoals vastgelegd             
in een zoneraadsbesluit waarbij de principes van het BVR Personeelsmobiliteit werden           
opgenomen, zich kandidaat kunnen stellen voor de vacature bij de zone. De aanstellende overheid              
beslist bij de openverklaring van welke partner(s) de medewerkers kunnen deelnemen.  
- Externe personeelsmobiliteit : de procedure waarbij alle medewerkers van één of meerdere           
lokale of provinciale overheden met een ander werkingsgebied en/of één of meerdere diensten van              
de Vlaamse overheid zich kandidaat kunnen stellen voor de vacature bij de zone. De aanstellende               
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overheid beslist bij de openverklaring van welke overheden en/of diensten de medewerkers            
kunnen deelnemen. 

Artikel 25 Modaliteiten 
De aanstellende overheid legt de verdere modaliteiten over het omgaan met mobiliteit vast. 

Afdeling 1.1 Interne mobiliteit 

Artikel 26 Deelnemingsvoorwaarden 
§ 1 De kandidaten moeten op datum van afsluiting van de kandidatuurstelling ten minste voldoen               
aan de voorwaarden die het BVR RPR oplegt. Bovendien moeten zij minimaal 1 jaar ervaring               
hebben in een functie met dezelfde salarisschalen als de openverklaarde functie. 

Artikel 27 Procedure 
De volgende procedure wordt minstens gevolgd: 
1. De vacature wordt intern bekendgemaakt via een oproep per mededeling. 
2. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven voor de interne mobiliteitsprocedure door           
ten laatste op de vermelde afsluitdatum de nodige formulieren conform de richtlijnen van de oproep               
in te dienen. Een redelijke inschrijvingstermijn wordt gehanteerd. 
3. De kandidaten worden op de meest gepaste wijze gescreend door een interne jury op het                
competentieprofiel van de vacature. Titels en verdiensten worden vergeleken. De meest geschikte            
kandidaat wordt weerhouden. 

Afdeling 1.2 Verruimde en externe mobiliteit en bevordering 

Artikel 28 Toepassingsgebied 
De modaliteiten voor de verruimde en externe personeelsmobiliteit/bevordering zijn als volgt: 
§ 1 Het toepassingsgebied van de verruimde mobiliteit/bevordering betreft het personeel van de             
verschillende entiteiten van de groep Antwerpen.  
§ 2 Het personeelslid van een andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de                
procedure van personeelsmobiliteit of bevordering, moet voldoen aan de algemene          
toelatingsvoorwaarden en aan de andere voorwaarden voor de vacante betrekking, vastgesteld           
met toepassing van de regels voor de procedure van personeelsmobiliteit of bevordering. 
§ 3 De werkgever waarbij de medewerker in dienst treedt na beroep te hebben gedaan op de                 
verruimde externe mobiliteit of bevordering, is de nieuwe feitelijke en juridische werkgever. Er             
wordt geen verlof voor opdracht, terugvalpositie of enig andere overgangsmaatregel voorzien. 

Artikel 29 Procedure 
§ 1 De aanstellende overheid kan bij de openverklaring van een vacature beslissen om van de                
procedure van verruimde mobiliteit/bevordering en/of externe mobiliteit gebruik te maken zoals           
beschreven in dit hoofdstuk en in het  BVR Personeelsmobiliteit . 
§ 2 Een medewerker kan toelating krijgen om met een negatief evaluatieresultaat deel te nemen               
aan verruimde mobiliteit indien het niet wenselijk of mogelijk is om de verbetertermijn in zijn huidige                
functie te presteren. 

Artikel 30 Gezamenlijke selectie 
De aanstellende overheid kan samen met één of meerdere partners van de groep Antwerpen              
beslissen een gezamenlijke selectieprocedure te voeren voor betrekkingen die zowel bestaan bij            
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de zone als bij de partner(s) in kwestie. Indien gewenst kan hierbij een gezamenlijke werfreserve               
aangelegd worden. De bepalingen inzake werfreserves en selectiepools van de          
rechtspositieregeling  zijn  hierop van toepassing. 

Artikel 31 Bij overgang behoud van statuut 
Ingeval de selectie gevoerd wordt voor zowel statutaire als contractuele invulling, zal de vast              
aangesteld statutaire medewerker van de zone, de stad, het OCMW Antwerpen, AG Mobiliteit en              
Parkeren Antwerpen en van autonome gemeentebedrijven kinderopvang en stedelijk onderwijs in           
een statutaire betrekking worden aangesteld. De contractuele medewerker of de externe kandidaat            
zal in een contractuele betrekking aangesteld worden. 

Artikel 32 Loon bij overgang 
Het loon van de medewerker die via verruimde mobiliteit/bevordering in dienst treedt bij de zone,               
wordt vastgesteld volgens de bepalingen opgenomen in het BVR Personeelsmobiliteit. 
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Titel 3 Loopbaan 

Hoofdstuk 1 Waardering 

Afdeling 1.1 Waardering van het personeel 

Artikel 33  
Elke medewerker wordt jaarlijks gewaardeerd door de leidinggevende die op dat moment volgens             
het organogram de chef-waardeerder is of diens vervanger. De medewerker moet ten minste zes              
maanden effectief gepresteerd hebben om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse waardering. 

Artikel 34  
De werkwijze voor het geven van feedback is afhankelijk van de aard van de functie en kan                 
bestaan uit functioneringsgesprekken, schriftelijke feedback via mail of brief en mondelinge           
opmerkingen. 

Artikel 35  
De waardering die over een medewerker wordt uitgebracht is gebaseerd op het functioneren van              
die medewerker gedurende de afgelopen waarderingsperiode. Hierbij wordt zowel het gedrag van            
de medewerker, het respecteren van de waarden van de zone, als het uitvoeren van de taken                
beoordeeld. 

Artikel 36  
Elke medewerker wordt gewaardeerd op basis van het competentieprofiel van zijn functie en de              
taakafspraken. 

Artikel 37  
De chef-waardeerder houdt rekening met andere vormen van evaluatie dan de jaarlijkse            
waardering. Een medewerker kan een evaluatie krijgen indien hij tewerkgesteld is binnen            
meerdere processen, projecten, als opdrachthouder of binnen een matrixwerking. 

Artikel 38  
Binnen een termijn van 7 kalenderdagen kan het personeelslid opmerkingen aan het verslag door              
de chef-waardeerder laten toevoegen. 

Artikel 39  
De waardering wordt door de chef-waardeerder uitgebracht binnen 3 maanden na het verstrijken             
van de waarderingsperiode. Van deze termijn kan worden afgeweken om redenen van overmacht.             
De begin- en einddatum van de waarderingsperiode wordt vastgelegd door het zonecollege. Voor             
sommige categorieën van medewerkers, zoals mandaathouders, kan de waarderingsperiode op          
een ander tijdstip vallen. 

Artikel 40  
Er zijn 3 positieve waarderingsresultaten: goed, zeer goed en uitstekend. Er zijn 2 negatieve              
waarderingsresultaten: onvoldoende en ongunstig. 
De datum van het waarderingsgesprek geldt als datum van kennisname van het resultaat. 
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Artikel 41  
Aan een waarderingsresultaat (zeer) goed en uitstekend kan door het zonecollege bijkomend een             
functioneringstoelage of managementtoelage worden toegekend. Aan een waarderingsresultaat        
uitstekend kan een versnelling van de functionele loopbaan worden toegekend, door de            
schaalanciënniteit te verhogen met een door het zonecollege te bepalen aantal maanden, nadat             
het zonecollege de nadere modaliteiten heeft vastgelegd. 

Artikel 42  
§ 1 Aan een onvoldoende of ongunstig waarderingsresultaat wordt een verbetertermijn van 6             
maanden gekoppeld. Binnen deze termijn kan een begeleidingstraject opgestart worden. Na afloop            
van deze termijn wordt een nieuwe waardering uitgebracht. De waardering na verbetertermijn kan             
positief of ongunstig zijn. 
§ 2 Indien de oorspronkelijke waardering onvoldoende was, zijn volgende gevolgen na de             
verbetertermijn mogelijk: 

● de verbetertermijn wordt positief afgesloten. De medewerker wordt opnieuw jaarlijks          
gewaardeerd. 

● de verbetertermijn wordt ongunstig afgesloten: 
○ er wordt een nieuwe verbetertermijn opgestart van maximaal 6 maanden. Het           

zonecollege bepaalt gemotiveerd de termijn. Ambtshalve herplaatsing is mogelijk. 
○ voor een medewerker dat nog steeds geen verbetering heeft getoond, kan het            

zonecollege een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid        
doen. 

§ 3 Indien de oorspronkelijke waardering ongunstig was, zijn volgende gevolgen na de             
verbetertermijn mogelijk: 

● de verbetertermijn wordt positief afgesloten. De medewerker wordt opnieuw jaarlijks          
gewaardeerd. 

● de verbetertermijn wordt ongunstig afgesloten. Het zonecollege kan een gemotiveerd          
voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid doen. 

§ 4 Dit artikel is niet van toepassing op mandaathouders. 

Afdeling 1.2 Beroep tegen waarderingsresultaat 

Artikel 43  
Statutaire medewerkers en contractuele medewerkers met een contract van onbepaalde duur, met            
uitzondering van medewerkers op proef, kunnen beroep aantekenen tegen een onvoldoende of            
ongunstig waarderingsresultaat. 

Artikel 44  
Het beroep moet binnen 14 kalenderdagen na kennisneming van het waarderingsresultaat           
schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de beroepscommissie. 
De postdatum van het schriftelijk beroep geldt als bewijs. Bij gebreke aan postdatum geldt de               
datum van inschrijving van het beroep. 

Artikel 45  
Het waarderingsdossier wordt voorgelegd aan een beroepscommissie die, waarbij een          
administratieve medewerker die verslag maakt buiten beschouwing gelaten, samengesteld is als           
volgt: 
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- de directeur HR, die het voorzitterschap waarneemt. Als de medewerker deel uitmaakt van             
de directie zetelt de zonecommandant mee in de beroepscommissie als voorzitter, 

- de directeur van de directie waar de betrokken medewerker deel van uitmaakt. 
Ingeval het betrokken personeelslid beroep aantekent tegen een onvoldoende of ongunstig           
waarderingsresultaat zal de beroepscommissie haar samenstelling uitbreiden met een bijkomende          
vertegenwoordiger van de zone en een vertegenwoordiger van elk van de representatieve            
vakbondsorganisaties. 

Artikel 46  
De medewerker die beroep aantekende kan schriftelijke conclusies of nota’s ter verdediging            
voorleggen. De medewerker en de chef-waardeerder worden ten laatste 7 kalenderdagen voor de             
datum waarop de commissie bijeenkomt, uitgenodigd. 
De chef-waardeerder kan zich voor zijn verdediging laten bijstaan door een andere medewerker.             
De medewerker kan om gegronde redenen 1 keer uitstel vragen aan de beroepscommissie. Indien              
hij de daaropvolgende vastgestelde datum niet verschijnt, zal de zaak behandeld worden buiten             
zijn aanwezigheid. 

Artikel 47  
De medewerker, de chef-waardeerder en de beroepscommissie worden binnen 1 maand na de             
beslissing van het zonecollege op de hoogte gebracht. 

Artikel 48  
Binnen de 4 maanden nadat het beroep werd aangetekend, moet de gehele beroepsprocedure zijn              
afgerond en moet de beslissing van het zonecollege over het waarderingsresultaat zijn genomen. 

Hoofdstuk 2 Vorming 

Artikel 49 Vormingscoördinator 
De vormingscoördinator wordt aangeduid door de zonecommandant. 

Artikel 50 Vormingsvademecum 
§ 1 Het zonecollege legt de verdere modaliteiten bij dit hoofdstuk vast in een vormingsvademecum.  
§ 2 De medewerker vraagt de vorming aan vóór de vormingsactiviteit aanvangt. Het             
vormingsvademecum bepaalt de modaliteiten over de weigering van een vormingsaanvraag. Het           
vademecum regelt de toekenning van diensttijd en tussenkomst in de financiële kosten, rekening             
houdend met de aard van de vormingsactiviteit. 
§ 3 De medewerker krijgt dienstvrijstelling voor vormingen die verplicht worden opgelegd. De zone              
draagt de noodzakelijke kosten voor het volgen van deze vormingen. Voor niet-verplichte            
vormingen regelt het vormingsvademecum de toekenning van diensttijd en financiële          
tegemoetkoming. 
§ 4 Een vormingsactiviteit wordt pas geattesteerd wanneer ze met goed gevolg beëindigd werd. Dit               
houdt in dat de cursist positief geëvalueerd moet zijn door de lesgever of indien er geen evaluatie                 
plaatsvindt, hij een aanwezigheidsattest kan voorleggen. 

Artikel 51 Scholingsbeding 
De aanstellende overheid kan aan de medewerker een scholingsbeding opleggen, volgens de            
criteria die zijn ingeschreven in het vademecum. De voorwaarden van artikel 22bis van de              
arbeidsovereenkomstenwet zijn van toepassing. 
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De duur van het scholingsbeding wordt opgeschort met de duur van het voltijds onbetaald verlof               
van minstens 6 maanden. 

Hoofdstuk 3 Administratieve anciënniteiten 

Artikel 52 Beroepservaring 
§ 1 Beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt enkel meegerekend voor de              
toekenning van geldelijke anciënniteit. 
§ 2 De schaalanciënniteit verworven bij een bestuur wordt meegerekend indien dat bestuur de              
rechtspositieregeling voor gemeente- en provinciemedewerkers, of voor OCMW-medewerkers        
volgt of een gelijkaardige regeling die toelaat de functionele loopbanen te vergelijken. 

Hoofdstuk 4 Functionele loopbaan 

Artikel 53  
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen            
zijn vastgelegd in het BVR RPR. Daar waar meerdere functionele loopbanen mogelijk zijn, gelden              
volgende bepalingen: 

Rang Functionele loopbaan Voorwaarden voor doorstroom 

Av A1a-A2a-A3a 1) doorstroom van A1a naar A2a na 4 jaar         
schaalanciënniteit in A1a en een gunstig      
evaluatieresultaat; 
2) doorstroom van A2a naar A3a na 18 jaar         
gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en       
een gunstig evaluatieresultaat; 

Avb A6a-A6b-A7a 1) doorstroom van A6a naar A6b na 4 jaar         
schaalanciënniteit in A6a en een gunstig      
evaluatieresultaat; 
2) doorstroom van A6b naar A7a na 18 jaar         
gecumuleerde schaalanciënniteit in A6a en A6b en       
een gunstig evaluatieresultaat; 

Ev E1-E2-E3 Geen doorstroom voor werkervaringsklanten met een      
LDE en/of SINE statuut. 

 
Bijkomend geldt voor medewerkers in een BV-schaal volgende bepaling: 

Rang Functionele loopbaan Voorwaarden voor doorstroom 

Bv BV1-BV2-BV3 1) doorstroom van BV1 naar BV2 na 4 jaar         
schaalanciënniteit in BV1 en een gunstig      
evaluatieresultaat; 
2) doorstroom van BV2 naar BV3 na 18 jaar         
gecumuleerde schaalanciënniteit in BV1 en BV2 en       
een gunstig evaluatieresultaat 
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Hoofdstuk 5 Functie uitoefenen op een lagere of dezelfde graad 

Artikel 54 Ambtshalve herplaatsing 
§ 1 De statutaire medewerker kan ambtshalve herplaatst worden in de situaties die het BVR RPR                
daartoe voorziet. Voor de contractuele medewerker wordt dit principe analoog toegepast. 
§ 2 Herplaatsing van de contractuele medewerker kan met akkoord van betrokkene en met              
toepassing van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. 
§ 3 Bij een herplaatsing in een (lagere) graad met een gelijkaardige of andere functionele loopbaan                
gebeurt de inschaling, in afwijking van het BVR RPR, in de overeenstemmende schaal en              
salaristrap met overdracht van de opgebouwde schaalanciënniteit in de hogere graad. 
De medewerker kan niet op een salaristrap worden ingeschaald die hem een hoger loon of identiek                
loon oplevert dan het loon dat hij ontving vóór de (ambtshalve) herplaatsing. 

Artikel 55 Selectie lagere graad 
§ 1 De medewerker die op eigen initiatief deelneemt aan een selectie in een lagere graad en                 
hiervoor slaagt, kan bij een openstaande vacature in die lagere graad heraangesteld worden. 
§ 2 Bij een functie in een lagere graad met een gelijkaardige of andere functionele loopbaan,                
gebeurt de inschaling, in afwijking van het BVR RPR, in de overeenstemmende schaal en              
salaristrap met overdracht van de opgebouwde schaalanciënniteit in de hogere graad. 

Hoofdstuk 6 Opdrachthouderschap 

Artikel 56 Voorwaarde positieve evaluatie 
Opdrachthouderschap kan enkel toegekend worden aan medewerkers met een positieve          
evaluatie. 

Artikel 57 Beëindiging 
Het zonecollege kan te allen tijde op gemotiveerde wijze een einde stellen aan het              
opdrachthouderschap. 

Artikel 58 Toelage 
§ 1 Het zonecollege beslist per opdrachthouderschap welke berekening van de toelage voor de              
opdrachthouder conform het BVR RPR wordt toegekend. 
§ 2 De toekenning van de toelage wordt geschorst wanneer de medewerker langer dan 30               
opeenvolgende kalenderdagen het opdrachthouderschap niet uitoefent. 

Hoofdstuk 7 Hogere functie 

Artikel 59 Aanduiding 
De noodzaak om tijdelijk een hogere functie waar te nemen, wordt gemotiveerd door de              
zonecommandant. De aanstellende overheid duidt de meest geschikte medewerker aan. 

Artikel 60 Toelage 
De vast aangestelde statutaire medewerker die tenminste 30 opeenvolgende kalenderdagen een           
hogere functie waarneemt, krijgt hiervoor een toelage. 
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De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat de medewerker bij een bevordering in de                  
waargenomen hogere functie zou ontvangen en het salaris dat de medewerker in zijn werkelijke              
functie ontvangt. In het salaris zijn inbegrepen: 

1. de haard- of standplaatstoelage 
2. elke andere salaristoeslag 

De toekenning van de toelage wordt geschorst wanneer de medewerker langer dan 30             
opeenvolgende kalenderdagen de hogere functie niet waarneemt. 

Artikel 61 Beëindiging 
De waarneming van hogere functie en de toekenning van de toelage stopt 

- wanneer naargelang het geval de titularis van de functie terugkeert of na 6 maanden,              
wanneer het gaat om een functie die vacant is en er geen selectieprocedure werd opgestart               
of 

- wanneer de vacature definitief ingevuld kan worden met een kandidaat uit een            
selectieprocedure (eventueel na verlenging) of  

- wanneer de aanstellende overheid op gemotiveerd voorstel van de zonecommandant de           
waarneming van hogere functie en de toekenning van de toelage stopzet. Dit kan te allen               
tijde. 

Artikel 62 Opnemen vorige functie 
De medewerker behoudt bij het terug opnemen van zijn vorige functie de evaluatie die verkregen               
was voor de uitoefening van de hogere functie. 

Hoofdstuk 8 Mandaatsysteem 

Artikel 63 Mandaat 
§ 1 De zone kan functies op niveau A invullen bij mandaat. De toekenning van een mandaatfunctie                 
op niveau B kan uitzonderlijk. 
§ 2 Een mandaathouder doorloopt een proeftijd van 12 maanden. 

Artikel 64 Mandaattoelage 
De mandaathouder krijgt tijdens de uitoefening van het mandaat een mandaattoelage. Deze            
toelage bedraagt maximum 5% van het geïndexeerde brutomaandsalaris van de mandaathouder.           
De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald. 

Artikel 65 Eindevaluatie 
Bijkomend aan de jaarlijkse evaluatie krijgt de mandaathouder een eindevaluatie over het            
afgelopen mandaat, binnen de zes maanden voor de afloop van de mandaatperiode. Daarbij wordt              
rekening gehouden met de evaluaties tijdens het mandaat. 

Artikel 66 Verlenging van mandaat 
Het mandaat van de mandaathouder die een gunstige eindevaluatie krijgt, wordt verlengd            
overeenkomstig de modaliteiten die door het zonecollege wordt bepaald. De procedures voor            
bekendmaking en selectie zijn bij deze verlenging niet van toepassing. 

Artikel 67 Beëindiging 
Het mandaat neemt een einde in 2 gevallen: 

1. ontheffing van de mandaathouder uit het mandaat 
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2. bij afloop van de mandaatperiode, tenzij verlenging voorzien is 

Hoofdstuk 9 Ter beschikking stellen van medewerkers 

Artikel 68  
De zone kan medewerkers ter beschikking stellen aan andere rechtspersonen of instanties binnen             
de grenzen van de wettelijke en decretale bepalingen. 

Hoofdstuk 10  Detachering van personeel 

Artikel 69  
De zone kan medewerkers detacheren naar andere rechtspersonen of instanties binnen de            
grenzen van de wettelijke en decretale bepalingen. 

Hoofdstuk 11 Tucht 

Artikel 70  
De tuchtprocedure zoals beschreven in artikel 198 tot en met artikel 211 van het Decreet Lokaal                
Bestuur zijn van toepassing rekening houdende met volgende aanpassingen van begrippen: 

- onder gemeente dient zone te worden verstaan,  
- de tuchtoverheid is de aanstellende overheid, 
- de tuchtonderzoeker is de zonecommandant.  

Artikel 71  
Artikel 1 tot en met artikel 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006                  
houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering           
van artikel 129, 136 en 143 van het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de               
openbare centra voor maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het               
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor             
maatschappelijk welzijn, en voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125,            
132 en 139 van het Provinciedecreet, zijn van toepassing rekening houdend met volgende             
aanpassingen van begrippen en verduidelijkingen: 

- de tuchtoverheid is de aanstellende overheid, 
- de tuchtonderzoeker is de zonecommandant, 
- de tuchtoverheid kan zich bij het verhoor en met het oog op de notulering laten bijstaan                

door een door hem aangewezen lid van het personeel van de zone, 
- de leden van de aanstellende overheid die niet permanent aanwezig waren tijdens het             

geheel van de hoorzittingen, mogen niet deelnemen aan de beraadslagingen en aan de             
stemming over de op te leggen maatregel. 

Hoofdstuk 12  Werken na de 65 jaar 

Artikel 72  
Een medewerker kan blijven werken na de leeftijd van 65 jaar te hebben bereikt onder de                
voorwaarden zoals voorzien in het BVR RPR. 
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Titel 4 Aan- en afwezigheden 

Hoofdstuk 1 Ziekte 

Afdeling 1.1 Ziekteprocedure  

Artikel 73 Algemene bepalingen 
§ 1 De wet op de controlegeneeskunde is analoog van toepassing op de statutaire medewerkers. 
§ 2 De controle op afwezigheid wegens ziekte wordt toevertrouwd aan een orgaan aangesteld door               
de zone. 
§ 3 De medewerker mag tijdens zijn ziekteperiode geen betaald werk verrichten zonder             
toestemming van de werkgever. 
§ 4 Voor de toepassing van dit hoofdstuk is een nutteloos huisbezoek een door de controlearts                
uitgevoerd bezoek waarbij geen controle kon plaatsvinden. 

Artikel 74 Ziektemelding 
§ 1 Bij ziekte meldt de medewerker (eventueel via een derde) zich onmiddellijk, vóór aanvang van                
de taken, en zeker ten laatste vóór 12 uur als de medewerker in een flexrooster werkt, ziek bij de                   
leidinggevende en de personeelsdienst en deelt het volgende mee: 

- volledige identiteit, 
- het adres waar de zieke verblijft (met details over welke ingang, huisbel, verdieping,             

busnummer en postnummer). 

§ 2 De medewerker zorgt er ook voor dat de rechtstreekse leidinggevende op de hoogte wordt                
gebracht van zijn afwezigheid volgens de afspraken op de dienst. 
§ 3 De medewerker laat diezelfde dag of uiterlijk de volgende ochtend aan de leidinggevende en                
de personeelsdienst weten hoeveel dagen ziekte de behandelende arts heeft voorgeschreven. 
§ 4 Als het verblijfsadres tijdens de ziekteperiode wijzigt, deelt de medewerker dit mee aan de                
leidinggevende en de personeelsdienst. 

Artikel 75 Medisch attest 
§ 1 De medewerker bezorgt steeds een medisch attest dat opgesteld is in het Nederlands, Frans,                
Duits of Engels, uiterlijk de volgende weekdag. 
§ 2 Enkel het voorgeschreven formulier mag worden gebruikt en moet duidelijk en volledig ingevuld               
zijn. Dit geldt als medisch attest. Behoudens de wettelijke bepalingen moet het formulier de reden               
van de arbeidsongeschiktheid, de diagnose gesteld door de behandelende artsen bevatten. 

Artikel 76 Bezorging medisch attest controleorgaan 
§ 1 Het medisch attest wordt digitaal verstuurd aan het controleorgaan. Het medisch attest kan               
worden ingescand of digitaal door de arts worden ingevuld. Uiterlijk de volgende werkdag wordt het               
medisch attest per mail verzonden aan de verantwoordelijke arts van het controleorgaan. De             
maildatum geldt als bewijs van tijdige verzending. Bij een mogelijke betwisting kan het             
controleorgaan per brief het oorspronkelijke attest opvragen. 
§ 2 Indien het medisch attest niet digitaal kan worden verzonden, kan dit ook onder gesloten                
omslag, uiterlijk de volgende weekdag, per post verzonden worden aan de verantwoordelijke arts             
van het controleorgaan. De datum van de poststempel geldt als bewijsstuk van tijdige verzending.              
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Het ziekteverlof kan verminderd worden met het aantal dagen dat het getuigschrift te laat is               
verzonden. 
§ 3 Indien een medewerker aanvoert dat hij een medisch attest heeft verzonden naar het               
controleorgaan en het orgaan dit niet ontvangen heeft, kan hij een duplicaat bezorgen. Na de               
berichtgeving dat het medisch attest het controleorgaan nog niet heeft bereikt, heeft de             
medewerker 2 weken de tijd om een duplicaat te bezorgen. Dit duplicaat is het medisch attest dat                 
door de arts die het originele attest heeft uitgereikt, afgegeven wordt. Alleen de verantwoordelijke              
arts van het controleorgaan oordeelt of hij het duplicaat aanvaardt. 

Artikel 77 Ziek naar huis 
§ 1 Als de medewerker tijdens een werkdag ziek het werk verlaat, is dit nog steeds een werkdag                  
voor de uitbetaling van het loon. Medische controle is mogelijk. 
§ 2 De medewerker heeft enkel recht op een toelage voor de effectief gewerkte uren en niet voor                  
de gelijkgestelde uren.  

Artikel 78 Controle door controlearts 
§ 1 Ondanks de toelating van de behandelende arts om de woning te verlaten, moet elke ziek                 
gemelde medewerker de eerste dag van zijn ziekte tussen 12u en 16u op de opgegeven               
verblijfplaats blijven om de controlearts de gelegenheid te geven een controlebezoek bij hem thuis              
af te leggen of hem op te roepen zich aan te melden op zijn kabinet. Wanneer een medewerker                  
langer dan 1 dag ziek is, moet hij op de 2de dag, vermeld op het medisch attest, tussen 12u en                    
16u aanwezig zijn op de opgegeven verblijfplaats. 
§ 2 De controlearts kan de zieke medewerker op alle dagen (ook in het weekend en op                 
feestdagen) controleren. De medewerker treft de nodige inspanningen om de controle te            
vergemakkelijken. Als de controlearts geen controle heeft kunnen uitvoeren, laat hij een schriftelijk             
bericht achter met de melding hiervan. 
§ 3 De medewerker kan, wanneer hij het huis mag verlaten, opgeroepen worden op het               
dokterskabinet van de controlearts of kan gevraagd worden om zelf een afspraak in te plannen bij                
de controlearts.  
§ 4 Uitzonderingen op de afwezigheid bij een controle worden individueel bekeken door de              
zonecommandant, mits schriftelijk bewijs. 

Artikel 79 Opname in een medische instelling 
§ 1 De medewerker meldt bij opname in een medische instelling aan de leidinggevende en de                
personeelsdienst de begin- en einddatum en de opnameduur van het verblijf. Na de opname              
bevestigt de medewerker de opname in, opnameduur en ontslag uit een medische instelling aan              
de leidinggevende en de personeelsdienst. 
§ 2 De medewerker volgt eveneens de procedure voor de ziektemelding en medisch attest. 

Artikel 80 Tijdens ziekte naar het buitenland 
Als een medewerker tijdens ziekte naar het buitenland wil gaan, meldt de medewerker dit op               
voorhand en schriftelijk aan het controleorgaan, de leidinggevende en de personeelsdienst. Enkel            
na uitzonderlijke goedkeuring door de zonecommandant wordt deze periode beschouwd als ziekte.  

Artikel 81 Ziekte volgens werkrooster 
De opname van ziekteverlof gebeurt steeds volgens het werkrooster. Bij medewerkers die werken             
in een gepland rooster gebeurt dit volgens planning.  
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Artikel 82 Werkhervatting 
§ 1 De medewerker hervat het werk als zijn gezondheidstoestand dit toelaat, zelfs als het               
voorgeschreven ziekteattest in een langere afwezigheid voorziet. 
§ 2 Een medewerker deelt zijn werkhervatting mee 

● volgens de afspraken binnen de dienst en 
● aan de leidinggevende en de personeelsdienst de werkdag voor de eerste werkdag. 

Artikel 83 Verlenging van het ziekteverlof 
Bij verlenging van het ziekteverlof volgt de medewerker de procedure voor ziektemelding en             
medisch attest.  

Artikel 84 Combinatie ziekte met andere afwezigheden 
§ 1 Valt ziekte samen met een andere vorm van afwezigheid dan wordt: 

-        ofwel de afwezigheid omgezet in ziekteverlof, 
-        ofwel blijft de afwezigheid doorlopen volgens onderstaande tabel. 

 

Afwezigheid wordt ziekteverlof Afwezigheid loopt door 

Als de medewerker ziek wordt voor aanvang       
van de jaarlijkse vakantie mag de jaarlijkse       
vakantie worden ingetrokken zodat ziekteverlof     
geregistreerd kan worden. 
Als de medewerker gehospitaliseerd wordt     
tijdens de jaarlijkse vakantie mag de jaarlijkse       
vakantie worden ingetrokken vanaf de 1 ste dag       
van de ziekenhuisopname, zodat ziekteverlof     
geregistreerd kan worden. 
Dit geldt ook als de medewerker na een        
hospitalisatie aansluitend een herstelperiode    
heeft. 

Als de medewerker ziek wordt tijdens de       
jaarlijkse vakantie kan de jaarlijkse vakantie niet       
worden ingetrokken en loopt de vakantie door       
tot het einde van de aangevraagde duur. 

Als de medewerker onbetaald verlof van korte duur, compensatiedag(en) voor een feestdag in het              
weekend neemt, geldt dezelfde regeling als voor jaarlijkse vakantie. 

Als de medewerker ziek wordt op een       
compensatiedag voor overuren, flexuren of     
toelage in tijd wordt ziekteverlof geregistreerd.      
De te compenseren uren kunnen worden      
ingetrokken om op een ander moment op te        
nemen. 

Als de medewerker ziek wordt op een feestdag,        
blijft de dag als feestdag geregistreerd. Er wordt        
geen ziektedag geregistreerd om de feestdag      
op een ander moment op te nemen. 

  Als de medewerker ziek wordt tijdens onbetaald       
verlof van lange duur of structurele      
afwezigheden, zoals bv. volledige    
loopbaanonderbreking wordt geen ziekteverlof    
geregistreerd. 

 
§ 2 Het kan voorkomen dat een aaneensluitende periode van afwezigheid is samengesteld uit              
jaarlijkse vakantie en een andere vorm van afwezigheid. Dit wordt beschouwd als 1 periode (die               
dan kan bestaan uit 2 vormen van afwezigheid waarvoor andere regels gelden bij samenloop bij               
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ziekte). Indien de medewerker ziek wordt tijdens een periode die ‘gemengd’ is samengesteld, kan              
hij compensatie overuren, compensatie 8-dagenteller, opname van toelage in tijd en           
omstandigheidsverlof intrekken en op een ander moment nemen volgens de regels zoals            
hierboven beschreven. De jaarlijkse vakantie die valt na dit ziekteverlof kan hij niet meer intrekken               
omdat de afwezigheid als 1 periode wordt beschouwd en zijn afwezigheid reeds begonnen is.   

Artikel 85 Ziek worden in het buitenland 
Wanneer de medewerker tijdens een verblijf in het buitenland opgenomen wordt in een ziekenhuis,              
wordt de periode van opname aanvaard als ziekteperiode als het medisch attest van het              
ziekenhuis uitdrukkelijk vermeldt dat de medewerker zich niet mag verplaatsen.   

Artikel 86 Sanctie bij niet-naleven van de ziekteprocedure 
Het aantal ziektedagen kan verminderd worden, als de medewerker: 

- het medisch attest te laat bezorgt; 
- geen of niet binnen de voorziene tijd een afspraak inplant bij de controlearts, niet              

opdaagt bij het dokterskabinet van de controlearts of niet thuis aanwezig was voor             
de controlearts als de medewerker volgens zijn medisch attest het huis niet mag             
verlaten; 

- zich niet aanmeldt bij de federale medische dienst die bevoegd is voor de eventuele              
verklaring tot definitieve ongeschiktheid op de gestelde dag. Bij herhaalde weigering           
worden bijkomende gepaste maatregelen getroffen. 

Dit heeft tot gevolg dat een of meerdere dagen als ongewettigde afwezigheid worden beschouwd,              
waardoor hiervoor geen salaris of een vervangend inkomen wordt uitbetaald.  

Afdeling 1.2 Ziekteregeling statutaire medewerkers 

Artikel 87  Ziektekredietdagen 
§ 1 De statutaire medewerker krijgt op het moment van de aanstelling op proef onmiddellijk 63                
ziektekredietdagen. Vanaf het 4de jaar (na zijn aanstelling op proef) worden per volledig jaar              
dienstactiviteit 21 ziektekredietdagen toegekend aan het stelsel van ziektekredietdagen, tenzij          
anders bepaald in bijlage II van dit deel van het Personeelsstatuut. 
§ 2 Als deze berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal ziektekredietdagen waarop                
de medewerker recht heeft afgerond naar boven tot het eerstvolgende gehele getal.  

Artikel 88 Disponibiliteit 
Als het totale aantal beschikbare ziektekredietdagen zijn opgebruikt, wordt de vast aangestelde            
statutaire medewerker in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst.  

Artikel 89 Wachtgeld bij disponibiliteit 
§ 1 De aanstellende overheid kan beslissen om wachtgeld aan 100% van de laatste              
activiteitssalaris te betalen, bij erkenning van ziekte door de gemeenschappelijke preventiedienst           
als een ernstige en langdurige ziekte. De gemeenschappelijke preventiedienst bepaalt de duur            
ervan. Beroep tegen het attest van de gemeenschappelijke preventiedienst is mogelijk bij de             
gemeenschappelijke preventiedienst binnen een maand na de beslissing van de aanstellende           
overheid. 
§ 2 Opgebouwde ziektekredietdagen worden pas toegekend als de medewerker minstens veertien            
dagen onafgebroken prestaties heeft geleverd.  
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Afdeling 1.3 Deeltijds ziekteverlof 

Artikel 90  Deeltijds ziekteverlof 
§ 1 Deeltijds ziekteverlof is een gunst die aan de medewerker kan toegestaan worden. De eerst                
toegekende periode bedraagt maximum 3 maanden. Hierna kan deze periode door de            
zonecommandant met maximum 3 maanden verlengd worden. Na een totale periode van            
maximum 6 maanden is een bijkomende verlenging uitzonderlijk mogelijk. 
§ 2 De afwezigheid tijdens deeltijds ziekteverlof wordt beschouwd als ziekteverlof. Bij statutaire             
medewerkers wordt het deeltijds ziekteverlof aangerekend op het aantal nog beschikbare           
ziektekredietdagen pro rata de afwezigheid. Wanneer het ziektekrediet is opgebruikt, valt de            
statutaire medewerker pro rata op disponibiliteit wegens ziekte, tenzij bij wijze van uitzondering, de              
aanstellende overheid uitdrukkelijk en gemotiveerd anders beslist. 
§ 3 De medewerker die een volledige werkdag vakantie wil nemen tijdens deeltijds ziekteverlof,              
moet voor een volledige werkdag verlofuren ingeven. 

Hoofdstuk 2 Andere vormen van arbeidsongeschiktheid 

Artikel 91 Algemeen 
Contractuele medewerkers hebben geen recht op salaris voor de afwezigheid waarvoor een            
beroep kan gedaan worden op uitkeringen. 

Afdeling 3.1 Arbeidsongevallen of ongevallen van en naar het werk 

Artikel 92 Verplichtingen medewerker 
Indien het arbeidsongeval of ongeval naar of van het werk werkverlet tot gevolg heeft, leeft de                
medewerker de ziekteprocedure na, laat het medische luik van het aangifteformulier invullen door             
de eerste zorgverstrekker en bezorgt het binnen de 5 werkdagen.  

Artikel 93 Behoud van  toelagen 
De medewerker die het slachtoffer is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte behoudt het              
recht op betaling van de toelagen voor prestaties die hij normaal had verkregen. 

Afdeling 3.2 Beschermingsmaatregelen voor moeder (en kind) in een risico-omgeving 

Artikel 94  
Als de statutaire medewerker zwanger is en niet kan werken bij wijze van beschermingsmaatregel              
ontvangt deze medewerker 

- bij zwangerschap een salaris dat gelijk is aan 78,237% van het gemiddelde dagloon             
vanaf het begin van de vrijstelling van arbeid tot 6 weken (of 8 weken bij een                
meerling) voor de vermoedelijke datum van bevalling;  

- bij borstvoeding een salaris dat gelijk is aan 60 % van het gemiddeld dagloon. Deze               
maatregel geldt voor maximum 5 maanden na de bevalling. De medewerker die            
ervoor kiest om langer borstvoeding te geven en hierdoor langer niet kan werken,             
krijgt geen salaris meer na deze 5 maanden. 

Hoofdstuk 3 Verloven en andere afwezigheden  

Artikel 95 Algemene bepalingen 
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§ 1 Behoudens anders bepaald, beslist de rechtstreeks leidinggevende over de toekenning van het              
verlof, rekening houdend met de wensen van de medewerker en met de dienstnoodwendigheden. 
§ 2 Tenzij de regelgeving anders voorziet, kunnen structurele verloven geweigerd worden indien er              
sprake is van een functioneringsproblematiek.  

Afdeling 3.1 Jaarlijkse vakantiedagen  

Artikel 96 Jaarlijkse vakantiedagen 
§ 1 De voltijds tewerkgestelde medewerker heeft met inachtneming van de behoeften van de              
dienst jaarlijks recht op 35 dagen betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar. Het dienstjaar dat               
in aanmerking genomen wordt als referentiejaar is het lopende dienstjaar. 
Dit aantal wordt verhoudingsgewijs verminderd wanneer de medewerker in de loop van het jaar in               
of uit dienst treedt, afwezig is zonder recht op salaris of deeltijds werkt, tenzij anders bepaald in                 
bijlage II van dit deel van het Personeelsstatuut. 
De jaarlijkse vakantiedagen moeten opgenomen zijn ten laatste op 31 december van hetzelfde             
jaar, behoudens individuele gemotiveerde uitzonderingen. 
§ 2 Jobstudenten bouwen geen jaarlijkse vakantiedagen op.  

Artikel 97 Collectieve sluiting 
Behalve voor medewerkers in flextijd, wordt tijdens een periode van collectieve sluiting het aantal              
jaarlijkse vakantiedagen verminderd met het nodige aantal dagen.  

Artikel 98 Opname volgens werkrooster 
De opname van de jaarlijkse vakantiedagen gebeurt steeds volgens de werkroosters (en niet             
volgens prestatieregime).  

Afdeling 3.2 Feestdagen  

Artikel 99 Feestdagen 
§ 1 Volgende feestdagen worden bovenop de feestdagen voorzien in hogere wetgeving            
toegekend: 

-          2 januari 
-          26 december 
-          31 december 

§ 2 Een feestdag die op een zaterdag of een zondag valt, geeft recht op een compensatiedag die                  
dezelfde regels volgt als de jaarlijkse vakantiedagen tenzij anders bepaald. 
§ 3 Medewerkers die moeten werken op een feestdag, krijgen hiervoor een compensatiedag die              
dezelfde regels volgt als de jaarlijkse vakantiedagen. 
§ 4 Voor jobstudenten kan een feestdag maximum recht geven op 1 compensatiedag.  

Afdeling 3.3 Bevallingsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof en verlof voor      
verstrekken van pleegzorgen  

Artikel 100 Bevallingsverlof 
De medewerker meldt zo snel als mogelijk na de bevalling de juiste bevallingsdatum aan de               
leidinggevende en de personeelsdienst. 

Artikel 101   Adoptieverlof 
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De medewerker heeft recht op adoptieverlof overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 ter van             
de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en uitvoeringsbesluiten.  

Artikel 102 Pleegzorgverlof 
De medewerker heeft recht op verlof voor verstrekken van pleegzorgen overeenkomstig de            
bepalingen van artikel 30 quater  van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en            
uitvoeringsbesluiten.  

Afdeling 3.4 Verlof voor opdracht   

Artikel 103 Voor opdrachten van algemeen belang 
De opdrachten die bepaald zijn in het BVR RPR zijn van toepassing. Daarenboven kan de               
medewerker verlof voor opdracht krijgen voor volgende opdrachten van het algemeen belang: 

- een betrekking opnemen als onderwijzend personeel voor het Vlaams Ministerie van           
onderwijs; 

- een betrekking opnemen bij de Politiezone Antwerpen;  

- een ambt uitoefenen bij de Koning, Koningin, een prins of prinses van België; 
- een betrekking opnemen binnen de diensten van de groep Antwerpen.  

Artikel 104 Modaliteiten 
§ 1 Het verlof wordt niet gelijkgesteld met dienstactiviteit. Tijdens dit verlof bevindt de medewerker               
zich in de administratieve stand van non-activiteit. 
§ 2 De medewerker richt hiertoe een schriftelijke aanvraag aan de aanstellende overheid en geeft               
hierbij de duur van het gevraagde verlof op. De aanstellende overheid kan dit verlof toestaan               
indien de goede werking van de dienst hierdoor niet in het gedrang komt. De maximale duur is 2                  
jaar. Afwijkingen op dit principe kunnen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en moeten grondig              
gemotiveerd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aanstellende overheid. 
§ 3 Indien de zone of de medewerker vroegtijdig een einde wenst te maken aan het verlof voor                  
opdracht, dient dit in principe 3 maanden op voorhand gemeld te worden.  

Afdeling 3.5 Omstandigheidsverlof  

Artikel 105  
§ 1 De medewerker kan omstandigheidsverlof opnemen voor de in het BVR RPR opgesomde              
gebeurtenissen en periodes. 
§ 2 Wat betreft het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 1°, 3°-6° BVR RPR: op te nemen                 
binnen de 6 maanden vanaf de gebeurtenis; 
§ 3 Wat betreft het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 2° BVR RPR: op te nemen binnen                 
de 4 maanden na de bevalling. 
§ 4 Wat betreft het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 9° BVR RPR: op te nemen op de                  
dag van de plechtigheid, of, als dat een zondag, feestdag of inactiviteitsdag is, de voorafgaande of                
eerstvolgende werkdag. 
§ 5 Het verlof wordt toegestaan op vertoon van een bewijsstuk. 
§ 6 Het verlof wordt toegekend en opgenomen in werkdagen volgens werkrooster. 

Afdeling 3.6 Onbetaald verlof  

Artikel 106 Regelgeving 
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De medewerker kan onbetaald verlof als recht en onbetaald verlof als gunstmaatregel opnemen,             
zoals respectievelijk bepaald in art. 210 tot 211ter en art. 200 tot 203 BVR RPR. 
Onder deze afdeling betekent: 
1° onbetaald verlof van korte duur: afzonderlijke dagen of tot twee weken aaneensluitend, 
2° onbetaald verlof van lange duur: meer dan twee weken aaneensluitend, onafhankelijk of dit              
voltijds of deeltijds is. 

Artikel 107 Aanvragen onbetaald verlof 
§ 1 De medewerker kan onbetaald verlof aanvragen. Onbetaald verlof kan voltijds of deeltijds              
aangevraagd worden. 
§ 2 De medewerker kan maar voltijds onbetaald verlof aanvragen nadat alle jaarlijkse             
vakantiedagen ingepland en goedgekeurd zijn. 
§ 3 De medewerker vraagt onbetaald verlof van lange duur in principe 3 maanden op voorhand                
aan. Dit geldt ook wanneer hij zijn aanvraag wilt verlengen, wijzigen of vroegtijdig wil beëindigen.  

Artikel 108 Beslissing onbetaald verlof 
§ 1 De leidinggevende beslist over het onbetaald verlof van korte duur. De zonecommandant              
beslist over het onbetaald verlof van lange duur. De zonecommandant  kan deze bevoegdheid             
delegeren aan andere medewerkers. 
§ 2 Onbetaald verlof kan geweigerd worden om gerechtvaardigde redenen in verband met de              
goede werking van de dienst of de uitvoering van de opdracht. 
De toekenning van onbetaald verlof kan ertoe leiden dat de medewerker van tewerkstellingsplek             
moet wijzigen, indien nodig voor de goede werking van de dienst.  

Artikel 109 Gelijkstelling van onbetaald verlof 
Maximum 20 werkdagen onbetaald verlof per jaar zullen gelijkgesteld worden met  dienstactiviteit,            
voor de vaststelling van de geldelijke en schaalanciënniteit en voor de vaststelling van het              
vakantierecht. 
Het overige onbetaald verlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, noch voor de vaststelling van              
de geldelijke en schaalanciënniteit of het vakantierecht. 
Deeltijds onbetaald verlof zal steeds voor 100% worden gelijkgesteld met gewerkte prestaties voor             
de vaststelling van de geldelijke en schaalanciënniteit.  

Afdeling 3.7 Dienstvrijstellingen  

Artikel 110 De voorziene en bijkomende dienstvrijstellingen 
De wettelijk voorziene dienstvrijstellingen zijn van toepassing. Dienstvrijstelling voor het afstaan           
van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma wordt niet toegekend. 
De zonecommandant kan bijkomende dienstvrijstellingen toekennen en beslissen om het          
goedkeuren van dienstvrijstellingen te delegeren. 

Artikel 111 Modaliteiten dienstvrijstellingen 
§ 1 Dienstvrijstellingen worden toegekend voor de hoogst nodige tijd, tenzij anders bepaald. De              
toekenning gebeurt volgens werkrooster. 
§ 2 De dienstvrijstelling toegekend aan medewerkers bij oproeping of wederoproeping onder de             
wapens is onbezoldigd. 
§ 3 De medewerker moet dienstvrijstellingen in principe minstens 2 dagen op voorhand aanvragen. 
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§ 4 De medewerker moet indien mogelijk op voorhand en anders uiterlijk bij het hernemen van zijn                 
dienst het bewijs leveren van de reden van de dienstvrijstelling.  

Afdeling 3.8 Thematische verloven van loopbaanverminderingen en - onderbrekingen  

Artikel 112 Algemene bepalingen 
§ 1 De medewerker die volgens de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen               
en haar uitvoeringsbesluiten ouderschapsverlof, verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar            
ziek gezins- of familielid of palliatief verlof  wil aanvragen, verlengen, vroegtijdig beëindigen, of             
omschakelen dient een aanvraag in op de vereiste formulieren met aanduiding van de periode              
gedurende dewelke hij van dit recht gebruik wenst te maken. 
§ 2 De rechtstreeks leidinggevende beslist over de aanpassing van het werkrooster naar             
aanleiding van de loopbaanvermindering, rekening houdend met de wensen van de medewerker            
en met de goede werking van de dienst. 
§ 3 De toekenning kan ertoe leiden dat de medewerker van tewerkstellingsplek moet wijzigen,              
indien nodig voor de goede werking van de dienst. 

Artikel 113 Palliatief verlof en bijstand of verzorging zwaar ziek gezins- of familielid 
Het palliatief verlof en het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of                 
familielid gaat in de 1 ste dag van de week volgend op de week waarin het formulier door de                  
medewerker werd overgemaakt of op een vroeger tijdstip, mits akkoord van de rechtstreeks             
leidinggevende.  

Artikel 114 Modaliteiten thematische verloven van loopbaanverminderingen en -       
onderbrekingen 
§ 1 De voltijds tewerkgestelde medewerkers hebben het recht hun arbeidsprestaties te            
verminderen met 1/5 of 1/2. 
§ 2 De medewerker die dit verlof wil aanvragen, verlengen, vroegtijdig beëindigen of omschakelen,              
dient minstens 3 maanden op voorhand een aanvraag in. 
§ 3 De zonecommandant kan aanspraak maken op dit verlof in de gevallen waarin de goede                
werking van de dienst hierdoor niet wordt verstoord. Het zonecollege dient hiervoor de toelating te               
geven.  
§ 4 Voor de continuïteit van de dienstverlening kan de dienst binnen de maand na aanvraag het                 
verzoek met maximum 6 maanden uitstellen. 

Artikel 115 Dienstactiviteit 
De medewerker bevindt zich in dienstactiviteit. 

Afdeling 3.9 Politiek verlof  

Artikel 116 Politiek verlof 
De medewerker heeft recht op politiek verlof overeenkomstig de bepalingen van het decreet van              
14 maart 2003 houdende de regeling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de               
provincies, gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en openbare centra voor          
maatschappelijk welzijn, alsook de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die          
onder hun controle of toezicht vallen.  

29 



 
 

Hoofdstuk 4 Flexibele arbeidstijd  

Artikel 117 Toepassingsgebied 
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle omkaderende medewerkers van de zone die werken in               
flexibele arbeidstijd.  

Artikel 118 Definitie 
In flexibele arbeidstijd zijn er geen opgelegde werktijden. De medewerker bepaalt in overleg met              
zijn leidinggevende zijn aankomst-, vertrektijd en pauze(s). Hierbij gaat de dienstverlening steeds            
voor. Het zonecollege werkt de verdere modaliteiten inzake flextijd door middel van een charter              
verder uit. 
Voor brugdagen en collectieve sluiting bespreekt de leidinggevende met de medewerker of            
prestaties moeten/kunnen geleverd worden.  

Artikel 119 Werkwijze 
§ 1 Het aantal uren dat de medewerker presteert boven de uren die het op grond van de gewone                   
arbeidstijdregeling moet presteren, vormt een positief saldo. 
Het positief saldo kan onbeperkt in tijd worden opgenomen in overleg met de leidinggevende.  
Het positief saldo moet worden opgenomen voor de uitdiensttreding en bij voorkeur voor de              
wijziging van afdeling, tenzij in onderling overleg met de leidinggevende anders wordt bepaald. Het              
saldo wordt niet uitbetaald. 
§ 2 Het aantal uren dat de medewerker presteert onder de uren die het op grond van de gewone                   
arbeidstijdregeling moet presteren, vormt een negatief saldo. 
Indien het negatief saldo groter is dan het toegelaten maximum negatieve aantal uren, kan het               
aantal negatieve uren boven dit maximum verrekend worden op het verlof (de jaarlijkse             
vakantiedagen en compensatiedagen voor feestdagen in een weekend) of op het salaris. De             
medewerker kan ook gekoppeld worden aan een aangepaste arbeidstijdregeling.   

Artikel 120 Afwezigheden 
Een verlofdag, een ziektedag, een feestdag tijdens de week zal standaard verrekend worden             
overeenkomstig het geplande werkrooster van de medewerker. 
In afwijking van artikel 97 wordt het aantal jaarlijkse vakantiedagen niet verminderd voor een              
periode van collectieve sluiting. De medewerker kiest zelf of hij hiervoor verlof neemt of flextijd               
recupereert.  

Artikel 121 Toelages 
§ 1 De toelage voor nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen wordt              
ofwel toegekend na schriftelijke goedkeuring door de zonecommandant op basis van het akkoord             
van de leidinggevende, ofwel automatisch voor specifieke afdelingen met frequente nacht-,           
zaterdag- en zondag- en/ of feestdagprestaties die bepaald zijn door de zonecommandant op basis              
van het akkoord van de leidinggevende.  
§ 2 In afwijking op artikel 138, § 3, zal de toelage voor nachtprestaties en prestaties op zaterdagen,                  
zondagen en feestdagen steeds in tijd worden toegekend. De toelage in tijd zal onbeperkt in tijd                
kunnen worden opgenomen en nooit recht geven op een uitbetaling. 
§ 3 De medewerker in flexibele arbeidstijd valt niet onder het toepassingsgebied van artikel 139.  

Artikel 122 Registratie 
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De medewerkers registeren persoonlijk hun prestaties: 
- begin van de arbeidsdag; 
- begin en einde van elke pauze; 
- einde van de arbeidsdag. 

De rechtstreeks leidinggevende volgt de aan- en afwezigheden van de medewerkers op aan de              
hand van het registratiesysteem. 

Artikel 123 Overgangsbepaling 
Bij de overstap van de huidige arbeidstijdregeling naar flexibele arbeidstijd zullen de saldi van de               
glijtijd, verschoven uren, overuren, opgebouwde uren op de 8-dagenteller worden toegevoegd aan            
het saldo van artikel 119 van deze titel.  

Artikel 124 Aanpassing werkrooster 
Omwille van dienstnoodwendigheden kan de zonecommandant beslissen om een medewerker een           
vast werkrooster, zoals opgenomen in het arbeidsreglement, toe te passen. 
De medewerker registreert zijn prestaties: 

- begin van de arbeidsdag, 
- begin en einde van elke middagpauze: een half uur te nemen tussen 12.00 uur en 13.30                

uur, 
- einde van de arbeidsdag. 

Hoofdstuk 5 Plaatsonafhankelijk werken  

Artikel 125 Toepassingsgebied 
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle omkaderende medewerkers van de zone.  

Artikel 126 Definitie 
Plaatsonafhankelijk werken (verder POW) betekent werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie           
van de zone zouden kunnen worden uitgevoerd, buiten die bedrijfslocatie uitvoeren, in de woning              
van de medewerker of in elke andere door hem gekozen plaats, met gebruikmaking van              
informatietechnologie. 
Binnen de zone kan dit occasioneel of structureel gebeuren.  

Artikel 127 Arbeidstijd 
POW wordt beperkt tot 20% van de totale arbeidstijd. 
  
De flexibele arbeidstijdregeling, zoals bepaald onder hoofdstuk 4, titel 4 van dit deel van het               
Personeelsstatuut, blijft van toepassing bij POW.  

Artikel 128 Werkwijze 
§ 1 POW is een gunst voor de medewerker. 
De medewerker maakt op vrijwillige basis gebruik van POW en kan niet verplicht worden om thuis                
te werken. 
De leidinggevende van de medewerker bepaalt of deze beroep kan doen op POW en wanneer dit                
wordt ingetrokken. De locatie wordt door de medewerker gekozen, maar wordt steeds op voorhand              
afgesproken met de leidinggevende. 
De gemaakte afspraken rond POW worden steeds schriftelijk vastgesteld. 
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§ 2 Het zonecollege werkt de verdere modaliteiten inzake POW verder uit door middel van een                
charter.  
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Titel 5 Salaris en vergoedingen 

Hoofdstuk 1 Salaris 

Artikel 129 Salarisschalen 
De salarisschalen zoals vermeld in artikel 111 van het BVR RPR zijn van toepassing, met               
uitzondering van A1a-A1b-A2a en A6a-A7a-A7b en met toevoeging van de salarisschaal           
BV1-BV2-BV3. 

Artikel 130 Beroepservaring 
§ 1 Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige is volledig meerekenbaar voor de              
toekenning van geldelijke anciënniteit, als ze relevant is voor de uitoefening van de functie. 
De selectiejury geeft een advies aan de aanstellende overheid over de relevantie van de in een CV                 
opgesomde ervaring of diensten. 
De aanstellende overheid beslist of ervaring opgebouwd tijdens een structurele afwezigheid           
relevant is om mee te rekenen voor de toekenning van geldelijke anciënniteit. 
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere              
verloop van de loopbaan, tenzij de medewerker in zijn nieuwe aanstelling de proeftijd niet of niet                
gunstig beëindigt en zijn vorige functie herneemt. 
§ 2 Het volstaat dat deze beroepservaring wordt aangetoond door een verklaring op eer en een                
vermelding op de curriculum vitae. De zone kan contact opnemen met de betrokken werkgever              
voor verificatie van de tewerkstelling. De kandidaat-medewerker die geen verklaring op eer            
ondertekent, dient tewerkstellingsattesten voor te leggen. 
§ 3 Deeltijdse diensten worden voor honderd procent meegerekend voor de toekenning van de              
geldelijke anciënniteit. 
§ 4 De diensten die in aanmerking komen, worden berekend per maand. De diensten die niet zijn                 
begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de laatste dag van een maand,                 
worden samen geteld volgens de duur van het contract tot volle maanden van 30 dagen. De                
laatste onvolledige maand wordt niet meegerekend. 

Artikel 131 Bevorderingen na 1 januari 2008 
De gegarandeerde salarisverhoging geldt voor medewerkers die bevorderen naar een hoger           
niveau na een selectieprocedure openverklaard na 1 januari 2008. 

Artikel 132 Berekening maandsalaris 
Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van het maandloon             
berekend volgens de volgende formule:  M= VW/PW X n% x NM 
  
Daarbij geldt: 
M = het te betalen maandloon (100%) 
VW = het aantal gepresteerde werkdagen of daarmee gelijkgestelde dagen krachtens bijlage 
II van dit besluit; 
PW = het aantal te presteren werkdagen op basis van het werkrooster van de medewerker; 
n% = het percentage waaraan de medewerker prestaties verricht; 
NM = het normale maandsalaris (100%) = het jaarsalaris/12 (100% en voor voltijdse 
prestaties). 
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Artikel 133 Uitbetaling maandsalaris 
Het salaris van de medewerkers wordt ten laatste betaald na prestaties. 

Hoofdstuk 2 Toelagen 

Artikel 134 Algemeen 
De toelagen voor welbepaalde prestaties die zijn ingepland, worden niet betaald indien de             
medewerker ze niet levert wegens arbeidsongeschiktheid, tenzij hieronder anders is bepaald of            
deze arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Artikel 135 Haard- en standplaatstoelage 
De medewerker ontvangt, krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van             
verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het            
gemeente- en provinciepersoneel, maandelijks samen met het salaris een haard- of           
standplaatstoelage onder dezelfde voorwaarden als het personeel van het Ministerie van de            
Vlaamse Gemeenschap. 

Artikel 136 Vakantiegeld 
De contractuele medewerker en de statutaire medewerker die op proef benoemd is, ontvangt             
vakantiegeld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002            
betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en             
het provinciepersoneel. 

Artikel 137 Eindejaarstoelage 
De medewerker ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage overeenkomstig het BVR RPR. 

Artikel 138 Toelage voor nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen 
§ 1 De medewerker die op zaterdag werkt, krijgt per uur prestaties tussen 0 en 24 uur: 

-        ofwel een toelage in geld die gelijk is aan 25% van het uursalaris 
-        ofwel een toelage in tijd die gelijk is aan 1 kwartier inhaalrust. 

§ 2 De toelage voor nachtprestaties wordt gecumuleerd met de toelage voor prestaties op              
zaterdagen, zondagen of feestdagen. 
§ 3 De keuze tussen toelage in geld of toelage in tijd wordt voorafgaandelijk vastgelegd door de                 
zonecommandant rekening houdend met de wensen van de leidinggevende en de medewerker en             
de goede werking van de dienst. Indien de toelage in tijd wordt gegeven, moet de inhaalrust binnen                 
een termijn van 4 maanden worden opgenomen. 

Artikel 139 Toelage voor overuren 
§ 1 Onder overuren wordt verstaan de uitzonderlijke prestaties van ten minste 15 minuten die op                
schriftelijk verzoek van de zone geleverd worden boven op de uren die op grond van de gewone                 
arbeidstijdregeling door de medewerker gepresteerd worden. 
§ 2 De toelage voor overuren wordt gecumuleerd met de toelage voor nachtprestaties en              
prestaties op zaterdagen, zondagen of feestdagen.  

Artikel 140 Verstoringstoelage 
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De medewerker, die onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht opgeroepen          
wordt voor een dringend werk, ontvangt per oproep een verstoringstoelage van 4 keer het              
uursalaris. 

Artikel 141 Gevarentoelage 
§ 1 Het zonecollege somt in een afzonderlijke lijst de werkzaamheden op die aan die criteria                
beantwoorden en die in aanmerking komen voor de gevarentoelage.  
§ 2 De medewerker die permanent zulke werkzaamheden uitvoert, krijgt 1/12 van de jaartoelage              
maandelijks uitbetaald samen met het salaris. De toekenning van deze toelage wordt geschorst             
wanneer de medewerker langer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen zijn functie niet uitoefent. 

Artikel 142 Permanentietoelage 
De medewerker die door de zonecommandant wordt aangewezen om zich buiten de normale             
diensturen thuis beschikbaar te houden voor interventies ontvangt een permanentietoelage. 

Artikel 143 Functioneringstoelage 
§ 1 Een functioneringstoelage is een toelage die aan een medewerker kan worden toegekend die               
een positief waarderingsresultaat heeft behaald. 
§ 2 De nadere regels terzake worden vastgesteld door het zonecollege in een afzonderlijke              
beslissing. 

Artikel 144 Managementtoelage 
§ 1 Een managementtoelage is een toelage die aan een lid van het kaderpersoneel kan worden                
toegekend als uit de waardering blijkt dat betrokkene uitstekend heeft gepresteerd en dat concrete              
doelstellingen die bij aanvang van de waarderingsperiode waren opgelegd, werden gerealiseerd. 
§ 2 De nadere regels terzake worden vastgesteld door het zonecollege in een afzonderlijke              
beslissing. 

Artikel 145 Kabinetstoelage 
Een medewerker van de zone kan onder een of andere vorm, overeenkomstig Titel 6, tijdelijk bij                
een kabinet van een van de gemeenten van de zone worden tewerkgesteld. De modaliteiten voor               
het eventueel toekennen van een kabinets- of soortgelijke toelage wordt geregeld in een apart              
zoneraadsbesluit.  

Artikel 146 Toelage voor het waarnemen van een hogere functie 
Deze toelage wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 7 van Titel 3. 

Artikel 147 Toelage voor opdrachthouderschap 
Deze toelage wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 6 van Titel 3. 

Artikel 148 Mandaattoelage 
Deze toelage wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 8 van Titel 3. 

Hoofdstuk 3 Vergoeding tijdens dienstreizen 

Artikel 149 Algemeen 
§ 1 Binnenlandse dienstreizen en dienstreizen naar Nederland die maximum 1 dag duren en              
maximum 100 euro bedragen, dienen te worden aangevraagd aan de zonecommandant. 
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§ 2 Binnenlandse dienstreizen, dienstreizen naar Nederland, die langer duren dan 1 dag en/of              
meer dan 100 euro bedragen, en/of buitenlandse dienstreizen dienen steeds door het zonecollege             
te worden goedgekeurd. Deze dienstreizen dienen ten minste 21 kalenderdagen op voorhand te             
worden aangevraagd. 
§ 3 Kosten van dienstreizen worden, samen met de bewijsstukken ingediend met een             
standaardformulier voor de opgave van de dienstreis. Het formulier moet binnen een termijn van              
maximaal 3 maanden na de dienstreis worden ingediend. Ze worden samen met de betaling van               
het maandsalaris vergoed. 
Enkel kosten die noodzakelijk zijn, worden terugbetaald. Kosten gemaakt door de medewerker, ten             
persoonlijke titel, worden niet terugbetaald. 
Ingeval de medewerker toestemming krijgt om aaneensluitend op de dienstreis verlof te nemen, is              
een eventuele meerkost voor rekening van de medewerker. 
§ 4 Medewerkers die een dienstreis maken, vallen niet onder het toepassingsgebied van de              
toelage voor overuren. In uitzonderlijke gevallen en mits degelijke motivatie kan hierop een             
afwijking worden toegestaan door de zonecommandant. 
§ 5 De vergoedingen in dit hoofdstuk kunnen niet gecumuleerd worden met andere             
tegemoetkomingen in de reiskosten voor hetzelfde traject. 
§ 6 Inbreuken op dit hoofdstuk kunnen leiden tot tuchtmaatregelen, schorsing en/of intrekking van              
het recht op vergoeding en terugbetaling van de reeds ontvangen vergoeding. 

Artikel 150 Fietsvergoeding voor dienstreizen 
§ 1 De zone stelt dienstfietsen ter beschikking van de medewerkers. 
Een vergoeding voor het gebruik van de eigen fiets voor dienstverplaatsingen wordt uitzonderlijk             
toegekend aan medewerkers die geen dienstfiets ter beschikking hebben. 
§ 2 De gevolgde fietsroute tijdens de dienstreis: 

1. moet de kortste veilige fietsroute zijn voor de medewerker tussen de verschillende            
werkplaatsen; 

2. wordt altijd uitgedrukt in kilometers. 

Artikel 151 Kosten openbaar vervoer (trein, tram, bus) voor dienstreizen 
Indien de medewerker reeds een abonnement heeft dat voor 80% is terugbetaald in het kader van                
het woon-werkverkeer, is hij verplicht dit te gebruiken. De medewerker krijgt hiervoor geen             
bijkomende vergoeding. 
Indien de medewerker geen abonnement heeft in het kader van woon-werkverkeer, kan een             
abonnement voor dienstreizen worden toegekend indien bij het afwegen van de kosten over een              
bepaalde periode, dit de meest kostenbewuste oplossing blijkt. 

Artikel 152 Kosten eigen motorvoertuig voor dienstreizen 
§ 1 Deze vergoeding wordt slechts toegekend aan medewerkers die toelating hebben voor het              
gebruik van het eigen motorvoertuig voor dienstreizen. 
§ 2 Het bedrag van de vergoeding wordt desgevallend verminderd met het bedrag van de               
omniumverzekering voor dienstreizen voor de medewerker die aangesloten is bij deze polis. 
§ 3 De verplaatsing wordt altijd uitgedrukt in kilometers. 

Hoofdstuk 4 Sociale voordelen 

Artikel 153 Maaltijdcheques 
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§ 1 De waarde van de maaltijdcheque wordt bepaald op 7 euro. De tegemoetkoming van de zone                 
in de kostprijs van de maaltijdcheque wordt vastgesteld op 5,91 euro. De medewerker neemt een               
bedrag van 1,09 euro voor zijn rekening. Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van het netto               
maandsalaris. 
§ 2 Het aantal toegekende maaltijdcheques wordt berekend door het totaal aantal effectief             
gepresteerde uren in de loop van deze maand te delen door het normaal aantal arbeidsuren per                
dag. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt dit restbedrag overgedragen naar             
de volgende maand. 
§ 3 De maaltijdcheques worden op elektronische wijze afgeleverd. 
§ 4 Er worden geen maaltijdcheques toegekend aan medewerkers waarvan de duurtijd van het              
contract niet meer dan 3 maanden bedraagt, aan jobstudenten en aan medewerkers die overuren              
opnemen die voor 1 januari 2009 werden gepresteerd. 

Artikel 154 Hospitalisatieverzekering 
§ 1 De zone sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor alle medewerkers en neemt de               
premie volledig ten laste, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werken. 
§ 2 De zone neemt de premie niet meer ten laste bij de onderstaande vormen van verloven en                  
afwezigheden en dit vanaf de 1 ste  dag van het verlof of afwezigheid: 

- verlof voor opdracht; 
- onbetaald verlof voor het opnemen van een mandaat in een ander openbaar bestuur; 
- dienstvrijstelling bij oproeping of wederoproeping onder de wapens;  
- voltijds politiek verlof;  
- onbezoldigd verlof om een functie op te nemen in een overheidsdienst (vorm van             

onbezoldigd verlof nog toegekend krachtens de overgangsbepalingen); 
- onbezoldigd verlof om een functie op te nemen in het onderwijs (vorm van onbezoldigd              

verlof nog toegekend krachtens de overgangsbepalingen). 
§ 3 De zone neemt de premie niet meer ten laste bij de onderstaande vormen van verloven en                  
afwezigheden en dit vanaf de 1 ste  dag van de 7de maand van het verlof of afwezigheid: 

- voltijds onbetaald verlof; 
- volledige loopbaanonderbreking. 

§ 4 De hospitalisatieverzekering wordt ook vrijblijvend aangeboden aan de volgende categorieën: 
- de gepensioneerde medewerkers; 
- de gezinsleden van de medewerkers. 

§ 5 De premie voor deze categorieën wordt niet ten laste genomen van de zone, met die                 
uitzondering dat de zone voor de medewerkers die op pensioen gaan de premie nog volledig ten                
laste neemt gedurende de rest van dat kalenderjaar. 

Artikel 155 Verzekering gewaarborgd inkomen 
Contractuele medewerkers met een contract van meer dan 3 aaneensluitende maanden hebben            
vanaf 1 januari 2016 recht op een “gewaarborgd inkomen” in de vorm van een rente die wordt                 
uitgekeerd vanaf de 91ste kalenderdag van een arbeidsongeschiktheidsperiode bovenop de          
uitkering van de mutualiteit. De voorwaarden in de van kracht zijnde verzekeringspolis zijn hierbij              
van toepassing. 

Artikel 156 Begrafenisvergoeding 
Als de medewerker overlijdt, wordt aan de persoon of personen die de kosten voor de begrafenis                
hebben gedragen een begrafenisvergoeding toegekend. 
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Artikel 157 Vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer 
De vergoedingen in deze afdeling kunnen per dag slechts voor 1 woon-werktraject heen en terug               
worden toegekend, uitgezonderd in het geval van onderbroken diensten. 
De medewerker moet de procedure volgen voor de opgave van woon-werkverkeer. De opgave             
moet gebeuren binnen een termijn van maximaal 3 maanden. De vergoeding wordt samen met het               
maandsalaris betaald.  

Artikel 158 Fietsvergoeding 
Een fietsvergoeding van 23 eurocent per gefietste kilometer wordt toegekend aan de medewerker             
die  de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de eigen fiets aflegt. 

Artikel 159 Tegemoetkoming trein/tram/bus/waterbus 
§ 1 De tegemoetkoming aan de medewerker die gebruik maakt van de trein, tram, (water)bus of                
metro voor woon-werkverkeer wordt vastgesteld op 80% van de kostprijs. 
§ 2 Uitgezonderd voor de trein, komen enkel abonnementen en meerrittenkaarten in aanmerking.             
Wanneer geen abonnement wordt gebruikt, gelden volgende regels: de gebruikte          
vervoersbewijzen moeten exclusief aangewend worden voor woon-werkverkeer en de vergoeding          
moet lager liggen dan deze die zou voortvloeien uit het gebruik van een abonnement. 
§ 3 De medewerker die aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een parkeerkaart               
door de bevoegde hogere overheid en hierdoor geen gebruik kan maken van het             
gemeenschappelijk openbaar vervoer, ontvangt een vergoeding indien hij de wagen gebruikt voor            
het woon-werkverkeer. 
Die vergoeding bedraagt de kostprijs van een NMBS-jaarabonnement 2 de klasse over dezelfde            
afstand. Maandelijks wordt 1/12e van de vergoeding betaald samen met het maandsalaris. De             
toekenning van de vergoeding wordt geschorst wanneer de medewerker langer dan 30            
opeenvolgende kalenderdagen zijn functie niet uitoefent. 
De medewerker die beroep wenst te doen op deze vergoeding legt vooraf het bewijs van deze                
arbeidsongeschiktheid voor. Een nieuw bewijs dient te worden ingeleverd: 

1. bij elke wijziging aan de arbeidsongeschiktheid; 
2. na verloop van 1 jaar. 

Hoofdstuk 5 Andere remuneratie 

Artikel 160 Bedrijfseigendom 
§ 1 Een bedrijfseigendom (bedrijfsvoertuig, laptop, kleding, legitimatiekaart, sleutel, parkeerkaart,          
…) kan toegewezen worden aan de medewerker, ploeg, afdeling of voertuig met de bedoeling de               
zonale werking te verbeteren. 
§ 2 Het zonecollege werkt de verdere modaliteiten uit voor de toewijzing en gebruik van een                
bedrijfseigendom van de zone.   
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Titel 6 Specifieke statuten 

Artikel 161  
In een apart reglement van de zoneraad zal de mogelijkheid om zonepersoneel ter beschikking te               
stellen aan een kabinet of een fractie worden geregeld rekening houdend met het Besluit van de                
Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en               
terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies. 
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Titel 7 Einde dienstverband 

Artikel 162 Ontslag verlies hoedanigheid statutaire medewerker 
Ambtshalve wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid van statutaire medewerker als: 
 
1° de statutaire aanstelling onregelmatig werd bevonden binnen de termijn voor beroep tot             
nietigverklaring bij de Raad van State of, als een zodanig beroep is ingesteld, tijdens de procedure; 
2° de statutaire medewerker niet meer voldoet aan de voor zijn functie geldende             
nationaliteitsvereiste, of de burgerlijke en politieke rechten niet meer geniet, of zijn medische             
ongeschiktheid voor de functie behoorlijk werd vastgesteld;  
3° de statutaire medewerker zonder geldige reden de werkpost verlaat of na een toegelaten              
afwezigheid zonder geldige reden het werk niet hervat na meer dan tien dagen; 
4° de statutaire medewerker zich in een toestand bevindt waarin de toepassing van de burgerlijke               
wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft. 
 
De termijn, vermeld in punt 1°, geldt niet in geval van arglist of bedrog vanwege de statutaire                 
medewerker. 
 
De datum van uitwerking van het ontslag wegens verlies van de hoedanigheid van statutaire              
medewerker wordt vermeld in de aangetekende brief. 
 
De statutaire medewerker van wie de onregelmatige aanstelling niet te wijten is aan arglist of               
bedrog van zijn kant, krijgt een verbrekingsvergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan het salaris               
van 1 maand. 

Artikel 163 Ontslag wegens beroepsongeschiktheid 
§ 1 De statutaire medewerker op proef die tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal gedurende                
drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan na beslissing van de aanstellende              
overheid ontslagen worden. 
§ 2 Bij ontslag wegens beroepsongeschiktheid van de statutaire medewerker op proef wordt geen              
opzegtermijn toegekend. 
§ 3 Bij ontslag wegens beroepsongeschiktheid van de vast aangestelde statutaire medewerker            
bedraagt de opzegtermijn 3 maanden voor ambtenaren met minder dan 5 jaar dienst, vermeerderd              
met 3 maanden bij de aanvang van elke nieuwe periode van 5 jaar dienst. In onderling akkoord                 
met de betrokken statutaire medewerker kan er overeengekomen worden om de opzegtermijn te             
verlengen of te verkorten. De zone kan beslissen om de voorziene opzegtermijn niet in acht te                
nemen maar het lopende salaris dat overeenstemt ofwel met de duur van de opzegtermijn, ofwel               
met het resterende gedeelte van die termijn uit te betalen. 
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Titel 8 Veiligheid en welzijn 

Hoofdstuk 1 Procedure tot aanpak van het misbruik van alcohol en/of drugs op het werk 

Artikel 164 Alcohol en drugs op het werk 
De gemeenteraadsbesluiten (van Stad Antwerpen) van 24 oktober 1995 (jaarnummer 1916), van            
12 februari 1996 (jaarnummer 270) en van 25 oktober 2010 (jaarnummer 1522) zijn van              
toepassing, evenals het besluit van het managementteam (van Stad Antwerpen) van 27 april 2016              
(jaarnummer 507). 
Het gebruik van alcohol en drugs is verboden, net zoals het misbruik van medicatie in de                
arbeidssituatie. 

Hoofdstuk 2 Besmettelijke ziekte 

Artikel 165 Gevaar volksgezondheid 
De medewerker die een besmettelijke ziekte heeft of samenwoont met 1 of meer personen met               
een besmettelijke ziekte meldt dit aan de personeelsdienst ingeval van gevaar voor de             
volksgezondheid. De arbeidsgeneesheer oordeelt in overleg met de behandelende arts of de            
medewerker mag werken of niet .  

Hoofdstuk 3 Preventie psychosociale risico’s 

Artikel 166 Definities 
Onder psychosociale risico’s op het werk verstaan we de kans dat één of meerdere medewerkers               
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. 

Artikel 167 Geen geweld, pesterijen en seksueel gedrag op het werk 
Elke medewerker heeft de verplichting om zich te onthouden van geweld, pesterijen en ongewenst              
seksueel gedrag op het werk. Tegen feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag              
op het werk kunnen passende maatregelen genomen worden. 

Artikel 168 Interne procedure 
Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de leden van de hiërarchische lijn, kan de                
medewerker die meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met               
lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, een beroep doen op de               
interne procedure. 
Bij de interne procedure kan de werknemer bij de vertrouwenspersoon of de Preventieadviseur -              
Psychosociale aspecten een verzoek indienen tot informele psychosociale interventie. Enkel bij de            
Preventieadviseur - Psychosociale aspecten kan de werknemer een verzoek indienen tot formele            
psychosociale interventie. 

Artikel 169 Informele procedure 
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De informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze zoeken naar een              
oplossing door de verzoeker en de vertrouwenspersoon of de Preventieadviseur – Psychosociale            
aspecten, door middel van voornamelijk: 

- gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten; 
- een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij een lid van de               

hiërarchische lijn; 
- een verzoening tussen de betrokken personen, voor zover zij hiermee akkoord gaan. 

Artikel 170 Formele procedure 
Indien de medewerker geen gebruik wenst te maken van de informele psychosociale interventie of              
indien deze niet tot een oplossing heeft geleid, kan de werknemer tegenover de Preventieadviseur              
– Psychosociale aspecten zijn wil uitdrukken om een verzoek tot formele psychosociale interventie             
in te dienen. 
Het verzoek tot formele psychosociale interventie houdt in dat de medewerker aan de werkgever              
vraagt om de gepaste collectieve en individuele maatregelen te nemen op basis van een analyse               
van de specifieke arbeidssituatie en op basis van de voorstellen van maatregelen, die werden              
gedaan door de Preventieadviseur - Psychosociale aspecten en die opgenomen zijn in een advies. 
De medewerker heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de Preventieadviseur –           
Psychosociale aspecten alvorens zijn verzoek in te dienen. 
De procedure die volgt, hangt af van de situatie die de verzoeker beschrijft. Ze kan betrekking                
hebben op risico’s van verschillende oorsprong. Afhankelijk van de identificatie van deze risico’s             
wordt één van de volgende procedures gevolgd: 

I. verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter 
II. verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk individueel karakter 
III. verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of            
ongewenst seksueel gedrag 

De medewerkers kunnen de vertrouwenspersoon of de Preventieadviseur - Psychosociale          
aspecten raadplegen tijdens de werkuren. De tijd besteed aan de raadpleging wordt beschouwd             
als arbeidstijd. 
Deze personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alle gesprekken met hen zijn derhalve             
strikt vertrouwelijk. 

Artikel 171 Externe juridische procedure 
Wie als slachtoffer van ongewenst gedrag op het werk, een belang kan doen gelden, kan bij de                 
bevoegde rechtsinstantie een externe procedure aanhangig maken. Binnen de externe procedure           
wordt een onderscheid gemaakt tussen de burgerlijke en de strafrechtelijke procedure.  

Artikel 172 Onrechtmatig gebruik van procedures 
De preventieadviseur wijst de verzoeker op de eventuele sancties of gevolgen, ingeval van             
wederrechtelijk gebruik van de klachtenprocedure. 

Artikel 173 Vertrouwenspersonen 
Een medewerker die een afspraak of informatie wenst, kan contact opnemen met één van de               
vertrouwenspersonen wiens namen terug te vinden zijn op de interne site van de zone. 
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Titel 9 Syndicaal overleg 

Artikel 174 Reglement 
De zoneraad werkt de regeling en de modaliteiten van het syndicaal overleg uit in een apart                
reglement. 

Artikel 175 Dienstvrijstelling 
§ 1 Aanvraag dienstvrijstelling voor syndicale werking zoals goedgekeurd door het zonecollege van             
5 januari 2015 (jaarnummer 8): De dienstvrijstelling voor syndicale werking wordt aangevraagd via             
de aangewezen formulieren. 
De dienstvrijstelling moet ten minste 7 kalenderdagen vooraf worden aangevraagd.  
§ 2 Duur: De dienstvrijstelling wordt toegekend voor de tijd die strikt noodzakelijk is. Er wordt in                 
uitzondering op dit principe wel inhaalrust toegekend voor de onderhandelings- of overlegcomités            
en bedrijfsbezoeken buiten de diensttijd. Deze inhaalrust is gelijk aan de duur van de vergadering.               
Om deze vergaderingen voor te bereiden, kan dienstvrijstelling worden toegekend met een            
maximum van 1 uur per vakbondsafgevaardigde, per door de werkgever georganiseerd comité. 
§ 3 Aanwezigheid: Het bewijs van de aanwezigheid op de activiteit waarvoor dienstvrijstelling werd              
aangevraagd, moet geleverd worden via de aangewezen formulieren. 
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Titel 10 Slotbepalingen 

Hoofdstuk 1 Inwerkingtredingsbepalingen 

Artikel 176 Inwerkingtredingen 

Het personeelsreglement voor het administratief personeel, thans Deel 4 van het           
Personeelsstatuut, trad in werking op 1 april 2015. 

Het personeelsreglement heeft alle voorgaande beslissingen terzake vervangen. 

Het personeelsreglement werd eerder gewijzigd bij onderstaande beslissingen: 

Beslissing Datum van inwerkingtreding 

Zoneraad van 9 maart 2015     
(2015_ZR_00044) 

1 april 2015 

Zoneraad van 9 mei 2016     
(2016_ZR_00030) 

10 mei 2016 

Zoneraad van 9 mei 2016     
(2016_ZR_00031) 

10 mei 2016 

Zoneraad van 12 september 2016     
(2016_ZR_00042) 

13 september 2016 

Zoneraad van 12 maart 2018     
(2018_ZR_00017) 

13 maart 2018 

Zoneraad van ??? 

Het Personeelsreglement  
Administratief Personeel  
Hulpverleningszone Antwerpen 1   
wordt Deel 4 van het     
Personeelsstatuut Brandweer Zone   
Antwerpen. 

 

 

Hoofdstuk 2 Overgangs maatregelen 

Afdeling 3.1 Verlofvormen 
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Artikel 177  Toegekend verlof  
§ 1 Reeds toegekende verloven en afwezigheden, zoals bijvoorbeeld lopende verloven voor            
deeltijdse prestaties en onbetaald verlof om persoonlijke redenen, blijven toegekend voor de            
toegestane duur en volgens de regels van toepassing bij toekenning.  
§ 2 Aanvragen tot verlenging of vernieuwing worden beschouwd als een nieuwe aanvraag en              
worden behandeld in overeenstemming met de nieuwe bepalingen voor onbetaald verlof. 

Artikel 178 Halftijdse vervroegde uittreding of vrijwillige vierdagenweek 
Bij een nog lopende halftijdse vervroegde uittreding of een vrijwillige vierdagenweek geldt het             
volgende: 

- de medewerker mag geen betalende nevenactiviteit uitoefenen; 
- voltijdse opname van palliatief verlof of zwaar ziek gezins- en familielid maakt geen einde              

aan de halftijdse vervroegde uittreding of de vrijwillige vierdagenweek; 
- de medewerker kan deze verlofvorm beëindigen mits een opzegperiode van 3 maanden; 
- de rechtstreeks leidinggevende beslist over de aanpassing van het werkrooster en de            

tewerkstellingsplek rekening houdend met de wensen van de medewerker en met de goede             
werking van de dienst; 

- de maandelijkse premie bedraagt bij een halftijdse vervroegde uittreding € 295,98 aan            
100% en bij een vrijwillige vierdagenweek € 64,80 aan 100%.  

Afdeling 3.2 Ziektekrediet  

Artikel 179 Ziektekredietdagen voormalige fusiegemeenten 
De statutaire medewerker die een stelsel van ziektekrediet geniet dat bij overgangsmaatregelen            
aan bepaalde medewerkers van de voormalige fusiegemeenten is toegekend, behoudt zijn vorige            
ziektekredietregeling ten persoonlijke titel.  

Artikel 180 Startdatum ziektekredietdagen 
De startdatum van de opbouw van ziektekredietdagen is de datum van: 

- de vaste benoeming, voor medewerkers van de stad aangesteld vóór 1 april 2014; 
- de benoeming op proef, voor medewerkers van het OCMW aangesteld vóór 1 januari 2005; 
- de vaste benoeming, voor medewerkers van het OCMW aangesteld tussen 1 januari 2005             

en 1 april 2014; 
- de benoeming op proef, voor medewerkers van de stad en het OCMW aangesteld vanaf 1               

april 2014. 

Artikel 181 Ziektekredietdagen voormalige personeelsleden provincie Antwerpen 
De statutaire medewerkers overgenomen vanuit de provincie Antwerpen of van autonome           
provinciebedrijven van Antwerpen, naar aanleiding van het decreet van 18 november 2016            
houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, behouden ten            
persoonlijke titel hun afbouwende ziektekredietdagenteller zoals van toepassing op het moment           
van de overname. 

Afdeling 3.3 Overuren 

Artikel 182 Overdracht 
§ 1 De overuren van voor 2009 gepresteerd bij de stad Antwerpen werden overgedragen naar de                
Hulpverleningszone Antwerpen 1, thans Brandweer Zone Antwerpen. 
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§ 2 De bepalingen inzake de uitbetaling van overuren, indien deze niet gecompenseerd zijn binnen               
4 maanden, zijn niet van toepassing op compenserende inhaalrust opgebouwd wegens overwerk            
gepresteerd voor 1 januari 2009. 
§ 3 De verschoven uren en alle glijtijduren in 2014 gepresteerd bij het bedrijfseenheid brandweer               
van de stad Antwerpen werden, indien deze nog niet werden opgenomen voor de inwerkingtreding              
van dit reglement, overgedragen naar de Hulpverleningszone Antwerpen 1, thans Brandweer Zone            
Antwerpen. 
§ 4 De overuren gepresteerd voor 2009 kunnen enkel opgenomen worden in tijd. De bepalingen               
over de uitbetaling van de overuren die niet gecompenseerd zijn binnen de 4 maanden zijn niet                
van toepassing. 
Deze overuren geven bij opname geen recht op maaltijdcheques. 

Afdeling 3.4 Beroepservaring privésector of als zelfstandige 

Artikel 183 Beroepservaring én in dienst voor 1 januari 2009 
Het inbrengen van relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige is niet van              
toepassing op medewerkers die voor 1 januari 2009 in dienst waren van de groep Antwerpen,               
tenzij ze 

-  vanaf 1 januari 2009 geslaagd zijn voor een selectieprocedure (via bevorderings- of            
aanwervingsvoorwaarden); 

-  de relevante beroepservaring hebben opgedaan in de privésector of als zelfstandige           
voor 2009; en 

-  deze nog niet hebben kunnen inbrengen. 

Artikel 184 Berekening deeltijdse diensten 
De berekening van deeltijdse diensten en onvolledige maanden is enkel van toepassing op             
loonberekeningen naar aanleiding van een selectieprocedure, openverklaard na 1 januari 2014 (via            
bevorderings- of aanwervingsvoorwaarden). 

Artikel 185 Beroepservaring loonberekeningen 
Wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013 aan artikel 130 (artikel 2              
van titel 6.1 in de Rechtspositieregeling van Stad Antwerpen) worden toegepast op            
loonberekeningen van kandidaten die geslaagd waren voor selectieprocedures die open verklaard           
zijn vanaf 1 januari 2014. 

Afdeling 3.5 Salaris 

Artikel 186 Krachtlijnen Kelchtermans 
Volgende overgangsmaatregelen die werden voorzien ten gevolge van de invoering van de            
krachtlijnen Kelchtermans blijven gelden: 
§ 1 De medewerker die na 1 januari 1994, op grond van de overgangsregeling in de vorige                 
rechtspositieregeling, zijn oude salarisschaal, al dan niet aangevuld met een bepaalde toelage of             
bijslag, heeft behouden, behoudt die salarisschaal en die toelage of bijslag ook na de              
inwerkingtreding van dit besluit, zolang die regeling gunstiger is dan de salarisschaal die het met               
toepassing van dit besluit zou hebben. 
§ 2 De inschakelingstabellen vastgelegd in de beslissingen van 24 oktober 1995 waarbij het              
basisstatuut en het geldelijk statuut van het stadspersoneel vastgesteld wordt en van 29 mei 2000               
met jaarnummer 1113 blijven behouden. 
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§ 3 Het vroegere onderbureelhoofd, dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 
-        in het bezit is van het diploma bestuurswetenschappen; 
-        geslaagd is voor de bevorderingsproef van het niveau C4-C5; 
-        bevorderd werd tot deze graad; 
-        effectief deze graad invult conform de betreffende functiebeschrijving; 

verwerft schaalanciënniteit in de schaal C4 vanaf het ogenblik dat de vroegere schaal van              
onderbureelhoofd werd verworven. 
§ 4 De technische graden, behalve het personeel van de brandweer, die vroeger bezoldigd werden               
in een weddeschaal identiek aan die van onderbureelhoofd, verwerven schaalanciënniteit in de            
schaal C4 vanaf het ogenblik dat de salarisschaal identiek aan die van onderbureelhoofd werd              
verworven, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 

-        geslaagd zijn voor de bevorderingsproef van het niveau C4-C5 
-        bevorderd zijn tot deze graad; 
-        effectief deze graad invult conform de betreffende functiebeschrijving. 

Afdeling 3.6 Overgenomen medewerkers 

Artikel 187 Overgenomen medewerkers voor 1 juli 2013 
De medewerkers overgenomen van een verzelfstandigde entiteit voor 1 juli 2013 genieten een             
salariswaarborg voor het brutoloon. Deze salariswaarborg wordt verhoogd met de index. De            
salariswaarborg blijft ook behouden, zolang zij gunstiger is, bij een nieuwe aanstelling (benoeming,             
bevordering of mandaat), interne mobiliteit of een herplaatsing in dezelfde rang. 

Artikel 188 Overgenomen medewerkers na 1 juli 2013 
Voor medewerkers die zijn overgenomen na 1 juli 2013 en op de interne arbeidsmarkt terecht               
komen, geldt het volgende. 
  
Bij bevordering wordt de medewerker ingeschaald volgens de regels vermeld in Titel 5 Salaris, met               
uitzondering van de bevorderingswaarborg. Met de schaal- en geldelijke anciënniteit die op het             
moment van de inkanteling of overname werd toegekend, wordt geen rekening gehouden. Indien,             
met toepassing van deze regels, blijkt dat de medewerker minder salaris krijgt, dan behoudt de               
medewerker zijn vorige salaris totdat het nieuwe salaris gunstiger is. 
  
Bij een (ambtshalve) herplaatsing wordt de medewerker ingeschaald volgens de regels vermeld in             
de bepalingen betreffende (ambtshalve) herplaatsing, tenzij de toegekende schaal- en geldelijke           
anciënniteit naar aanleiding van de inkanteling groter is dan de werkelijke relevante ervaring. In dat               
geval wordt er enkel rekening gehouden met de werkelijke opgebouwde geldelijke – en             
schaalanciënniteit. 

Artikel 189 Overgenomen medewerkers vanuit de provincie Antwerpen 
De medewerkers overgenomen vanuit de provincie Antwerpen of van autonome provinciebedrijven           
van Antwerpen, naar aanleiding van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde              
taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, die in 2018 of in 2019 op (vervroegd)               
pensioen gaan, hebben nog recht op een pensioencheque onder de voorwaarden zoals bij de              
provincie Antwerpen. 

Afdeling 3.7 Bedrijfseigendommen  
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Artikel 190 Bedrijfseigendommen 
De oude bepalingen rond bedrijfseigendommen blijven van toepassing, zolang er geen nieuwe            
uitvoeringsmodaliteiten zijn genomen. 

Afdeling 3.8 Evaluatie 

Artikel 191  Beroep tegen waarderingsresultaat 
Beroepsprocedures tegen een waarderingsresultaat die ingesteld zijn voor de datum van           
inwerkingtreding van deze titel vallen onder het reglement dat van toepassing was op de datum               
van het aantekenen van het beroep. 

Afdeling 3.9 Andere 

Artikel 192 Vorming 
De wijzigingen van dit besluit zijn van toepassing op de aanvragen tot vorming die werden               
ingediend na de datum van inwerkingtreding van deze titel. 

Artikel 193 Wijzigingen ziekte 
De wijzigingen in hoofdstuk 1 van titel 4 zijn enkel van toepassing op feiten die zich voordoen                 
vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit. 
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