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Dit reglement werd opgesteld en aanvaard overeenkomstig de wettelijke procedure, voorzien bij de 

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen ingevolge de Wet van 18 december 

2002 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en het KB van 

10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van 

de adequate middelen. 

KB administratief statuut: 

Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel 

personeel van de hulpverleningszone. - B.S. 01/10/2014 - err. 

B.S. 22/01/2015 - B.S. 23.05.2016 en Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het 

administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen 

brandweerman is - B.S. 22/10/2014. 

KB geldelijk statuut: 

Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van 

de hulpverleningszones. - B.S. 01/10/2014 - B.S. 23.05.2016 en Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 

houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen 

brandweerman is. - B.S. 22/10/2014 - erratum B.S. 01/04/2015. 

Stagiair: het personeelslid dat bij éénzijdige beslissing van de aanstellende overheid tot de stage is 

toegelaten met het oog op een vaste benoeming of bij mobiliteit; 

Wet arbeidstijd: Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van 

de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst 

voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de Civiele Veiligheid; 

Aanstellende overheid: Het zonecollege (delegatie personeel goedgekeurd op  …). 

Verlof toestaande overheid: Deze is bepaald in de delegatie personeel goedgekeurd op …. 

Hulpverleningszone: de brandweerzone Oost 

Tuchtoverheid in beroepszaken: de federale onafhankelijke beroepskamer, paritair samengesteld 

binnen de FOD Binnenlandse zaken zoals bepaald in artikel 271 van het KB administratief statuut. 
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Ingangsdatum 01.11.2020 

Onderhandeld en goedgekeurd in het syndicaal overleg 30.09.2020 
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1. Gemeenschappelijke bepalingen beroeps- en vrijwillig 

personeel 
 

Artikel 1: Toepassingsgebied 

Dit reglement regelt de arbeidsvoorwaarden van het beroeps- en het vrijwillig personeel, inclusief 

stagiairs, van de Brandweerzone Oost. 

De definities vermeld in artikel 1 van het KB administratief statuut en in artikel 1 van het KB geldelijk 

statuut zijn eveneens van toepassing. 

Elk personeelslid ontvangt een exemplaar van het reglement en ook van elke wijziging, tegen 

handtekening voor ontvangst. Alle aangebrachte wijzigingen worden kenbaar gemaakt aan het 

personeel. 

Dit reglement moet samen gelezen worden met “Het Reglement Aanvullende Bepalingen van de 

Brandweerzone Oost voor het Operationeel Brandweerpersoneel”. 

Artikel 2: Engagement 

Zowel de werkgever als het personeelslid wordt geacht dit reglement te kennen en te aanvaarden. Ze 

verbinden zich ertoe alle voorschriften van het reglement na te leven. Dit geldt zowel voor statutaire 

als voor vrijwilligers en dit vanaf de indiensttreding. 

Elk personeelslid ontvangt bij indiensttreding een kopij van het arbeidsreglement. Bovendien ligt dit 

ter inzage bij de postoversten en op het zonesecretariaat. Op ieder ogenblik moet inzage mogelijk zijn, 

dit zonder enige belemmering, voor alle personeelsleden. 

Bij aanwerving ontvangt ieder lid een personeelsnummer. Dit nummer komt voor op het individuele 

dossier, het personeelsregister en de individuele vermeldingen die in de personeelsadministratie 

bewaard worden, alle stukken behorend tot de persoonlijke uitrusting, het register der kledij en 

branduitrusting. 

Het persoonlijk dossier kan de volgende vermeldingen bevatten : 

• personeelsnummer; 

• naam en voornamen; 

• geboorteplaats en -datum; 

• telefoonnummer(s); 

• gezinstoestand (o.a. de bij ongeval te verwittigen personen); - adres; 

• data van begin en einde van de stage (stagecontract bij vrijwilligers) of 

tijdelijke benoeming; 

• data van eventuele verlengingen van de stage of tijdelijke benoeming; 

• data van de effectieve indienstneming; 

• data van de bevorderingen; 

• data, aard en reden van de opgelegde tuchtstraffen; 

• alle nuttig geachte inlichtingen voor de dienst; 

• de behaalde brevetten en getuigschriften; 

• gezondheidsbeoordelingsfiche 

• planningsdocumenten en evaluatieverslagen 

• documenten m.b.t. de stage 
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• documenten m.b.t. de gevolgde opleidingen en brevetten - rijbewijs 

• medische schifting 

• badge 112 

• contact gevaarlijke stoffen 

• speciale interventies 

Artikel 3: Individuele afwijkingen 

In individuele gevallen kan bij gemotiveerd besluit van dit reglement worden afgeweken hetzij tijdelijk, 

hetzij definitief, zonder echter de bestaande wettelijke of reglementaire voorschriften te overtreden. 

Deze afwijking moet, na overleg en akkoord met representatieve vakorganisaties, schriftelijk en in 

twee exemplaren vastgelegd worden in een overeenkomst tussen werkgever en personeelslid. 

Artikel 4: Beleidsorganen 

4.01. Directiecomité 

In de zone wordt een directiecomité opgericht dat wordt samengesteld en voorgezeten door de 

zonecommandant. Het team staat in voor de dagelijkse leiding van de zone op alle gebied. 

4.02. Technische Commissie 

In de zone wordt op regelmatige basis een Technische Commissie bijeengeroepen die tot  taak heeft 

om het directiecomité, het zonecollege en de zoneraad te adviseren. 

De technische commissie staat de zonecommandant bij voor het opstellen van het beleidsplan en de 

aankopen voor materieel. De commissie heeft bovendien een adviesbevoegdheid inzake de 

operationele organisatie van de zone, op verzoek van de organen van de zone. 

De technische commissie bestaat uit alle postoversten, de operationele leden van het directiecomité 

en één secretaris-verslaggever. 

De technische commissie wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de zonecommandant of bij 

diens ontstentenis door degene die hem vervangt. 

4.03. Zonale adviesraad en sector-adviesraden 

De adviesraden zijn een klassiek overlegorgaan. 

De bedoeling van de raden is om door informatiedoorstroming en uitwisseling de communicatie en 

informatie te garanderen naar al het personeel van de zone in een zo ruim mogelijke samenstelling. 

De raden bestaan uit brandweerman vrijwilligers en beroeps van de diverse graden, maar ook het 

administratief personeel (kunnen) worden vertegenwoordigd. 

De aanwezige medewerkers worden voor deelname aan deze raden voor volledige vergadertijd 

vergoed. 

4.04. Teams en werkgroepen 

Voor specifieke doeleinden kunnen teams en werkgroepen opgericht worden. 

Een team of werkgroep werkt rond een afgelijnd project of opdracht waarbij de prioriteiten en 

doelstellingen worden bepaald door het directiecomité. 
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Het team of werkgroep werkt een projectplan uit dat vooraf voorgelegd wordt aan het directiecomité. 

Tussentijds worden statusmeetings georganiseerd om het directiecomité en de technische commissie 

in te lichten. 

De aanwezige medewerkers worden voor deelname aan deze raden voor volledige vergadertijd 

vergoed. 

Artikel 5: Dienstregeling 

De zonecommandant treft, alle vereiste maatregelen met het oog op de organisatie en goede werking 

van de dienst. Indien noodzakelijk kan hij tijdelijk brandweermannen een hogere functie laten 

uitvoeren (cfr. art. 137 van het KB administratief statuut). Hij kan bijkomende maatregelen treffen om 

de veiligheid van de brandweermannen te garanderen. 

De postoverste kan, bij tijdelijke delegatie, specifieke taken (b.v. het leiden van oefeningen en 

interventies, het opvolgen van interventiedossiers, periodieke controles, enz.) toewijzen aan 

gegradueerden, conform de federaal opgestelde functieprofielen. 

Bij wettelijke arbeidsongeschiktheid mag het lid niet aan interventies, oefeningen of activiteiten van 

de zone deelnemen, tenzij de arbeidsgeneesheer per attest toelating geeft tot uitvoeren van 

specifieke door hem of haar toegelaten activiteiten. 

Voor de goede werking van de dienst schrijft de zonecommandant of zijn gevolmachtigde dienstnota’s 

en dienstmededelingen uit. De onderrichtingen geformuleerd in een dienstnota of dienstmededeling 

moeten door de leden van de dienst strikt nageleefd worden. Deze onderrichtingen worden naar het 

door de zone voorziene individuele e-mail adres gestuurd en zijn ook terug te vinden in de voor de 

werknemer toegankelijke daarvoor bestemde digitale map. 

De postoverste kan eveneens dienstmededelingen doen in afspraak en overleg met de 

zonecommandant. Het betreft hier mededelingen voor de post, bij voorbeeld ingebruikname nieuw 

materieel, wegomleidingen, enz. Uiteraard mag de inhoud van deze dienstmededelingen nooit 

indruisen tegen de inhoud van zonale dienstnota’s en dienstmededelingen. Deze nota’s en 

mededelingen zijn eveneens terug te vinden in de daarvoor bestemde digitale map. 

De dienstnota’s en dienstmededelingen bestemd voor alle leden van het korps worden minimum 1 

maand opgehangen op een hiertoe aangewezen plaats in de brandweerpost en verzameld in het 

register van de dienstnota’s/dienstmededelingen dat steeds ter inzage ligt in het bureau van de 

postoverste en de daarvoor bestemde digitale map. 

 

Artikel 6: Plichten bij interventies 

6.01 Algemeen 

Interventies worden uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen en SOP ’s. Deze worden ter 

kennisname op het BOC geagendeerd en – als de procedure en de tijdsdruk het toelaten – vooraf op 

het BOC voorgelegd en besproken. Indien door tijdsdruk wegens interne of externe omstandigheden 

voorafgaand overleg binnen het BOC niet kan worden de vakbonden onmiddellijk digitaal op de 

hoogte gebracht. 
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Na iedere oefening of interventie zal de leider van de operaties de nodige maatregelen nemen opdat 

het gebruikte materieel/voertuigen terug in orde wordt gebracht en de nodige administratieve taken 

worden vervuld. Enkel de officier van dienst kan hierop een uitzondering toestaan. 

Bij gesprekken over de radio dient de radioprocedure stipt geëerbiedigd te worden. 

De melding van aankomst en vertrek op de interventieplaats worden per voertuig doorgegeven aan de 

zonale dispatch. 

Bij ernstige incidenten, bij brand in een inrichting die onder speciale waakzaamheid valt, bij 

interventies waarbij één of meerdere brandweermannen zwaar gekwetst werden of de dood vonden, 

of wanneer een gezamenlijk optreden van twee of meer zones vereist is, dient de leider van de 

operaties zo vlug mogelijk de zonecommandant te verwittigen. 

Bij ernstige of dodelijke arbeidsongevallen, of interventies waarbij één of meerdere 
brandweermannen zwaar gekwetst werden, worden de zonecommandant, de preventieadviseur en 
de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk onmiddellijk in kennis gesteld. 
De preventieadviseur zal de nodige acties ondernemen in het kader van het onderzoek bij de opmaak 
van het omstandig verslag voor de Arbeidsinspectie. 

Elk personeelslid heeft de plicht zijn volledige medewerking te verlenen bij het 
arbeidsongevallenonderzoek door de preventieadviseur. 

De preventieadviseur voert het onderzoek in volledige onafhankelijkheid. 

Het op te maken verslag aan de zonecommandant bevat minstens volgende gegevens: 

• post (gemeente en provincie); 

• identificatie van het slachtoffer (naam, geboortedatum); 

• plaats van het ongeval; 

• omstandigheden en oorzaak van het ongeval en aard van de opgelopen lichamelijke en 
psychische letsels; 

• suggesties tot het vermijden van zulk ongeval; 

• datum van het opstellen van het verslag; 

• naam en handtekening van de opsteller. 

 

6.02 Voertuigen - Materieel 

Bij het gebruik van het brandweervoertuig, bij oproep of andere activiteiten, dient elke autovoerder 

het verkeersreglement en de reglementering “prioritaire voertuigen” strikt na te leven. 

Er wordt  voorzien in de nodige opleiding, zeker in cursus “prioritair defensief rijden”.  

Tijdens en na elke interventie of oefening dient al het materieel en de voertuigen in gebruiksklare 

toestand gebracht te worden. Gebreken dienen steeds gemeld te worden aan de directe 

leidinggevende. 

Buiten de oefeningen of interventies mogen de voertuigen of het materieel de kazerne niet verlaten 

zonder toestemming van de postoverste. Het verlaten van de kazerne met een brandweervoertuig 

dient radiofonisch of via statusmelding gemeld te worden aan de zonale dispatching. 

De bestuurder van een brandweerwagen laat zijn voertuig niet onbewaakt achter tenzij op bevel van 

de leider van de operaties en na het afsluiten van zijn voertuig. 
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Brandweervoertuigen en brandweermaterieel mogen niet gebruikt worden ten persoonlijke titel of 

voor activiteiten die niet brandweer gerelateerd zijn. 

Het gebruik van dienstvoertuigen dient op voorhand gereserveerd te worden, tevens wordt een 

logboek bijgehouden. De praktische afspraken worden opgenomen in een dienstnota. 

6.03 Interventies 

Bij ieder alarm moeten de opgeroepen leden van het korps zich, met respect voor de veiligheidsregels, 

naar de kazerne  begeven, de vereiste interventiekledij of veiligheidskledij aantrekken en de richtlijnen 

of bevelen van de oversten opvolgen. De snelste en veiligste route naar een interventie dient gevolgd 

te worden. 

De uitrukprocedure wordt vastgelegd via dienstnota door de zonecommandant. Deze dienstnota’s 

worden ter kennisname gegeven aan de vakbonden. 

Tijdens interventies wordt het bevel gevoerd door een personeelslid met de hoogste graad of de 

grootste anciënniteit in dezelfde graad; is de zonecommandant aanwezig, dan voert hij het bevel. 

In geval van een gezamenlijke interventie van brandweer- en reddingsposten uit meerdere zones, of 

van een brandweer- en reddingspost van één of meerdere zones en een operationele eenheid van de 

civiele bescherming, wordt de leiding van de operaties toevertrouwd aan de officier met de hoogste 

graad van de zone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt, die bekleed is met de graad van 

kapitein of een hogere graad en die aanwezig is op de plaats van de interventie, ongeacht de graad 

van het personeel van de andere zones en van de operationele eenheden van de civiele bescherming. 

Officieren die in de hoedanigheid van adviseur of van verbindingsofficier van een andere zone of van 

een operationele eenheid op de interventieplaats aanwezig zijn, voeren geen hiërarchische leiding uit 

in de hulpverleningsoperaties. 

Een andere hulpverleningszone of de civiele bescherming mag slechts ter versterking worden 

opgeroepen door de officier van dienst, die de zonecommandant of zijn vervanger op de hoogte 

brengt via de zonale dispatching. 

Uitsluitend de leider van de operaties mag de bevelen geven voor het bestrijden van een brand, voor 

de verschillende interventies en voor de reddingsoperaties. 

Het is de leden dus verboden tijdens een interventie gevaarlijke acties te voeren zonder dat daartoe 

bevel gegeven werd. Slechts in uiterste nood en wanneer het onmogelijk is de leider van de operaties 

te bereiken, mag een initiatief genomen worden, met in acht name van alle mogelijke 

veiligheidsmaatregelen. 

Wie vanop een interventie voortijdig wil terugkeren (omwille van andere verplichtingen) heeft 

daarvoor de toestemming van de leider van de operaties nodig. 

De leider van de operaties dient na een interventie waar nog bijkomende opruimacties nodig zijn (bv 

tak uit boom gewaaid - groendienst) de desbetreffende dienst(en) te laten verwittigen via de centrale 

dispatching en met toestemming van de officier van wacht. 

Ieder lid dat aan een interventie heeft deelgenomen moet alvorens de kazerne te verlaten zijn 

uitrusting in orde brengen en op de voorziene plaats aanbrengen. Wanneer nodig meldt hij/zij ook 

verlies, beschadiging, vervuiling van een uitrustingsstuk aan de hiërarchisch meerdere. 
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Artikel 7: Dienstbetrekkingen – bijzondere plichten 

7.01 Algemeen 

De actieve brandweermannen moeten zich in goede lichamelijke conditie bevinden. De conditie zal 

getoetst worden. 

De hulpverleningszone voorziet in persoonlijke begeleiding als de medewerker niet de nodig geachte 

fysieke paraatheid haalt zodat deze wel de norm kan behalen.  

Het materieel, de kledij, de brandweerwagens dienen door de leden gebruikt te worden met in 

achtneming van de normale regels van netheid en respect voor de goederen van de dienst. 

Het kledijreglement wordt in later toegevoegd. 

In het belang van de goede werking van de dienst kan elk personeelslid verplicht worden om tijdelijk 

een ander gelijkwaardig of lager gekwalificeerd werk te verrichten, dan het werk dat overeenkomt 

met zijn graad. 

7.02 Kazernement 

De gebouwen, zowel binnen als buiten, evenals het bijhorend erf dienen door de leden gebruikt te 

worden met inachtneming van de normale regelen van netheid en respect voor de goederen van de 

zone en van de gemeente. 

De sanitaire installaties dienen op de meest verzorgde manier gebruikt en onderhouden te worden. 

Er dient tevens opgelet te worden dat er zuinig wordt omgesprongen met energie. Water, warmte of 

elektriciteitsverspilling dient vermeden te worden. 

Het is de leden van de dienst verboden enig materieel of gereedschap te gebruiken ten persoonlijke 

titel, tenzij na goedkeuring door de postoverste, conform het zonaal reglement m.b.t. uitlenen 

materieel. Het hierbij horende reglement wordt in bijlage 13 toegevoegd. 

Persoonlijke voertuigen moeten geparkeerd worden op de voorziene parkeerplaatsen en mogen nooit 

in de kazerne gestald worden. Fietsen en bromfietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor 

voorziene ruimtes. 

7.03 De Wagenoverste 

Op iedere brandweerwagen wordt het bevel gevoerd door de wagenoverste, dit is het lid in de wagen 

met de hoogste graad (conform KB 10/11/2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de 

snelste adequate hulp en van de adequate middelen) of bij gelijke graad de hoogste graadanciënniteit, 

gevolgd door dienstanciënniteit en verder leeftijd. De autovoerder blijft echter verantwoordelijk voor 

de naleving van de verkeersreglementering. 

De wagenoverste bepaalt of het voertuig zich als prioritair voertuig op de weg begeeft, waarna de 

chauffeur, onverminderd de bepalingen van de wegcode, gebruik maakt van de optische en 

geluidssignalen. Deze mogen alleen worden gebruikt bij dringende gevallen én als dit leidt tot een 

veiliger verkeerssituatie en/of een beduidend kortere rijtijd van het uitrukkende voertuig. 

De wagenoverste waakt erover dat de functie van autovoerder-pompbedienaar/laddermachinist 

uitsluitend wordt uitgeoefend door een lid van de dienst die daartoe de voorziene opleiding volgde. 

Het maximum aantal zitplaatsen in de brandweerwagens zal nooit overschreden worden. 
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De wagenoverste is verantwoordelijk voor : 

• de orde en de tucht in de wagen bij het in- en uitstappen van de manschappen; 

• het radiocontact met de zonale dispatching en/of NC 112; 

 
Hij wijst de aanwezige leden op hun verantwoordelijkheid. 

De chauffeur dient  de wegcode te volgen en signalisatie te plaatsen bij aankomst. 

De manschappen dienen de veiligheidsgordel te dragen. 

7.04 De autovoerder 

De autovoerder (chauffeur) moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs in overeenstemming met de 

wagen die hij/zij bestuurt. Hij/zij leeft stipt de bepalingen van het verkeersreglement na. 

De brandweerzone is aansprakelijk voor het wettelijk en technisch in regel zijn van de voertuigen 

vooraleer deze zich op de openbare weg begeven (technische keuring, verzekering, banden, 

lichten,…). 

De autovoerder is verantwoordelijk voor de wagen die hij/zij bestuurt, evenals voor de 

aanhangwagen. Hij/zij controleert de goede aankoppeling alsook het gesloten zijn van alle 

deuren/luiken alvorens het voertuig in beweging te zetten. Achteruitrijden is slechts toegelaten onder 

toezicht. Hij/ zij draagt er zorg voor dat de aanwezige individuele rook-afzuig-voorzieningen en extra 

contacten op de geëigende manier aan– of afgekoppeld worden bij vertrekkende of aankomende 

voertuig. 

Na ieder gebruik en alvorens de plaats van hulpverlening of oefening te verlaten, ziet de autovoerder 

van de wagen de inventaris van het boordmaterieel na. Hij brengt zijn voertuig opnieuw in gereedheid 

bij terugkomst in de kazerne in samenspraak met de wagenoverste. 

Iedere autovoerder is verplicht om er na een interventie of oefening voor te zorgen dat zijn voertuig 

en toebehoren voorzien worden van voldoende brandstof, bovendien moet de water- en 

schuimvoorraad terug aangevuld worden. In de regel doet de autovoerder dit zelf of zorgt ervoor dat 

dit gebeurt. De onderofficier kan bij ontstentenis een andere brandweerman opdragen deze taken te 

vervullen. 

Ieder tekort of beschadiging van het materieel moet onmiddellijk gesignaleerd worden aan de 

ploegoverste of postoverste. 

De autovoerder registreert elke rit. 

7.05 Het personeel verantwoordelijk voor het onderhoud van het materieel  

Elk nazicht of elke herstelling moet in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd door het personeel 

en in het gebruiks-onderhoudsboekje worden aangeduid. 

De leden van de dienst aangeduid voor het onderhoud van het materieel vullen de hiertoe voorziene 

documenten in. Zij houden de registers van onderhoud bij, en melden elk defect aan de postoverste of 

aan het hiervoor specifiek verantwoordelijke personeelslid. 

De hulpverleningszone voorziet de nodige middelen voor uitvoering en opvolging. 

 



 

10 
 

Artikel 8: Hiërarchie en ordemaatregelen 

8.01 Hiërarchie 

De postoverste is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de kazerne en staat in voor de orde 

en tucht in de kazerne.  

Ieder lid van het korps moet de ontvangen bevelen stipt uitvoeren. 

Bij onduidelijkheid is hij/zij verplicht nadere uitleg te vragen. Hij/zij mag, behalve in gevallen van nood, 

geen risico's nemen of naar goeddunken handelen. 

De officieren en onderofficieren zijn eveneens verantwoordelijk voor de discipline en het gedrag van 

hun manschappen. 

Zonder afbreuk te doen aan de hiërarchische regeling zullen de korpsleden elkaar voorkomend 

behandelen. 

Gedurende de dienst en zolang de leden dienstkledij dragen mogen zij geen besprekingen voeren 

noch zinspelingen maken over politieke en filosofische aangelegenheden noch aan enige politieke 

aangelegenheid of betoging deelnemen. 

Het is verboden zonder toestemming van de postoverste personen vreemd aan de kazerne rond te 

leiden. Bezoekers dienen steeds in de daarvoor voorziene ruimten ontvangen te worden. 

Alle externe briefwisseling namens de brandweerzone dient te worden ondertekend door de 

zonecommandant of zijn gevolmachtigde. 

8.02 Ordemaatregel 

Een ordemaatregel is een instrument om op een eenvoudige, snelle wijze in te grijpen in het belang 

van de dienst. Een ordemaatregel kan opgelegd worden na voorstel of advies van de postoverste door 

de zonecommandant bij een tekortkoming of overtreding door een operationeel personeelslid. 

De zonecommandant kan – conform artikel 291 van het KB  administratief statuut - een 

administratieve maatregel enkel opleggen na beslissing door de zoneraad. 

Feiten kunnen gemeld worden door een hiërarchisch meerdere en dienen schriftelijk gemeld te 

worden aan de postoverste of aan de zonecommandant. 

De postoverste informeert steeds de zonecommandant wanneer een overtreding gemeld wordt. Bij 

zeer ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen kan de zonecommandant alsnog overgaan tot het 

instellen van een tuchtvordering. 

De postoverste of zonecommandant hoort het betrokken personeelslid uiterlijk 30 dagen na de 

melding van de feiten. 

Er wordt een afsprakennota voor ondertekening voorgelegd aan het betrokken personeelslid door de 

postoverste of de zonecommandant. 

In geval van weigering van ondertekening of niet naleving van de afsprakennota wordt een 

tuchtvordering ingesteld. 

De postoverste of zonecommandant bezorgt de afsprakennota aan de personeelsdienst. De 

afsprakennota wordt opgenomen in het persoonlijk dossier van het betrokken personeelslid. 
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Eenieder die getuige is van een misgrijp, van welke aard ook, is verplicht dit te melden aan de 

postoverste of de zonecommandant. In geval van een melding van strafbare feiten zal de politie 

ingelicht worden. 

 

Artikel 9: Veiligheid 

Het materieel mag niet ondoelmatig of ongepast gebruikt worden. 

Instructies voor bediening van materieel en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

dienen nauwgezet te worden nageleefd. De veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het materieel 

dienen steeds te worden nageleefd. 

De leden van het korps moeten om veiligheidsredenen hun haardracht zo dragen dat het haar niet 

vanonder de brandweerhelm uitkomt. 

Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden baardgroei of eenieder voorwerp dat de vorm van het 

aangezicht kan wijzigen, te dragen teneinde inwaartse lekkage te vermijden bij het dragen van een 

volgelaatsmasker. Deze beslissing is een uitvoering van de Europese normen en is dan ook genomen 

uit veiligheidsoverwegingen omdat het onverantwoord is om volgelaatsmaskers te dragen, zelfs in 

overdruk, in combinatie met een baard. 

Bij het dragen van piercings, ringen, oorringen en sieraden is voorzichtigheid geboden. Dit heeft te 

maken met het warmte-accumulerend effect van deze metalen voorwerpen door de vrijkomende 

stralingswarmte bij een brand. Bovendien kan het dragen van sieraden ook tijdens andere opdrachten 

leiden tot mogelijke letsels (geklemd worden, gegrepen worden, …). 

Dit komt erop neer dat zodra een operationele medewerker een persoonlijk beschermingsmiddel 

draagt (werkschoenen, interventiekledij, handschoenen, oor bescherming,…), deze een 

veiligheidsfunctie heeft en hierdoor alle sieraden moet weren of beschermen. 

Rekening houdend met het preventiebeleid inzake arbeidsongevallen en aanvullende dienstnota’s en 

reglementen, dienen de leden deze richtlijnen strikt te volgen en dienen ze op regelmatige basis de 

opgelegde oefeningen te volgen. 

De individuele vaardigheden en de verworven kennis door praktische en theoretische opleiding van de 

leden van de dienst dienen opgenomen te worden in het persoonlijk dossier. 

In toepassing van het ARAB/CODEX zal elk lid zich elk jaar op het voorziene geneeskundig onderzoek 

aanbieden. In gebreke blijven na aanmaning kan aanleiding geven tot een tuchtprocedure. 

Het gebruik van privé-elektronische toestellen van alle aard zoals GSM ’s/smartphones, fototoestellen, 

pocketcomputers, mp3spelers, ed. tijdens interventies wordt geregeld in een dienstnota en een 

reglement (zie bijlage 8).  

 

Artikel 10: Welzijn op het werk 

De personeelsleden hebben de verplichting mee te werken aan de uitbouw van het beleid inzake 

welzijn op het werk. 
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Ieder personeelslid moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en 

de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen 

veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen. 
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10.01 Verplichtingen van de personeelsleden  

De personeelsleden moeten vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de werkgever gegeven 

instructies: 

• op de juiste manier gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke 
stoffen, vervoermiddelen en andere middelen; 

• op de juiste manier gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter 
beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen; 

• de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, 
installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze 
voorzieningen op de juiste manier gebruiken; 

• de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk 
en schriftelijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs 
kunnen vermoeden dat deze ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de 
gezondheid met zich brengt, en ook van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen; 

• bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu 
en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en de 
gezondheid binnen hun werkterrein; 

• hun maaltijd nemen in de daarvoor bestemde lokalen met het oog op orde, netheid en 
hygiëne;  

• het rookverbod te respecteren 

• zich onderwerpen aan de geneeskundige onderzoeken voor aanwerving of van opsporing 
van beroepsziekten; 

• bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval van meer dan 4 weken een medisch onderzoek 
ondergaan bij hervatting van hun functie. 

 
Daarbij is het aan de personeelsleden verboden materieel van derden, vreemd aan de organisatie, te 

gebruiken. 

Het is tevens verboden materieel te gebruiken dat niet vooraf in dienst werd gesteld en goedgekeurd 

door de brandweerzone. 

10.02 Verplichtingen van de leidinggevenden 

De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het beleid 

van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van hun 

werk uit. Hiertoe hebben zij inzonderheid de volgende taken: 

• Voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever in het kader van het dynamisch 
risicobeheersingssysteem 

• De leidinggevenden dienen :  

- schriftelijk, aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk elk 
incident of elk gebrek mee te delen dat een gevaar voor de gezondheid kan opleveren 
en/of oorzaak zou kunnen zijn van een arbeidsongeval met kopie aan de postoverste; 

- ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan te laten 
onderzoeken en maatregelen voorstellen om dergelijke ongevallen en incidenten te 
voorkomen; 

- een effectieve controle te laten uitoefenen op de arbeidsmiddelen, de collectieve en 
persoonlijke beschermingsmiddelen en de gebruikte stoffen en preparaten teneinde 
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onregelmatigheden vast te stellen en maatregelen te nemen om hieraan een einde te 
maken; 

- tijdig het advies in te winnen van de diensten voor preventie en bescherming op het 
werk; 

- te controleren of de verdeling van de taken op een zodanige wijze geschiedt dat de 
verschillende taken worden uitgevoerd door de personeelsleden die de daartoe 
vereiste bekwaamheid hebben en de vereiste opleiding en instructies hebben 
ontvangen: 

- te waken over de naleving van de instructies die in toepassing van de wetgeving 
inzake het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk moeten 
worden verstrekt; 

- zich ervan vergewissen dat de personeelsleden de inlichtingen die zij gekregen hebben 
in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de personeelsleden bij de 
uitvoering van hun werk goed begrijpen en in praktijk brengen. 

 
De namen van de preventieadviseurs van de interne dienst voor preventie en bescherming op het 

werk en van de arbeidsgeneesheer zijn vermeld als bijlage bij dit reglement. 

10.03 Roken 

De brandweerzone ontmoedigt het roken , daar de schade aan de gezondheid buiten discussie staat. 

Het beleid gaat ervan uit dat de rechten van de niet-roker voorrang hebben op de rechten van de 

roker. 

De gebouwen en de voertuigen van de Brandweerzone zijn rookvrij. 

10.04 Alcohol- en drugbeleid 

Het alcohol en drugsbeleid wil probleemgebruik met een weerslag op de werksituatie aanpakken. De 

brandweerzone Oost is bekommerd om een goede dienstverlening aan de bevolking en heeft een 

verantwoordelijkheid naar zijn personeelsleden toe. 

Het reglement “Alcohol- en drugbeleid” wordt als bijlage toegevoegd aan dit reglement (bijlage 6). 

10.05 Psychosociale risico’s op het werk  

Elk personeelslid – man of vrouw – heeft het recht met waardigheid behandeld te worden. Het 

bestuur en de personeelsleden zijn verplicht zich te onthouden van iedere daad van geweld, 

pesterijen en van ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

Brandweerzone Oost tolereert pertinent geen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

binnen de organisatie en zal tot sancties overgaan wanneer iemand zich hieraan schuldig maakt. 

Daarom zal de brandweerzone een actief preventiebeleid rond geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk uitbouwen. 

Het reglement “Psychosociale risico’s” wordt als bijlage toegevoegd aan dit reglement (bijlage 4). 

Artikel 11: Deontologische code 

Elk personeelslid is ertoe gehouden de waarden en normen van de brandweerzone Oost na te leven. 

Het personeelslid oefent zijn functie uit onder het gezag van zijn hiërarchische meerderen. Hij doet dit 

met loyaliteit, plichtsgevoel en integriteit. 

De deontologische code wordt als bijlage toegevoegd aan dit reglement (bijlage 11). 
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Artikel 12: Kledij 

De modaliteiten voor de bijzondere verplichtingen inzake werkkledij, zijn opgenomen in het reglement 

“KLEDIJ”. 

Dit reglement wordt  toegevoegd als bijlage 7. 

 

Artikel 13: Vorming 

(art. 148 KB administratief statuut). 

Voor verdere detaillering zie het Reglement Aanvullende bepalingen HVZ Oost voor het operationeel 

personeel. (bijlage 1) 

Vormingsreglement bijlage 16 nog op te nemen. 

 

Artikel 14: Mobiliteit 

(art. 67 e.v. KB administratief statuut) 

De door mobiliteit toegankelijke beroepsbetrekkingen staan open voor beroepspersoneelsleden en de 

door mobiliteit toegankelijke vrijwilligersbetrekkingen staan open voor de vrijwillige personeelsleden. 

14.01. Interne mutatie (vrijwillige personeelsleden)  

Interne mutatie is mogelijk in uitzonderlijke gevallen, waarvan de reden uitvoerig aan de zoneraad 

wordt gemotiveerd. Interne mutatie kan: 

1° Wanneer het vrijwillig personeelslid niet (meer) voldoet aan de woonplaatsverplichting. 

Interne mutatie moet het mogelijk maken dat vrijwillige personeelsleden opnieuw aan 

deze woonplaatsverplichting voldoen. 

 

2° Wanneer men zich aanhoudend niet in de mogelijkheid bevindt om tijdig de 

brandweerpost te bereiken bij een dringende oproep. 

Indien uitvoerig gemotiveerd kan de zoneraad van bovenstaande regeling afwijken. Deze 

gemotiveerde beslissing wordt aan de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

bezorgd. 

De zonecommandant geeft inzake de interne mutatie zijn advies aan de zoneraad. De interne mutatie 

moet operationeel aanvaardbaar zijn. 

Bij de toepassing van interne mutatie moet het vrijwillige personeelslid steeds aan de 

woonplaatsverplichting voldoen (punt 0).  

De volgende acties kunnen worden ondernomen tot het starten van een procedure van interne 

mutatie: 

1° Op vraag van het vrijwillig personeelslid. 



 

16 
 

2° Op initiatief van de zonecommandant, met een operationele grondslag, mits het 

betrokken personeelslid hiermee akkoord is. Deze beslissing wordt uitvoerig gemotiveerd 

en aan de syndicale vakorganisaties ter kennis gebracht. 

De procedure volgens de vijfde alinea, 1°, gaat als volgt: 

- De aanvrager zendt een officieel schrijven aan de voorzitter van de zoneraad; 

- De aanvraag wordt op de eerstvolgende zoneraad gebracht; 

- De aanvrager wordt binnen de veertien kalenderdagen op de hoogte gesteld van de 
genomen beslissing. 
 

Het officieel schrijven bevat de aanvraag, uitvoerig gemotiveerd en ondertekend, van het vrijwillig 

personeelslid. 

De zonecommandant stelt de interne mutatie aan de zoneraad voor en verschaft bijkomende 

informatie: 

1° Operationele grondslag van de interne mutatie; 

2° Het akkoord van het betrokken vrijwillig personeelslid. Dit akkoord wordt vastgelegd op 

een officieel document dat door beiden ondertekend wordt; 

De zoneraad beslist over de interne mutatie. 

14.02. Externe Mobiliteit in dezelfde graad 

Artikel 71. De mobiliteitsproef verschilt naargelang de graad van de vacante betrekking.  

Graad Brandweerman – Korporaal – Sergeant 

§1. Behoudens wanneer specifieke bepalingen werden vastgelegd in een reglement betreffende de 

samenstelling van de jury voor het mondeling examen, geldt de volgende samenstelling: 

1° De zonecommandant, als voorzitter van de jury; hij kan zich laten vervangen door een 

officier van de zone; 

2° Een officier van de zone of van een andere zone; 

3° Een onderofficier van de zone of van een andere zone; 

4° Personeelsverantwoordelijke van de zone of diens afgevaardigde. 

5° Minstens één lid van de jury is extern aan de Zone Oost. 

Geen enkel lid van de jury mag de echtgeno(o)t(e), ouder of bloedverwant tot en met de derde graad 

zijn van de kandidaat.  

De examenjury kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de beraadslagingsgerechtigde 

leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.  

De raadsleden, de leden van het college en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

mogen uitsluitend als waarnemer bij het examen aanwezig zijn. Zij zijn niet aanwezig bij de 

samenstelling van de vragen en de deliberatie van de uitslag. Zij ontvangen tien kalenderdagen voor 

het mondelinge examen hun uitnodiging. De examenjury maakt een lijst op van de geslaagde 

kandidaten in dalende orde van het behaalde resultaat. 

§2. Het vergelijkend examen kan een bijkomende proef omvatten, indien de zoneraad dit beslist. Deze 

beslissing wordt uitvoerig gemotiveerd en wordt aan de afgevaardigden van de representatieve 
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vakorganisaties bezorgd. De inhoud van de bijkomende proef wordt bepaald door de zoneraad, 

ingericht als een vergelijkend examen. Een omschrijving van deze bijkomende proef wordt aan de 

afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties bezorgd. Aangaande de samenstelling van de 

jury, is §1 van toepassing. 

§3. Om te slagen moeten de kandidaten minstens 60% behalen. Indien de zoneraad beslist dat een 

bijkomende proef is vereist, moeten de kandidaten minstens 50% op elk onderdeel afzonderlijk 

behalen en minstens 60% op beide onderdelen samen. De bijkomende proef staat op 40 van de 100 

punten, het mondelinge examen op 60 van de 100 punten. 

§4. Het zonecollege ontvangt het proces-verbaal van de resultaten alvorens de zoneraad, na advies 

van de zonecommandant, de meest geschikte kandidaat aanstelt. 

Graad adjudant – Luitenant 

§1. Behoudens wanneer specifieke bepalingen werden vastgelegd in een reglement betreffende de 

samenstelling van de jury voor het mondeling examen, geldt de volgende samenstelling: 

1° De zonecommandant, als voorzitter van de jury; hij kan zich laten vervangen door een 

officier van de zone met minstens de graad van kapitein; 

2° Een postoverste met minstens de graad van de vacante betrekking, hij kan zich laten 

vervangen door een (onder-)officier met minstens de graad van de vacante betrekking. Dit 

kan een personeelslid van de zone of een andere zone zijn; 

3° Een (onder-)officier, van de zone of van een andere zone, met minstens de graad van de 

vacante betrekking; 

4° Personeelsverantwoordelijke van de zone of diens afgevaardigde. 

5° Minstens één lid van de jury is extern aan de Zone Oost. 

Geen enkel lid van de jury mag de echtgeno(o)t(e), ouder of bloedverwant tot en met de derde graad 

zijn van de kandidaat.  

De examenjury kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de beraadslagingsgerechtigde 

leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.  

De raadsleden, de leden van het college en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

mogen uitsluitend als waarnemer bij het examen aanwezig zijn. Zij zijn niet aanwezig bij de 

samenstelling van de vragen en de deliberatie van de uitslag. Zij ontvangen tien kalenderdagen voor 

het mondelinge examen hun uitnodiging. De examenjury maakt een lijst op van de geslaagde 

kandidaten in dalende orde van het behaalde resultaat. 

§2. Het vergelijkend examen omvat een bijkomende praktische proef over manuele 

basisvaardigheden. Een omschrijving van deze bijkomende proef wordt aan de afgevaardigden van de 

representatieve vakorganisaties bezorgd. Zij ontvangen acht dagen voor het examen hun uitnodiging 

om als waarnemer te zetelen bij de praktische proef. Aangaande de samenstelling van de jury, is §1 

van toepassing. 

§3. Om te slagen moeten de kandidaten minstens 50% op elk onderdeel afzonderlijk behalen en 

minstens 60% op beide onderdelen samen. De bijkomende praktische proef staat op 40 van de 100 

punten, het mondelinge examen op 60 van de 100 punten. 

§4. Het zonecollege ontvangt het proces-verbaal van de resultaten alvorens de zoneraad, na advies 

van de zonecommandant, de meest geschikte kandidaat aanstelt. 
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Graad Kapitein – Majoor – Kolonel 

§1. Behoudens wanneer specifieke bepalingen werden vastgelegd in een reglement betreffende de 

samenstelling van de jury voor het mondeling examen, geldt de volgende samenstelling: 

1° De zonecommandant, als voorzitter van de jury; hij kan zich laten vervangen door een 

officier van de zone met minstens de graad van kapitein; 

2° Een postoverste met minstens de graad van kapitein, hij kan zich laten vervangen door een 

officier met minstens de graad van de vacante betrekking. Dit kan een officier van de zone 

of een andere zone zijn; 

3° Een officier, van de zone of van een andere zone, met minstens de graad van de vacante 

betrekking;  

4° Personeelsverantwoordelijke van de zone of diens afgevaardigde. 

5° Minstens één lid van de jury is extern aan de Zone Oost. 

Geen enkel lid van de jury mag de echtgeno(o)t(e), ouder of bloedverwant tot en met de derde graad 

zijn van de kandidaat.   

De examenjury kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de beraadslagingsgerechtigde 

leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.  

De raadsleden, de leden van het college en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

mogen uitsluitend als waarnemer bij het examen aanwezig zijn. Zij zijn niet aanwezig bij de 

samenstelling van de vragen en de deliberatie van de uitslag. Zij ontvangen tien kalenderdagen voor 

het mondelinge examen hun uitnodiging. De examenjury maakt een lijst op van de geslaagde 

kandidaten in dalende orde van het behaalde resultaat. 

§2. Het vergelijkend examen omvat een bijkomende schriftelijke proef. De inhoud van de bijkomende 

proef bestaat uit een casestudy, ingericht als een vergelijkend examen, aangepast aan de graad en het 

functieprofiel. Het functieprofiel wordt door de raad vastgelegd. Een omschrijving van deze 

bijkomende proef wordt aan de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties bezorgd. 

Aangaande de samenstelling van de jury, is §1 van toepassing. 

§3. Om te slagen moeten de kandidaten minstens 50% op elk onderdeel afzonderlijk behalen en 

minstens 60% op beide onderdelen samen. De bijkomende proef staat op 40 van de 100 punten, het 

mondelinge examen op 60 van de 100 punten. 

§4. Het zonecollege ontvangt het proces-verbaal van de resultaten alvorens de zoneraad, na advies 

van de zonecommandant, de meest geschikte kandidaat aanstelt. 

 

Artikel 15: Bevordering 

(art. 55 e.v. KB administratief statuut) 

De beroepsbevorderingen staan open voor beroepspersoneelsleden en de bevorderingen voor 

vrijwilligersbetrekkingen staan open voor de vrijwillige personeelsleden. 

§1. Behoudens wanneer specifieke bepalingen werden vastgelegd in een reglement betreffende de 

samenstelling van de jury, geldt de volgende samenstelling: 

1° De zonecommandant of afgevaardigde officier van de zone met minstens de graad als die 

van de vacant verklaarde betrekking, als voorzitter van de jury; 



 

19 
 

2° Twee officieren, van de zone of van een andere zone, met minstens de graad als die van 

de vacant verklaarde betrekking; 

3° Personeelsverantwoordelijke van de zone of zijn afgevaardigde. 

4° Minstens één lid van de jury is extern aan de Zone Oost. 

Eén afgevaardigde per representatieve vakorganisatie mag als waarnemer bij de proef aanwezig zijn. 

De afgevaardigde representatieve syndicale organisaties ontvangen 10 kalenderdagen voor de proef 

een uitnodiging. 

§2. Ten behoeve van het aanleggen van een bevorderingsreserve wordt dit in de oproep tot 

kandidaten opgenomen. 

§3. Het zonecollege ontvangt het proces-verbaal van de resultaten alvorens de zoneraad de eerste 

geslaagde kandidaat bevorderd of toelaat tot de bevorderingsstage. 

15.01 Bevorderingsreserve 

Artikel 57. §1. 7de lid. 

De aanstellende overheid kan geen nieuwe bevorderingsprocedure organiseren zolang er voor 

dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige 

bevorderingsreserve. 

Iedere kandidaat die in aanmerking komt voor een bevordering wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

Dit gebeurt via een aangetekende brief of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. 

Een bevorderingsreserve is twee jaar geldig. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer voor twee 

jaar verlengd worden. 

15.02 Beroepspersoneelsleden 

Aangaande de beroepspersoneelsleden kan een zonale bevorderingsreserve aangelegd worden. Een 

geraadpleegde kandidaat kan tweemaal een bevordering weigeren zonder zijn plaats in de 

bevorderingsreserve te verliezen, op voorwaarde dat hij zijn kandidatuur naar aanleiding van de 

weigering binnen de termijn van veertien kalenderdagen schriftelijk bevestigt. Bij een derde weigering 

wordt de kandidaat automatisch in de bevorderingsreserve geschrapt. 

15.03 Vrijwillige personeelsleden 

Aangaande de vrijwillige personeelsleden kan een zonale bevorderingsreserve aangelegd worden.  

 

Artikel 16: Werving 

16.01. Prioriteiten 

Het komt de zoneraad toe te beoordelen wanneer een betrekking moet ingevuld worden door 

aanwerving, door bevordering, door mobiliteit of door professionalisering. 

Bij het vacant verklaren van een betrekking door de zoneraad, biedt de zonecommandant advies met 

betrekking tot de meest aangewezen wijze tot opvullen van de vacante betrekking. 
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Bij de vacant verklaring van een betrekking van een vrijwilliger, kan de zoneraad beslissen deze 

betrekking in te vullen via interne mutatie (punt 0). 

16.02. Wervingsreserve 

De aanstellende overheid kan geen nieuwe aanwervingsprocedure organiseren zolang er voor 

dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige 

wervingsreserve. 

Iedere kandidaat die in aanmerking komt voor aanwerving, wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dit 

gebeurt via een aangetekende brief of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum.  

Een wervingsreserve is twee jaar geldig. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer voor twee jaar 

verlengd worden. Het aanleggen van een wervingsreserve wordt in de oproep tot kandidaten 

opgenomen. 

16.02.1. Beroepspersoneelsleden 

Aangaande de beroepspersoneelsleden wordt kan een zonale wervingsreserve aangelegd worden. Een 

geraadpleegde kandidaat kan tweemaal een aangeboden betrekking weigeren zonder zijn plaats in de 

wervingsreserve te verliezen, op voorwaarde dat hij zijn kandidatuur naar aanleiding van de weigering 

binnen de termijn van veertien kalenderdagen schriftelijk bevestigt. Bij een derde weigering van een 

aangeboden betrekking wordt de kandidaat automatisch in de wervingsreserve geschrapt. Hij wordt 

daarvan op de hoogte gebracht. 

16.02.2. Vrijwillige personeelsleden 

Aangaande de vrijwillige personeelsleden kan een zonale wervingsreserve aangelegd worden 

16.03. Wervingsstage 

16.03.1 Theoretische en praktische vorming 

De theoretische en praktische vorming, die door de stagiair gevolgd moet worden, zal worden 

uitgewerkt in een zonaal vormingsplan, dat aan de zoneraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

16.03.2 Behalen brevet en/of rijbewijs C  

De raad kan beslissen dat de vrijwillige stagiair het rijbewijs C (C1 indien jonger dan 21 jaar) moet 

behalen. Ook hier moet dit in de oproep tot kandidaten worden vermeld; 

De raad neemt de kosten, van de in bovenstaande vermelde gevallen, voor zijn rekening. 

Artikel 17: Evaluatiesysteem 

Hier verwijzen we naar het KB administratief statuut 

Dit reglement wordt later toegevoegd onder bijlage X 

Artikel 18: Terugbetaling onkosten 

De aanvraag tot terugbetaling gaat uit van het personeelslid. Onkosten worden, samen met de 

bewijsstukken, ingediend met een standaardformulier, ondertekend door de aanvrager en de 

zonecommandant of het personeelslid aan wie deze bevoegdheid werd gedelegeerd, voor aanvraag 
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tot terugvordering. Het formulier moet binnen een termijn van maximaal twee maanden na het 

verstrijken van het kwartaal worden ingediend bij de financiële dienst van de hulpverleningszone. 

Het is de bevoegdheid van: 

• de postoverste indien de terugbetaling onkosten door een personeelslid is aangevraagd; 

• de zonecommandant indien de terugbetaling onkosten door een postoverste is 
aangevraagd; 

• de zonecommandant indien de terugbetaling onkosten door een sectorofficier is 
aangevraagd. 

De vergoeding voor onkosten wordt binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het 

indienen van het formulier, uitbetaald. 

18.01. Terugbetaling vernieuwing rijbewijs C  

Wanneer het personeelslid een medische schifting, bij de geneeskundige dienst waartoe de zone is 

aangesloten, ondergaat; is een vernieuwing van het rijbewijs C nodig. De kosten, verbonden aan de 

vernieuwing van het rijbewijs C, worden aan het personeelslid volledig terugbetaald. 

18.02. Terugbetaling examenkosten diploma/brevet  

De kostprijs van een examen kan door de Hulpverleningszone Oost worden terugbetaald, mits aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1° Het examen wordt afgenomen in een erkend centrum; 

2° De aanvrager is geslaagd, of bewijst – bij niet slagen – zich ernstig te hebben voorbereid 

op het examen en hiervoor de nodige lessen gevolgd te hebben; 

3° De cursussen/opleidingen, ten behoeve van het behalen van het diploma/brevet, werden 

door de Hulpverleningszone Oost georganiseerd; 

4° De zonecommandant geeft zijn goedkeuring tot terugbetaling, na advies van de 

technische commissie. 

18.03. Reis- en verblijfskosten - Dienstverplaatsingen 

Algemene bepalingen 

§1. Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf bepaalde 

bestemming in opdracht of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van het 

personeelslid. 

Met dienstreizen worden o.a. verplaatsingen gelijkgesteld, die personeelsleden maken: 

• voor deelname aan vormingsactiviteiten; 

• wanneer zij als kandidaat opgeroepen worden voor het afleggen van een proef opgenomen 
in het programma van een loopbaanselectieprocedure in een andere plaats dan hun 
administratieve standplaats of werkelijke verblijfplaats; 

• naar aanleiding van een oproeping van het medisch centrum waarvan zij afhangen; 

• naar aanleiding van een arbeidsongeval of naar aanleiding van een ongeval van en naar het 
werk; 

• voor vergaderingen die buiten de diensturen plaatsvinden. 
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§2. De zonecommandant of het personeelslid aan wie deze bevoegdheid werd gedelegeerd geeft 

toestemming voor dienstreizen. 

Het is de bevoegdheid van: 

• de postoverste indien het gaat over een personeelslid; 

• de zonecommandant indien het gaat over een postoverste; 

• de zonecommandant indien het gaat over een directeur. 

 
Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is, volgens volgende 

afspraken: 

• in eerste instantie en voor zover mogelijk, dient de verplaatsing te gebeuren met het 
openbaar vervoer of met een dienstvoertuig; 

• indien geen dienstwagen beschikbaar is en het gebruik van het openbaar vervoer niet 
mogelijk is, kan men met eigen wagen gaan. 

 
Bij gebruik van de trein dient het goedkoopste ticket in tweede klasse gebruikt te worden. 

§3. De aanvraag tot terugbetaling voor reiskosten gaat uit van het personeelslid. Reiskosten worden, 

samen met de bewijsstukken, ingediend met een standaardformulier, ondertekend door de aanvrager 

en de zonecommandant of het personeelslid aan wie deze bevoegdheid werd gedelegeerd, voor de 

opgave van de dienstverplaatsing. Het formulier moet binnen een termijn van maximaal twee 

maanden na het verstrijken van het kwartaal worden ingediend bij de financiële dienst van de 

hulpverleningszone. 

De vergoeding voor reiskosten wordt binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het 

indienen van het formulier, uitbetaald. 

De vergoeding voor reiskosten 

§1. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruik maakt, heeft recht op 

een vergoeding volgens het koninklijk besluit van 18 januari 1965 (BS 2/02/1965) houdende algemene 

regeling inzake reiskosten. Dit houdt een kilometervergoeding in van 0,3468 euro per kilometer voor 

de periode 1 juli 2014 – 30 juni 2015. Het bedrag wordt jaarlijks herzien op 1 juli. De 

kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, 

met uitzondering van de parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of 

bromfiets. 

In geval van carpooling wordt voor de bestuurder de vergoeding met de helft verhoogd. De 

personeelsleden die meereizen hebben geen recht op een kilometervergoeding. 

Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 

Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruikmaakt, ontvangt 0,24 euro per 

kilometer. 

§2. De bedragen in §1, worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan het algemene indexcijfer 

van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te vermenigvuldigen met een breuk 

waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het voorgaande 

jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het lopende jaar. 
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§3. Voor dienstreizen met het openbaar vervoer, per vliegtuig of boot worden de reële kosten 

vergoed die het personeelslid bewijst. 

§4. Het personeelslid dat een dienstreis met overnachting maakt, heeft recht op vergoeding van de 

kosten voor kamer en ontbijt, maaltijden en eventuele andere kosten. Het personeelslid dient voor al 

de gemaakte kosten de originele bewijsstukken in. 

Het personeelslid heeft recht op een maaltijdvergoeding van maximum 13 euro voor een dienstreis 

die langer duurt dan vijf uur, mits indienen van betaalbewijs. Dit is niet van toepassing op dienstreizen 

naar instellingen van het eigen bestuur. 

 

Artikel 19: Personeelsdossier 

Het personeelslid heeft het recht om, tijdens de kantooruren, bij de personeelsdienst inzage te nemen 

van zijn personeelsdossier en zich te laten vergezellen door een raadsman of door een afgevaardigde 

van een erkende of representatieve syndicale organisatie. 

Wanneer bij dit dossier documenten worden gevoegd, die beoordelingselementen van het 

personeelslid bevatten, moeten ze hem vooraf ter parafering voor kennisname voorgelegd worden, 

anders kunnen zij niet tegen het personeelslid ingeroepen worden. Het personeelslid kan, via de 

zonecommandant, bemerkingen toevoegen aan het dossier. 

De personeelsgegevens worden opgenomen en bewaard in een digitaal bestand bij de 

personeelsdienst en het sociaal secretariaat, en worden enkel gebruikt in het kader van 

personeelsadministratie/loonadministratie. De houder van de bestanden is de zoneraad, Oude Vest, 

9200 te Dendermonde. Het personeel heeft het recht om zijn gegevens op te vragen en indien nodig 

te laten verbeteren. 

Meer uitleg kan men bekomen bij de personeelsdienst en de directeur bedrijfsvoering. 

De zoneraad respecteert de privacywet van 8/12/1992 bij verwerking van deze gegevens 

2. Arbeidsreglement beroepspersoneel 

Artikel 20: Toepassingsgebied 

Het arbeidsreglement is van toepassing op alle beroepsbrandweerpersoneelsleden, inclusief de 

stagiairs. 

Het arbeidsreglement is een aanvulling op: 

• KB administratief statuut en het KB geldelijk statuut van toepassing op het operationeel 
personeel, en op het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is, van de 
hulpverleningszones. 

• De dienstnota’s en dienstmededelingen van de zone Oost. 

• Alle beslissingen van de raad, het college, de zonecommandant en managementleden, van 
de directies die uit de toepassing van die reglementen voorvloeien. Al deze regelingen 
blijven onverminderd gelden. 

. 
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Artikel 21: Arbeidsduur 

21.01 Werkdag 

De registratie van de gewerkte uren worden vastgelegd in een “prestatieblad”. Het personeelslid vult 

dit dagelijks in. 

21.02 Arbeidsduur 

De gemiddelde arbeidsduur beroepspersoneel van een voltijdse werknemer bedraagt 38 uur per 

week. Alle gelijkgestelde afwezigheden (vakantie, ziekte,..) gelden mee voor het realiseren van dit 

gemiddelde. De jaarlijkse arbeidsduur voor een voltijds tewerkgesteld personeelslid bedraag 1976 

uren. 

Bij dringende oproep worden personeelsleden gevraagd door de zonecommandant of zijn 

afgevaardigde door middel van telefonisch, radiofonisch contact of sms-oproep of pager, om op dienst 

te komen. 

De arbeidsduur van het deeltijds personeel wordt bepaald volgens de breuk:  

werkuren per week 

 38 uur 

21.03 Tijdstip en duur van de rusttijden 

De pauzes zijn bepaald en zijn mee opgenomen in de roosters. 

Het algemene rooster is als bijlage 12 opgenomen. 

21.04 Opt-out 

De personeelsleden kunnen, mits een schriftelijke overeenkomst met de zone, 10 bijkomende uren 

per week presteren onder de voorwaarden zoals voorzien in de Wet van 19 april 2014 tot vaststelling 

van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de 

hulpverleningszones (Wet Arbeidstijd).  Deze keuze wordt schriftelijk vastgelegd. 

Zoals voorzien in artikel 7 van de Wet Arbeidstijd ontvangt men voor deze bijkomende arbeidstijd een 

aanvullende vergoeding die gelijkwaardig is aan het basisloon in functie van de gepresteerde uren. 

Deze uren genieten eveneens de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties. De 

bijkomende arbeidstijd geeft geen aanleiding tot bijkomende eindejaarstoelage, verlofgeld of jaarlijks 

verlof. De prestatie van opt-out-uren geeft recht op maaltijdcheques, afgetopt op het RSZ-vrijgestelde 

maximum per kwartaal. 

Prestaties geleverd in het kader van het reguliere uurrooster worden beschouwd als arbeidstijd en 

bijgevolg niet als opt-out vergoed. 

Verdere praktische afspraken van de opt-out-overeenkomst worden door de zonecommandant 

bepaald in functie van het werkregime van de posten. In het kader van deze opt-out-overeenkomst is 

het beroepspersoneelslid mede verantwoordelijk om zijn bijkomende uren uit te voeren conform de 

bepalingen van artikel 5 en 7 van de Wet Arbeidstijd. 

De vergoeding geldt voor de duur van de interventie verplaatsingstijd inbegrepen. 

21.05 Tijdsregistratie 
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De personeelsleden moeten bij de aanvang en het einde van de arbeidsprestatie persoonlijk hun 

aanwezigheid registreren door het invullen van het persoonlijke prestatieblad van de zone, dit op het 

einde van de maand te laten ondertekenen door de rechtstreeks leidinggevende en voor de tiende 

dag van de daaropvolgende maand in te leveren bij de personeelsdienst van de brandweerzone. De 

meting van de arbeid voor bepaling van de wedde gebeurt maandelijks, rekening houdend met de 

dienstregeling en de al dan niet bezoldigde afwezigheden van het personeelslid. 

21.06 Toezicht 

Elke leidinggevende is bevoegd om de naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen op te 

volgen en de kwaliteit van de geleverde prestaties te controleren. Dit houdt tevens de bevoegdheid in 

om aan- en afwezigheden te controleren, de taken te verdelen, en orde en tucht te handhaven. In 

deze hoedanigheid beschikt de leidinggevende over de bevoegdheid om vaststellingen te doen. 

Personeelsleden kunnen omwille van veranderingen binnen de organisatie of in functie van het 

algemeen belang op andere taken worden ingezet, op basis van hun competenties. 

 

Artikel 22: Verlof 

22.01 Jaarlijkse vakantie 

Het aantal verlofdagen waarop een voltijds werkend personeelslid recht heeft voor een volledig 

dienstjaar, staat beschreven in het KB administratief statuut. 

Onderstaand verlofstelsel is van toepassing op alle beroepspersoneelsleden, behoudens de op 

01/01/2015 naar de zone overgedragen personeelsleden die zich beroepen op verworven rechten 

m.b.t. het verlofstelsel (cfr. art. 322 van het KB administratief statuut). 

Verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit en betaald. Het personeelslid met verlof ontvangt geen 

operationaliteitspremie. (1 verlofdag = 7,36 uren= 456 min). 

Ieder beroepspersoneelslid heeft recht op: 

tot 50 jaar: 30 verlofdagen. 

vanaf 50 jaar: 30 verlofdagen + 1 bijkomende verlofdag per jaar toegekend in het jaar waarin men de 

vereiste leeftijd bereikt. 

Voor elk stage doend en vast statutair personeelslid wordt het lopende dienstjaar als referentie 

genomen (=vakantiedienstjaar) om de vakantierechten vast te stellen. 

In het jaar van zijn pensioen wordt voor het personeelslid het jaarlijks vakantieverlof verbonden aan 

dit kalenderjaar pro rata de resterende maanden van dat jaar berekend. 

De opname van de jaarlijkse vakantiedagen gebeurt steeds in overleg met de rechtstreeks 

leidinggevende. Deze laatste zorgt dat dit in overeenstemming is met de richtlijnen van de 

zonecommandant. 

De richtlijnen van de zonecommandant zijn als bijlage 14 toegevoegd. 

De opname van de jaarlijkse vakantiedagen van de beroepsofficieren gebeurt in overleg met de 

zonecommandant. 

Het vakantieverlof moet aangevraagd worden tenminste twee weken voor de aanvangsdatum zo het 
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tenminste één week duurt of tenminste twee dagen vooraf zo het minder dan één week bedraagt. 

Er wordt geen minimum duurtijd van verlof vastgelegd. 

Het personeelslid heeft in principe de keuze van zijn vakantiedagen, in overleg met de rechtstreeks 

leidinggevende, mits inachtneming van de dienstnoodwendigheden. 

Om de continuïteit te garanderen dient de hoofdvakantie aangevraagd te worden vóór 1 mei van het 

betreffende jaar tenzij de hoofdvakantie vroeger gepland wordt. De aanvraag van de hoofdvakantie 

wordt uiterlijk binnen de vier weken goedgekeurd. Aanvragen die later binnenkomen zullen 

goedgekeurd worden in functie van de nog beschikbare vakantieperiodes. 

Het moet genomen worden tijdens het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. 

Afwezigheden wegens ziekte, bevallingsverlof of arbeidsongeval en alle vormen van onbezoldigd 

verlof uitgezonderd, mag vakantieverlof en andere bezoldigde afwezigheden maximum een 

aaneengesloten periode van vijf weken bedragen.  

Het vakantieverlof kan met een maximum van vijf verlofdagen worden overgedragen tot uiterlijk 1 mei 

van het volgend kalenderjaar. Wanneer het verlof niet werd opgenomen wegens ziekte, 

arbeidsongeval of beroepsziekte, wordt de overdracht met maximum 2 jaar verlengd (art. 321 KB 

administratief statuut). 

Uitzonderingen ingevolge dienstnoodwendigheden kunnen door de zonecommandant worden 

toegestaan. 

Het vakantieverlof wordt geacht genomen te zijn indien het voor de aanvang ervan niet herroepen 

werd. Alleen, indien tijdens het vakantieverlof in het binnenland in éénmaal een ononderbroken 

ziekteverlof voorgeschreven wordt, wordt mits naleving van de reglementering in verband met het 

verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, voor de voorgeschreven duur van het ziekteverlof het 

vakantieverlof omgezet in ziekteverlof. Bij de aanvraag tot opschorting van het vakantieverlof dient 

het verblijf van het zieke personeelslid te worden medegedeeld. 

Het verlof wordt herrekend in het lopend jaar bij: 

• Indiensttreding of uitdiensttreding 

• Uitzonderlijk verlof voor kandidatuur verkiezingen; 

• Verlof voor uitoefening ambt bij politiek kabinet 

• Verlof voor stage 

• Verlof voor opdracht algemeen belang 

• Loopbaanonderbreking 

• Non-activiteit en disponibiliteit 

• Verminderde prestaties wegens medische redenen 

• Aanpassing van de werkbreuk 

 

22.02 Feestdagen 

Het personeelslid heeft betaalde vakantie op volgende feestdagen : 1 januari; Paasmaandag; 1 mei; 

Hemelvaartsdag; Pinkstermaandag; 21 juli; Tenhemelopneming; Allerheiligen; 11 november; Kerstmis. 

Bovenstaande feestdagregeling is van toepassing op alle beroepspersoneelsleden, behoudens 

diegenen die zich beroepen op verworven rechten. Ook de berekeningswijze uit het oud statuut blijft 

van toepassing (art. 321 §1 KB administratief statuut). 
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Koninklijk Besluit van 13 april 2019 stelt dat personeelsleden niet langer verplicht zijn om het verlof te 
nemen op het moment van of in een korte periode na de omstandigheid. Ze zijn vrij deze op te nemen 
in de wijze dat zij zelf verkiezen. 

22.03 Omstandigheidsverlof   

• Huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het 
beroepspersoneelslid, vermeld in art. 1475 tot en met 1479 Burgerlijk Wetboek, met 
uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwoning van bloed- of 
aanverwanten: vier kalenderdagen te kiezen tijdens de week van het huwelijk of de daarop 
volgende week 

• Huwelijk van een kind van het beroepspersoneelslid of van de echtgen(o)ot(e) of 
samenwonende partner: twee kalenderdagen, waaronder de dag van het huwelijk. 

• Het huwelijk van een broer, een zus, een schoonbroer, een schoonzus, de vader, de moeder, 
de schoonvader, de schoonmoeder (als vader en moeder van de echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner en als weduwnaar/weduwe van een van zijn ouders of van zijn 
samenwonende partner, van een kleinkind van het beroepspersoneelslid of van de 
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner : 1 kalenderdag, met name de dag van het 
huwelijk. 

• Bevalling van de echtgenote of samenwonende partner van het beroepspersoneelslid: 10 
kalenderdagen, vrij te kiezen binnen de vier maanden na de geboorte. 

• Het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van het 
beroepspersoneelslid, overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad van het 
beroepspersoneelslid, van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner , alsook overlijden 
van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van het kind van het 
beroepspersoneelslid of het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 
van het kind van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van het 
beroepspersoneelslid: 4 kalenderdagen.  

• Het overlijden van een bloed- of aanverwant, ongeacht de graad, van het 
beroepspersoneelslid, van de echtgeno(o)t(e of samenwonende partner, die onder hetzelfde 
dak woont als het beroepspersoneelslid: 2 kalenderdagen. 

• Het overlijden van een bloed- of aanverwant, in de tweede of derde graad van het 
beroepspersoneelslid, van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner niet onder 
hetzelfde dak wonend als het beroepspersoneelslid : 1 kalenderdag. 

• De priesterwijding of intreden in het klooster of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van 
een andere erkende religie van een kind van het beroepspersoneelslid of van de 
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: 1 kalenderdag, met name de dag van de 
plechtigheid 

• De plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een erkende religie van 
een kind van het beroepspersoneelslid of de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner : 1 
kalenderdag, de dag van de plechtigheid. Indien dit op een zondag, feestdag of inactiviteit 
valt, wordt de daaropvolgende dag toegekend. 

• De deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van het 
beroepspersoneelslid of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: 1 kalenderdag, 
de dag van de plechtigheid. Indien dit op een zondag, feestdag of inactiviteit valt, wordt de 
daaropvolgende dag toegekend. 

Omstandigheidsverlof is van toepassing voor een kalenderdag en deze is steeds van 0u tot 24 uur. Een 

bijkomende afwezigheid moet aangevraagd worden als een dienst wordt voortgezet na het einde van 

de desbetreffende kalenderdag, wat in de arbeidsregeling van de Zone Oost hoogst uitzonderlijk is. 
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Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is betaald. 

Het personeelslid moet de hiërarchische meerdere vooraf verwittigen indien mogelijk en anders zo 

snel mogelijk. 

Er wordt steeds een bewijs ter verantwoording bezorgd aan de hiërarchisch meerdere en dit bewijs 

dient bezorgd te worden aan de personeelsdienst en zal opgenomen worden in het persoonlijk 

dossier. 

Het personeelslid moet het omstandigheidsverlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. 

Het omstandigheidsverlof schort het vakantieverlof op. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt een stiefouder gelijkgesteld met een ouder, een halfbroer, 

halfzuster, stiefbroer of stiefzus, gelijkgesteld met een broer of zuster. 

22.04 Dienstvrijstelling 

De brandweerzone geeft toestemming om gedurende de diensturen afwezig te zijn voor: 

• De oproeping als getuige voor een rechtscollege of persoonlijke verschijning op aanmaning 
van een rechtscollege: voor de nodige duur ervan; 

• De uitoefening van het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris van een 
stembureau of een stemopnemingsbureau: de nodige tijd; 

• Als actieve vrijwilliger van het Rode Kruis of van het Vlaamse Kruis a rato van telkens 
maximaal vijf werkdagen per jaar; 

• Het beroepspersoneelslid dat deelneemt aan de sportdag, georganiseerd door de 
Brandweerzone Oost, krijgt dienstvrijstelling: duur van de sportdag; 

• Oproeping voor de bedrijfsgeneeskundige dienst: de nodige tijd; 

• Voor de duur van medische onderzoeken die niet buiten de diensturen kunnen plaatsvinden: 
de nodige tijd; 

• Oproeping voor bloedtransfusie: de nodige tijd; 

• Voor het geven van bloed, plasma of bloedplaatjes. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die 
nodig is voor de gift, waarin inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor de 
verplaatsing naar en van het afnamecentrum. Het personeelslid kan hiervoor maximaal tien 
keer per jaar dienstvrijstelling krijgen. De commandant of zijn afgevaardigde kan deze 
dienstvrijstelling weigeren om dienstredenen. 

• Voor het afstaan van: 

- beenmerg a rato van maximaal vier werkdagen per afname; 

- organen of weefsels voor de benodigde duur van de onderzoeken, de 
ziekenhuisopname en het herstel; 

• Oproeping voor een burgerlijke en militaire invaliditeitscommissie: de nodige tijd; 

• Het vrouwelijke beroepspersoneelslid krijgt dienstvrijstelling voor borstvoeding op het werk 
a rato van de benodigde tijd en voor prenatale onderzoeken tijdens de diensturen 
gedurende de zwangerschap; 

• Het beroepspersoneelslid krijgt dienstvrijstelling op de dag van de eventuele 
nieuwjaarsreceptie; 

• Om te zetelen in een selectiecommissie bij een andere brandweerzone of een lokale 
overheid: de nodige tijd; 

• Het deelnemen aan opleidingen ten behoeve van het onderhoud van de brevetten 
noodzakelijk voor deelname aan B-Fast interventies: de nodige tijd. 

• Het verlof voor het deelnemen aan een B-Fast interventie in het buitenland wordt niet 
vergoed. 

• De syndicale afgevaardigden krijgen dienstvrijstelling voor het uitoefenen van hun 
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prerogatieven, mits behoud van hun rechten en premies, conform het syndicaal statuut. 

 
Er wordt steeds een bewijs ter verantwoording bezorgd aan de hiërarchisch meerdere en zal 

opgenomen worden in het persoonlijk dossier. 

22.05 Deelname aan syndicaal overleg  

De werking van de syndicale comités is terug te vinden in het Huishoudelijk reglement 

overleg/onderhandelingscomité van de Brandweerzone Zone Oost. (Huishoudelijk reglement CPBW, 

23/06/2017; Reglement van inwendige orde van het BOC, 13/11/2014; Reglement van inwendige orde 

van het HOC, 27/02/2017) 

De dienstvrijstelling voor het bijwonen van het syndicaal overleg is geregeld in artikel 21.04. Indien de 

zonale onderhandelings- of overlegcomités en bedrijfsbezoeken plaatsvinden buiten de diensttijd voor 

beroepspersoneelsleden, dan wordt de duur van deze vergadering of bedrijfsbezoek omgezet in 

inhaalrust. 

Vrijwilligers worden voor deelname aan het zonaal syndicaal overleg uitbetaald voor de werkelijke 

duur van de vergadering, inclusief de verplaatsingstijd. 

Beroepspersoneelsleden die deelnemen aan het zonaal syndicaal overleg krijgen voor de duurtijd van 

de vergadering operationaliteitspremie, specialiteitstoelage en maaltijdcheques. 

Vakbondsafgevaardigden - beroepspersoneelsleden die deelnemen aan syndicale vergaderingen en 

opleidingen die kaderen binnen hun vakbondsmandaat ontvangen hiervoor eveneens maaltijdcheques 

operationaliteitspremie en specialiteitstoelage. 

De aanwezigheid op de activiteit dient aangetoond te worden door de betrokkene wanneer genoten 

wordt van dienstvrijstelling en/of betaling van operationaliteitspremie, specialiteitstoelage en 

maaltijdcheques. Voor wat betreft de zonale syndicale vergadering zal hiervoor gebruik gemaakt 

worden van attesten ingediend door de vakbonden. 

22.06 Uitzonderlijk verlof  

Uitzonderlijk verlof kan verkregen worden voor de volgende omstandigheden: 

• deelname aan jury Hof Van Assisen: duur van de zitting (betaald); 

• wegens overmacht, ten gevolge van ziekte of ongeval (betaald): 

- overkomen aan één van de volgende personen met wie het beroepspersoneelslid 
samenleeft op dezelfde woonplaats : de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 
van het beroepspersoneelslid, een bloed- of aanverwant van het beroepspersoneelslid 
of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een persoon opgenomen met 
het oog op adoptie of op het uitoefenen van pleegvoogdij of volgend op een 
gerechtelijke beslissing van plaatsing in een pleeggezin 

- overkomen aan zijn kind dat bij hem verblijft, maar gedomicilieerd is bij de andere 
ouder 

- maximaal 4 dagen à 7u36 min per kalenderjaar mits bewijzen noodzaak van de 
aanwezigheid van het personeelslid d.m.v. een medisch attest. 

• zware materiële schade aan diens goederen, zoals schade veroorzaakt aan de woning door 
brand, of een natuurramp: maximaal 4 dagen à 7u36 min per kalenderjaar (betaald) 

• kandidatuur voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers van de gewest- en 
gemeenschapsraden, van de provincieraden, de gemeenteraden of van het Europees 
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Parlement : voor de duur van de verkiezingscampagne (onbetaald) 

• afstaan van beenmerg: maximaal 4 dagen à 7u36 min per jaar ingaande op de dag van het 
afstaan van beenmerg (betaald). 

• afstaan van organen of weefsel: duur van de hospitalisatie + duur van de vereiste 
herstelperiode + duur van het voorafgaand geneeskundig onderzoek (betaald). 

 
Dit verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit en wordt aangevraagd bij de hiërarchische meerdere.  

Het personeelslid levert het bewijs dat de afwezigheid staaft. 

 

 

22.07 Afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden  

De afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden wordt alleen toegestaan voor 

zover de dienst dit toelaat en dit met een minimale duur van 3 maanden en beperkt tot 2 jaar voor de 

gehele loopbaan. 

Tijdens de afwezigheid mag een bezoldigde activiteit uitgevoerd worden mits deze verenigbaar is met 

de functie. De zonecommandant dient daarvan op de hoogte gebracht te worden. 

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren t.a.v. de zonecommandant minstens 3 maanden voor 

aanvang van de afwezigheid. 

Verlengingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden t.a.v. de zonecommandant minstens 1 maand 

voor het verstrijken van de afwezigheid. 

Vroegtijdig beëindiging kan mits een opzegtermijn van 1 maand. 

Binnen de maand na de aanvraag dient een eventuele weigering schriftelijk ter kennis gebracht te 

worden van de aanvrager. Tegen een weigering kan beroep aangetekend worden bij de Raad (art. 241 

KB administratief statuut). 

Dit verlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit en is dus onbetaald. 

22.08 Verlof voor uitoefening ambt bij politiek kabinet 

Zie artikel 208 KB administratief statuut. 

22.09 Verlof voor stage 

Verlof voor de duur van een stage of proeftijd bij een andere overheidsdienst. 

Dit verlof dient aangevraagd te worden bij de zonecommandant tenminste 1 maand voorafgaand aan 

het verlof en is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit en dus onbetaald. 

22.10 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang  

Het beroepspersoneelslid heeft recht op verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang voor 

een maximale periode van vijfenveertig (45) kalenderdagen per jaar. 

Dit verlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit en dus onbetaald, waar één dag voor een voltijdse 

medewerker geldt voor 7u36 minuten. Voor deeltijdse medewerkers wordt de regel van drie 

toegepast. 

Het familiaal verlof wordt evenredig verminderd in het lopend jaar bij: 

• Indiensttreding of uitdiensttreding 
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• Uitzonderlijk verlof 

• Verlof voor uitoefening ambt bij politiek kabinet 

• Verlof voor stage 

• Verlof voor opdracht algemeen belang 

• Loopbaanonderbreking 

• Non-activiteit en disponibiliteit 

 
Volgende redenen worden van ambtswege erkend: 

• Ziekenhuisopname van een samenwonende partner of van een bloed- of aanverwante in de 
eerste graad die onder hetzelfde dak woont als het beroepspersoneelslid, voor de duur van 
de ziekenhuisopname en mits voorlegging van een medisch attest van de ziekenhuisopname. 

• Opvang tijdens de schoolvakantie van de kinderen van het beroepspersoneelslid of van de 
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die: 

- de leeftijd van 15 jaar niet bereikt hebben; 

- de leeftijd van achttien jaar niet hebben bereikt, wanneer het kind getroffen is door 
een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% of een aandoening 
heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler 1 van 
de medisch sociale schaal overeenkomstig de regelgeving betreffende de 
kinderbijslag, mits voorleggen van een attest van geestelijk of lichamelijke 
ongeschiktheid van minstens 66% 

- onder het statuut van verlengde minderjarigheid werden geplaatst, mits voorleggen 
van een attest van verlengde minderjarigheid. 

Opnamemodaliteiten: minimum 15 kalenderdagen aaneensluitend. 

Het familiaal verlof wordt aangevraagd bij de zonecommandant en dit minstens 3 maanden op 

voorhand, behoudens in geval van ziekenhuisopname. Feestdagen die vallen in de periode van 

familiaal verlof worden niet uitbetaald of toegevoegd aan het verlof, gelet op de schorsing. 

Artikel 23: Loopbaanonderbreking 

Loopbaanonderbreking is een recht en dient voltijds genomen te worden. De thematische 

loopbaanonderbrekingen mogen ook deeltijds genomen worden (ouderschapsverlof, palliatieve 

zorgen, verzorging ziek familielid). Voor informatie over de verschillende vormen van 

loopbaanonderbreking verwijzen we naar de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 

Het verlof voor loopbaanonderbreking dient minstens 3 maanden op voorhand aangevraagd te 

worden bij de zonecommandant . Voor de thematische loopbaanonderbrekingen kan hier van 

afgeweken worden. 

Artikel 24: Verloning 

24.01 Algemeen 

De uitbetaling van de lonen en wedden gebeurt overeenkomstig het geldelijk statuut. Het salaris volgt 

het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het salaris wordt gekoppeld aan het 

spilindexcijfer 138,01. 

24.02 Tijdstip betaling wedde 
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Al het personeel wordt bezoldigd per maand. 

De wedde wordt voor alle personeelsleden (beroepspersoneelsleden en stagiairs) op het einde van de 

maand betaald. 

Eén maand van volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt naar rato 

verminderd in geval van onvolledige prestaties. 

Als werkdagen worden geteld het aantal dagen dat geldt voor de RSZ-aangifte. Het basisuurloon stemt 

overeen met 1/1850ste van de jaarwedde (KB administratief statuut). 

Als het personeelslid in de loop van de maand in dienst treedt, krijgt het voor die maand het gedeelte 

van het maandsalaris waarvoor arbeidsprestaties geleverd zijn. 

Als het personeelslid in de loop van de maand overlijdt, wordt het salaris voor de volledige maand 

betaald. 

Bij beëindiging van de aanstelling van het beroepspersoneelslid is de laatste verschuldigde wedde ten 

vroegste opeisbaar op de normale betalingsdag. 

24.03 Tijdstip betaling opt-out 

De betaling gebeurt ten laatste maandelijks volgend op de maand waarin de extra arbeidstijd werd 

gepresteerd.  

24.04 Tijdstip betaling operationaliteitspremie  

De betaling van de operationaliteitspremie gebeurt de maand volgend op de maand waarin de 

prestaties geleverd werden. Dit geldt ook voor operationaliteitspremie op gepresteerde opt-out-uren. 

24.05 Extra gepresteerde arbeidsuren 

Onder extra gepresteerde arbeidsuren wordt verstaan de uitzonderlijke prestaties die wegens 

dringende noodzaak of op verzoek van de leidinggevende geleverd worden boven op de uren op de 

reeds ingeplande uren in het kader van de gewone arbeidstijdregeling. 

Het personeelslid dat extra arbeidsuren presteert binnen een bepaalde periode en hiervoor geen opt-

out-overeenkomst tekende, krijgt compenserende inhaalrust. De extra gepresteerde arbeidsuren 

dienen opgenomen te worden in overleg met de hiërarchische meerdere. De compenserende 

inhaalrust is gelijk aan de duur van de extra gepresteerde arbeidsuren. De medewerker heeft hiervoor 

ook recht op maaltijdcheques, operationaliteitspremie en specialiteitspremie. 

 

De inhaalrust dient zo danig opgenomen te worden dat er maximaal vijf dagen inhaalrust 

overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar. Indien er meer dagen inhaalrust zijn dan vijf 

worden deze in de regel geschrapt. Gemotiveerde uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de 

leidinggevende in overleg met de zonecommandant. 

Extra gepresteerde arbeidsuren worden niet uitbetaald, ook niet aan personeelsleden die bij de 

overdracht naar de zone opteerden om onderworpen te blijven van het gemeentelijk geldelijk statuut, 

tenzij in geval van overmacht. 

Uitzonderingen ingevolge dienstnoodwendigheden kunnen door de zonecommandant uitzonderlijk 

worden toegestaan. 
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De hulpverleningszone organiseert zich zodanig dat extra gepresteerde arbeidsuren zo beperkt 

mogelijk dienen uitgevoerd te worden en dat deze correct binnen de vastgelegde termijn kunnen 

gecompenseerd worden. 

24.06 Rekening 

De betaling gebeurt in regel door overschrijving op de bank- of postrekening van het personeelslid, 

uiterlijk op de laatste werkdag van de maand. 

24.07 Loonbrief 

Elk personeelslid ontvangt maandelijks een loonbrief waarop de nodige inlichtingen staan in verband 

met de weddeberekening. Eventuele betwistingen hierover moeten zo snel mogelijk aan de 

personeelsdienst worden voorgelegd. 

Elke som die onrechtmatig aan het personeelslid werd toegekend, dient binnen de kortst mogelijke 

termijn terugbetaald te worden. Bij elke uitbetaling van een bezoldiging of van een met de bezoldiging 

verband houdende vergoeding wordt een loonbrief overhandigd, die ten minste volgende gegevens 

dient te bevatten: jaarwedde, geïndexeerde maandwedde, inhoudingen voor pensioen en voor 

gezondheidszorgen, eventueel haard- en/of standplaatsvergoeding, toegekende vergoedingen, 

bedrijfsvoorheffing, nettobedrag, premies, inhouding aantal maaltijdcheques, werkelijke prestaties in 

uren (operationaliteitspremie) of uren nacht-, zaterdag-, zondag-, en of feestdagen (premie 

onregelmatige prestaties oud statuut). 

De personeelsleden kunnen hun uren steeds raadplegen op de prestatiebladen. 

24.08 Afhoudingen 

Op de lonen en wedden – ook regularisaties -  kunnen volgende afhoudingen gebeuren: 

• Verplichte afhoudingen: 

- R.S.Z. 

- De afhoudingen betreffende wettelijk bepaalde sociale en fiscale lasten 

• Facultatieve afhoudingen: 

- Inhouding van wedde wegens overtredingen van dit reglement na tuchtprocedure. Dit 
bij bedrog, ernstige fout of ook lichte fouten wanneer deze herhaaldelijk worden 
begaan door het personeelslid; 

- Loonbeslag of overdracht die wordt uitgevoerd op basis van de voorwaarden en 
grenzen voorzien in de wet van 12 april 1965 en door het gerechtelijke wetboek. 

 

24.09 Individuele rekening 

Elke werknemer kan op aanvraag zijn individuele rekening opvragen bij de personeelsdienst. 

24.10 Maaltijdcheques 

De maaltijdcheques worden maandelijks toegekend op basis van volgende berekening: 

het aantal daadwerkelijk gepresteerde werkuren tijdens de maand gedeeld door het dagelijks aantal 

werkuren (7,36u). Het aantal maaltijdcheques verkregen door toepassing van de alternatieve 

berekeningswijze wordt afgerond op de hogere eenheid en beperkt tot het maximum aantal dagen 

dat tijdens het kwartaal door een voltijds tewerkgestelde werknemer gepresteerd kunnen worden, 

exclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen. 
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Er wordt geen maaltijdcheque toegekend voor verlofdagen, ziektedagen, vermits op die dagen geen 

effectieve arbeidsprestaties worden verricht, wel voor dienstvrijstellingen. 

De waarde van een maaltijdcheque is bepaald op 8 euro, gefaseerd te realiseren binnen een beperkte 

termijn.  De werknemersbijdrage wordt beperkt tot  het wettelijk minimum bedrag. 

Bij verlies of zichtbare schade van de maaltijdcheque-kaart, kan een nieuwe kaart aangevraagd 

worden. Bij een eerste verlies of normale schade gebeurt dit gratis. Bij herhaaldelijk verlies of 

herhaaldelijke schade wordt hiervoor een bedrag van 6 euro aangerekend aan de werknemer.  

Bij diefstal (met proces-verbaal) of bij vaststelling van een technisch defect of bij normale schade 

worden geen kosten aangerekend.  

Artikel 25: Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 

25.01 Vakantiegeld 

Er wordt aan het beroepsbrandweerpersoneel een vakantiegeld toegekend onder dezelfde 

voorwaarden als deze bepaald voor het rijkspersoneel (art. 6 KB geldelijk statuut). 

Het vakantiegeld wordt doorgaans betaald in mei en ten laatste op 30 juni. 

25.02 Eindejaarstoelage 

Er wordt aan het beroepsbrandweerpersoneel een eindejaarstoelage toegekend volgens de 

voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot vervanging, voor het 

personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende 

toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist 

bezoldigd ambt (art. 6 KB geldelijk statuut). 

Voor het recht op eindejaarstoelage wordt rekening gehouden met de referentieperiode: 

• 1 januari tot en met 30 september van het in aanmerking te nemen jaar; 

• het jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of, in voorkomend geval, het wachtgeld of de 
uitkering, uitbetaald in plaats van een salaris, eventueel aangevuld met de haard- of 
standplaatstoelage of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering. 

De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te nemen jaar 

in één keer uitbetaald. 

25.03 Haard- en standplaatstoelage 

Haard- en standplaatstoelage wordt toegekend volgens de voorwaarden bepaald in het koninklijk 

besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het 

federaal openbaar ambt. 

25.04 Operationaliteitspremie 

Het beroepspersoneelslid dat onder het nieuw geldelijk statuut valt, geniet een premie voor 

operationaliteit en onregelmatige prestaties voor elke daadwerkelijk gepresteerde periode. 

Het bedrag van de premie wordt berekend volgens de volgende formule : x B U. 

De waarde B stemt overeen met het bedrag van het basisuurloon. 

De waarde U stemt overeen met het aantal uren van de daadwerkelijk gepresteerde periode. 
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De waarde x stemt overeen met de weging van de premie die varieert naar gelang van de graad van 

het beroepspersoneelslid : 

• voor de graden van brandweerman, korporaal, sergeant, eerste sergeant, sergeant- majoor, 
adjudant en opperadjudant is x gelijk aan 0,38; 

• voor de graad van luitenant is x gelijk aan 0,28; 

• voor de graad van kapitein, is x gelijk aan 0,28; 

• voor de graad van majoor, is x gelijk aan 0,22; 

• voor de graad van kolonel, is x gelijk aan 0,18. 

• wedertewerkstelling in een lichtere operationele taak als lid het operationeel personeel  
(titel 4 van boek 5 van het KB administratief statuut): 
→ het bedrag van de premie wordt verminderd met vijfentwintig procent (25%). 

• wedertewerkstelling van een beroepspersoneelslid in een administratieve taak als lid van het 
administratief personeel (titel 4 van boek 5 van het KB administratief statuut): 
→ het bedrag van de premie wordt verminderd met vijfenzeventig procent (75%). 

• wedertewerkstelling van een beroepspersoneelslid in een lichtere, aangepaste betrekking 
(titel 5 van boek 5 van het KB administratief statuut): 
→ het bedrag wordt bedrag van de premie verminderd met vijfentwintig procent (25%). 

 
Voor de beroepspersoneelsleden die bekleed zijn met de graad van officier, dekt de premie de 

oproepbaarheidsdiensten. 

25.05 Fietsvergoeding 

De beroepsleden ontvangen steeds de wettelijk vastgelegde maximale fietsvergoeding voor woon-

werkverkeer, max. 1x per dag/shift heen/terug. Het woon-werkverkeer omvat de verplaatsing van de 

hoofdverblijfplaats naar de hoofdwerkplaats en omgekeerd. 

Dit is niet van toepassing voor verplaatsingen in het kader van interventies en oefeningen buiten de 

reguliere arbeidstijd. 

Zie bijgevoegd reglement fietsvergoeding bijlage 15 

25.06 Openbaar vervoer 

Bij het gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk worden de kosten van het 

abonnement, de treintickets of rittenkaart van het personeelslid volledig ten laste genomen door de 

werkgever. 

Als het personeelslid in eerste klasse reist, betaalt het de supplementaire kosten daarvoor zelf. 

Bij gebruik van de metro, de bus of de tram, worden de kosten eveneens volledig ten laste genomen 

door de werkgever. 

25.07 Hospitalisatieverzekering 

De zone sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor de statutaire en op proef benoemde 

personeelsleden en informeert de personeelsleden over de toepassingsvoorwaarden van de 

hospitalisatieverzekering. De zone neemt de premie voor deze personeelsleden volledig ten laste. 

De hospitalisatieverzekering wordt ook aangeboden aan de gezinsleden van de personeelsleden. De 

premie wordt niet ten laste genomen door de zone. 
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Personeelsleden kunnen ook na hun pensioen aangesloten blijven bij de hospitalisatieverzekering. De 

premie wordt niet ten laste genomen door de zone. 

25.08 Sociale dienst 

Het beroepspersoneelslid wordt aangesloten bij een sociale dienst bij een dienstanciënniteit van 

minstens een half jaar. 

De hulpverleningszone neemt de premie van de sociale dienst van voormelde personeelscategorie 

volledig ten laste zelfs bij verminderde prestaties. 

De Hulpverleningszone Oost neemt de premie niet verder ten laste van de beroepspersoneelsleden 

vermeld in het eerste lid 0 die 1 jaar of meer ononderbroken en voltijds loopbaanonderbreking of 

onbetaald verlof hebben genomen. Deze personeelsleden kunnen aangesloten blijven, maar betalen 

zelf de premie. 

 

25.08 Uitoefenen hogere functie/ambt 

Zie KB Administratief statuut ( art 137 tot en met art 147) 

Een toelage wordt toegekend aan het beroepspersoneelslid dat een hoger ambt uitoefent, ongeacht 

of de betrekking die met dat ambt overeenstemt tijdelijk niet waargenomen wordt of vacant is. De 

toelage wordt aan het beroepspersoneelslid verleend voor zover hij het hoger ambt ononderbroken 

uitgeoefend heeft gedurende ten minste dertig – zoals bij federale ambtenaren - dagen.  

Wanneer voldaan wordt aan de in het tweede lid vermelde voorwaarde, is de toelage verschuldigd 

vanaf de datum waarop de aanwijzing voor de uitoefening van een hogere functie daadwerkelijk 

uitwerking heeft. 

Het bedrag van de toelage voor de uitoefening van een hogere functie is gelijk aan het verschil tussen 

de bezoldiging die de betrokkene zou krijgen in de graad van de voorlopig waargenomen functie en de 

bezoldiging die hij in zijn effectieve graad krijgt. Onder bezoldiging wordt hier verstaan: de wedde, de 

premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties en de eventuele haard- of 

standplaatstoelage. 

25.09 Diplomatoelage 

Het beroepspersoneelslid heeft recht op een diplomatoelage. Deze diplomatoelage bedraagt 3% voor 

alle diploma’s, brevetten en getuigschriften samen. De diplomatoelage wordt elk kwartaal betaald na 

vervallen termijn, naar rato van de werkelijk gepresteerde periodes inclusief overuren. Deze zal 

worden toegekend volgens de nieuwe wetgeving 

 

Artikel 26: Wedertewerkstelling en eindeloopbaanregime 

KB Administratief Statuut : Titel 4 Wedertewerkstelling (Algemeen, wedertewerkstelling omwille van 

medische redenen, wedertewerkstelling op eigen verzoek) en Titel 5 Eindeloopbaanregime. 

Binnen de schoot van het BOC wordt een loopbaancommissie opgericht in uitvoering van het KB. 
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Artikel 27: Uitoefenen van een bijberoep 

Een personeelslid dat buiten zijn professionele activiteit bij brandweerzone Oost een bijberoep of een 

andere professionele activiteit wenst uit te oefenen, zelf of via een tussenpersoon, meldt dit 

schriftelijk en voorafgaandelijk aan de zonecommandant. Als de zonecommandant zelf een bijberoep 

of een andere professionele activiteit wenst uit te oefenen, meldt hij dit schriftelijk en 

voorafgaandelijk aan de raad. De toestemming wordt gegeven door de zoneraad voor een periode van 

4 jaar en kan nadien vernieuwd worden mits een nieuwe aanvraag. Het initiatief voor de vernieuwing 

ligt bij het personeelslid. 

De zonecommandant, respectievelijk de zoneraad, kan bijkomende voorwaarden stellen of garanties 

vragen, met als doel de onverenigbaarheid te vermijden. Bij onverenigbaarheid krijgt het 

personeelslid, in een gemotiveerd besluit, geen toestemming om deze activiteit uit te oefenen. 

 

Artikel 28: Beëindiging tewerkstelling beroepspersoneel 

28.01 Oorzaken beëindiging ambt 

Het ambt van beroepspersoneelsleden eindigt: 

• door ontslag wegens negatieve evaluatie tijdens de aanwervingsstage; 

• door ontslag van ambtswege krachtens artikel 302 KB administratief statuut; 

• door afzetting; 

• door vrijwillig ontslag; 

• door eervol ontslag, vermeld in artikel 304 KB administratief statuut ; 

• wanneer de betrokkene definitief ongeschikt is om zijn functies te vervullen als vermeld in 
artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang 
en financieel herstel en niet kan weder tewerkgesteld worden als vermeld in artikel 117 en 
niet in aanmerking komt voor aangepast werk; 

• in geval van overlijden. 

 

28.02 Ontslag van ambtswege 

Het ontslag van ambtswege wordt door de Raad uitgesproken, wanneer het personeelslid: 

• niet langer aan een aanwervingsvoorwaarde voldoet die vastgelegd is in de artikelen 37 (KB 
administratief statuut) en 38 of een benoemingsvoorwaarde als vermeld in artikel 36, vierde 
en vijfde lid of een benoemingsvoorwaarde als vermeld in artikel 41 voor zover deze 
benoemingsvoorwaarde nog steeds noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie; 

• de bepalingen betreffende de onverenigbaarheden of cumulatie overtreedt; 

• twee “onvoldoende” vermeldingen krijgt in een periode van drie jaar; conform het KB 
administratief statuut 

• afwezig is zonder toelating of zonder geldige reden gedurende meer dan zesenzeventig 
prestatie- uren; 

• afwezig is zonder toelating of zonder geldige reden gedurende meer dan vijf dagen na de 
onderbreking van een verlof voor opdracht van algemeen belang; 

• niet de honderdtwintig uren binnen een termijn van vijf jaar voortgezette opleiding bedoeld 
in artikel 150, eerste lid KB administratief statuut, volgt, tenzij aangetoonde overmacht, 
ziekte of arbeidsongeval; 

• na twee deelnames niet geslaagd is voor het examen betreffende module 5 van brevet BO1 
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of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving behalve in geval van overmacht, 
beoordeeld door de directeur van het opleidingscentrum. 

 
In het geval bedoeld in punt 6, hoort de zonecommandant of zijn afgevaardigde het personeelslid. 

Enkel overmacht kan de niet-naleving rechtvaardigen (art. 150 eerste lid, KB administratief statuut). 

De Raad spreekt op basis van het KB administratief statuut eveneens het ambtshalve ontslag uit:  

• van het personeelslid wiens benoeming niet regelmatig is, op voorwaarde dat, met 
uitzondering van bedrog of list, deze onregelmatigheid door de aanstellende overheid 
vastgesteld werd binnen de termijn bepaald voor het instellen van een beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State, of tijdens de procedure, wanneer dergelijk beroep 
ingesteld is; 

• van het personeelslid dat zich in een geval bevindt waarin de toepassing van de burgerlijke 
en strafwetten de beëindiging van het ambt tot gevolg hebben. 

 
Het ontslag van ambtswege kan eveneens uitgesproken worden door de raad als tuchtsanctie. 

Het beroepspersoneelslid dat ambtshalve ontslagen werd geniet een beëindigingsvergoeding gelijk 

aan drie keer de gemiddelde maandelijkse bezoldiging van de twaalf laatste maanden. De diverse 

premies en toelagen worden niet in rekening gebracht voor berekening van de 

beëindigingsvergoeding. 

28.03 Vrijwillig ontslag 

Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt de aanstellende overheid daarvan 

schriftelijk in kennis met een aangetekende brief of via elke andere drager met bewijskracht en vaste 

datum. 

Het vrijwillig ontslag kan op elk moment gegeven worden, door het personeelslid, mits een vooropzeg 

van dertig dagen die ingaat vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het 

ontslag betekend werd. De duur van de vooropzeg kan verminderd worden in onderling overleg (art. 

303 KB administratief statuut). 

Het beroepspersoneel dat vrijwillig ontslag neemt, kan vragen aangeworven te blijven als vrijwillig 

personeelslid in dezelfde graad. De raad doet uitspraak over dit verzoek, op advies van de 

zonecommandant. 

28.04 Eervol ontslag 

Eervol ontslag wordt verleend van ambtswege: 

• aan het beroepspersoneelslid in het begin van de maand waarin het op pensioen gaat 

• aan het beroepspersoneelslid op het einde van de maand waarin het de leeftijd van 65 jaar 
bereikt 

• op vraag van het personeelslid dat: 

- ten minste 20 jaar dienst telt 

- van ambtswege ontslagen is wegens een ongeval tijdens de dienst of door het feit van 
de dienst 

28.05 Uitkeringen 



 

39 
 

Onder de voorwaarden bepaald in de Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen 

kan een personeelslid aanspraak maken op werkloosheidsvergoedingen en uitkeringen wanneer zijn 

dienstverband een einde neemt : 

• omdat het eenzijdig wordt verbroken door het bestuur;  

• of omdat de benoemingsakte wordt vernietigd, ingetrokken, opgeheven.  In dat geval zal de 
hulpverleningszone ervoor zorgen dat alle sociale zekerheidsregelingen in orde zijn. 

 

Artikel 29: Ordemaatregelen en tucht 

Het niet naleven van de bepalingen in dit personeelsreglement, inclusief bijlagen, of van de bepalingen 

opgenomen in het administratief en geldelijk statuut, kunnen aanleiding geven tot het instellen van 

een tuchtprocedure of ordemaatregel bij het statutair personeel zoals verduidelijkt in het KB tot 

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

Artikel 30: Rechten en plichten van het toezichthoudend personeel 

30.01 Rechten 

Het personeel belast met de leiding en het toezicht over het werk, heeft het recht vast te stellen dat 

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

te verbieden het werk te beginnen, eventueel na controle door een arbeidsgeneesheer. 

De zonecommandant of zijn afgevaardigde dient onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. 

30.02 Plichten 

Het personeel belast met de leiding en het toezicht op het werk, is verantwoordelijk voor de goede 

gang van het werk en de naleving van de geldende arbeidsvoorwaarden. De hiërarchische lijn heeft de 

plicht om gevallen van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag te helpen voorkomen door deze 

tijdig te erkennen en in te grijpen. 

Wanneer iemand van het toezichthoudend personeel afwezig is, wordt hij/zij vervangen volgens de 

hiërarchische wijze; de plaatsvervanger verkrijgt daardoor dezelfde rechten en plichten. 

De zonecommandant wordt hiervan in kennis gesteld. In het bijzonder is het toezichthoudend 

personeel belast met: 

• de controle op de aanwezigheid; 

• de werkverdeling; 

• de controle op het geleverde werk; 

• de toepassing van de bepalingen met betrekking tot welzijn op het werk; 

• het toezicht op de goede werking van apparatuur en het verwittigen van de betrokken 
verantwoordelijke ingeval van breuk of defect; 

• het behoud van orde en discipline in de diensten; 

• het doen naleven van alle maatregelen die in het bestuur getroffen zijn in verband met de 
veiligheid en de hygiëne van het personeel; 

• een zorgvuldige en efficiënte besteding van de hen ter beschikking gestelde middelen; 

• het bevorderen van de goede verstandhouding onder het personeel; 

• zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag en 
het doen naleven van alle maatregelen die in dat verband door het bestuur getroffen zijn; 

• zich permanent op de hoogte houden van de ontwikkeling van de technieken, regelingen en 
onderzoekingen in relevante materies en de informatiedoorstroming naar de medewerkers 
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te verzekeren; 

• de naleving van de reglementen inzake evaluaties. 

 

Artikel 31: Rechten en plichten van de werknemer 

31.01 Onthaal 

Bij de indiensttreding zal de stagebegeleider, aangeduid door de zonecommandant, het nieuwe 

personeelslid in zijn werkomgeving inleiden. 

Elk personeelslid bekomt alle documenten die verband houden met zijn indiensttreding en zijn 

geldelijk statuut. 

De hoofdwerkplaats (vestigingseenheid) wordt bepaald bij aanwerving. Wijziging van hoofdwerkplaats 

kan na overleg tussen werknemer en werkgever. 

 

31.02 Arbeidsongevallen 

Elk personeelslid dat bij een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk een letsel 

oploopt, heeft het recht om een arbeidsongevallenaangifte in te dienen. 

Het personeelslid dat het slachtoffer is van een arbeids(weg)ongeval brengt onmiddellijk zijn directe 

leidinggevende en de personeelsdienst hiervan op de hoogte, ook wanneer dit ongeval geen 

arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. Hij bezorgt een volledige toelichting over de omstandigheden 

waarin het ongeval zich heeft voorgedaan. De identiteit van de eventuele getuigen dient bezorgd te 

worden indien de verzekering van de werkgever hierom vraagt. 

De leidinggevende verwittigt de hiërarchische meerdere en een  ongevalsaangifte formulier wordt 

opgemaakt - conform de richtlijnen -dat onverwijld bezorgd wordt aan de preventieadviseur 

Indien het arbeids(weg)ongeval of beroepsziekte werkverlet tot gevolg heeft, moet het personeelslid: 

• onverwijld zijn hiërarchische meerdere (laten) verwittigen op de wijze zoals omschreven 
onder de bepalingen inzake ziektemelding en -controle; 

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

• het aangifteformulier en het geneeskundig getuigschrift model B , in te vullen door de eerste 
zorgverstrekker, binnen de 7 kalenderdagen bezorgen aan de personeelsdienst. 

 
Het personeelslid dient een controlebezoek aan huis mogelijk te maken en is onderworpen aan de 

verplichtingen inzake controle. 

Het personeelslid dat het slachtoffer is van een arbeids(weg)ongeval of een beroepsziekte behoudt 

tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid het recht op betaling van de toelagen voor 

prestaties die hij normaal had moeten presteren indien hij niet tijdelijk arbeidsongeschikt was geweest 

ingevolge dit arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Dit houdt in: 100% de wedde en de operationaliteitspremie (of premie voor onregelmatige prestaties) 

gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. 

31.03 Ongevallen met verantwoordelijke derden  

Subrogatie (1) van het bestuur in de rechten van zijn personeelsleden (of hun rechthebbenden), 

slachtoffers van ongevallen, waarvoor derden aansprakelijk zijn: 
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Indien een derde geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor lichamelijke schade, berokkend aan 

een lid van hulpverleningszone  is de brandweerzone Oost enkel gehouden de getroffene en de 

rechtverkrijgenden te waarborgen tegen de gebeurlijke insolventie (2) van de verantwoordelijke 

derde. 

Zij zal, in afwachting van de betaling van de, volgens het gemeen recht door de derde verschuldigde 

vergoedingen de wedde, wachtwedde, vervroegde pensioenen, vergoedingen en tegemoetkomingen 

voorschieten bepaald bij de reglementen, mits het recht om zowel de wettelijke als de hierbij 

uitdrukkelijke bedongen subrogatie te mogen inroepen. 

De gerechtelijke intresten op de door het bestuur voorgeschoten sommen door de derde te betalen, 

komen het bestuur ten goede. 

De getroffene en de rechtverkrijgenden zijn gehouden de betaling van de door het bestuur 

voorgeschoten sommen door alle rechtsmiddelen van de verantwoordelijke derde te vorderen, hetzij 

door stelling van burgerlijke partij voor de strafrechter, hetzij door gelijk welke andere procedure hen 

door het bestuur aangewezen, aan wie zij de leiding van de rechtsvordering geheel overlaten; zo zijn 

zij gehouden, wat bedoelde vordering betreft, de raadsman aan te stellen hen door het bestuur 

aangeduid. Het ereloon van die raadsman en de op de verantwoordelijke derde niet verhaalde 

onkosten van de procedure, die met bedoelde vordering verband houden, zullen door het bestuur 

worden gedragen. 

In zijn hoedanigheid van de gesubrogeerde borg, behoudt het bestuur echter het recht de 

voorgeschoten sommen ten laste van de verantwoordelijke derde in eigen naam terug te vorderen. 

• Subrogatie: het in de plaats treden van m.n. het treden in de rechten van de schuldeiser 
door een derde die de schulden heeft betaald. 

• Insolventie: onmacht om geldelijke verplichtingen na te komen. 

 

31.04 Besmettelijke ziekte 

Het personeelslid dat een besmettelijke ziekte heeft of samenwoont met één of meer personen met 

een besmettelijke ziekte meldt dit aan de personeelsdienst die dan contact opneemt met de 

arbeidsgeneesheer. Deze beslist in overleg met de behandelende arts of het voor het personeelslid 

verboden is om het werk aan te vatten. 

Als besmettelijke ziekten beschouwd: alle ziekten die in de lijst van wettelijk te melden infectieziekten 

opgenomen zijn. Deze lijst is te raadplegen op de website van het Vlaams Agentschap voor Zorg en 

Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be/infectieziekten.aspx) 

Besmettelijke ziekten die erkend zijn als beroepsziekten geven recht op profylactisch verlof. 

31.05 Persoonlijke gegevens 

Het personeelslid verstrekt aan de personeelsdienst alle gegevens over zijn burgerlijke staat, de 

samenstelling van zijn gezin, zijn adres, zijn beroepsactiviteiten en alle overige zaken die invloed 

kunnen hebben op de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving. 

Indien het personeelslid de wijzigingen van persoonlijke gegevens niet doorgeeft of de nodige 

bewijsstukken voor zijn dossier niet binnenbrengt binnen de 3 maanden na de wijziging, zal dit maar 

uitwerking hebben, onder meer voor de herberekening van de wedde, vanaf de eerste van de maand 

die volgt op de maand waarin het personeelslid de nodige formaliteiten vervult. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/infectieziekten.aspx)
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Laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte van deze gegevens kan aanleiding geven tot 

terugvordering met terugwerkende kracht, van de in KB en de zonale reglementen bepaalde en ten 

onrechte genoten voordelen. Bovendien kunnen hier eventueel orde – of tuchtmaatregelen aan 

gekoppeld worden. 

31.07 Bedrijfseigendommen 

Een bedrijfseigendom kan toegewezen worden aan een personeelslid, ploeg, afdeling of voertuig. 

Onder een bedrijfseigendom wordt onder andere verstaan: 

• Een laptop 

• Een GSM (het reglement mobiele toestellen wordt als bijlage 17 toegevoegd.) 

• Een smartphone 

• Een tablet 

• Een badge 

• Een pager 

• Sleutels van bijvoorbeeld een voertuig, gebouw van de zone - Een kast 

• Kledij 

 
De aanstellende overheid kan verdere modaliteiten uitwerken voor de toewijzing en het gebruik van 

een bedrijfseigendom. 

Een personeelslid dat uit dienst gaat is verplicht om ten laatste op de laatste werkdag alle 

bedrijfseigendommen van de zone die in zijn bezit waren gesteld zoals wagen, kledij, gsm, laptop, 

tablet, paswoorden, badges, sleutels, … te overhandigen aan de hiërarchisch meerdere, tenzij anders 

bepaald in het zonaal reglement ter zake. Indien teruggave niet is gebeurd wordt de waarde van het 

goed aangerekend 

De kast met persoonlijk materiaal dient leeggemaakt te zijn.  

Indien de kast met persoonlijk materiaal niet werd leeggemaakt binnen de 14 dagen na de 

uitdiensttredingsdatum meldt de hiërarchische meerdere via e-mail of andere kennisgeving aan het 

betreffende personeelslid om ten laatste na tien dagen de kast te komen leegmaken. Indien dit niet 

gebeurt, beschouwt de zone dit als een toelating om de kast te mogen openen en de inhoud ervan 

tijdelijk (minimaal een half jaar) in bewaring te houden.  Haalt het betreffende personeelslid de inhoud 

niet op wordt dit als eigendom van de zone beschouwd. 

Er kan in geval van betwisting binnen de 7 kalenderdagen na deze beslissing van de zonecommandant 

schriftelijk beroep worden ingesteld bij het zonecollege.  

31.08 Ziektemelding aan de leidinggevende 

Elke afwezigheid wegens ziekte of verlenging wegens ziekte moet onmiddellijk gemeld worden aan de 

directe leidinggevende, uiterlijk voor aanvang van de werktijd of per e-mail aan de personeelsdienst 

Indien het personeelslid tijdens zijn ziekte niet op het door de werkgever gekende adres verblijft, dient 

het verblijfsadres schriftelijk meegedeeld te worden aan personeelsdienst.  

De ziekte moet bevestigd worden door een geneeskundig getuigschrift overhandigd of verzonden aan 

de leidinggevende uiterlijk de tweede werkdag van de afwezigheid. 
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Het ziekteverlof kan verminderd worden met het aantal dagen dat het medisch attest te laat 

verzonden is. De leidinggevende bezorgt het origineel getuigschrift aan de personeelsdienst. De 

postdatum geldt als verzendingsdatum of de verzending van de e-mail. De datum van de verzending 

per brief of per e-mail of van de telefoon naar de leidinggevende of personeelsdienst geldt. 

Het getuigschrift vermeldt de datum van het onderzoek, de aanvangsdatum van de 

arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur van de afwezigheid en de eventuele toelating om de 

woning te verlaten. 

De begonnen taak die door de ziekte wordt afgebroken, wordt steeds als een volledige taak 

beschouwd voor de uitbetaling van de wedde. Het personeelslid kan die dag of in geval van een 

nachttaak, de daaropvolgende dag, gecontroleerd worden. Tevens dient een medisch attest 

afgeleverd te worden tenzij de afwezigheid maximum 12 uur bedraagt, weliswaar beperkt tot 

tweemaal per jaar. 

Enkel voor effectief gewerkte uren heeft men recht op de voorziene premie voor operationaliteit en 

onregelmatige prestaties. De gelijkgestelde uren geven geen recht op de premie voor operationaliteit 

en onregelmatige prestaties (art. 224 KB administratief statuut). 

Indien een personeelslid zich tijdens zijn ziekteperiode wenst te begeven naar het buitenland dient hij 

voorafgaandelijk toestemming te vragen aan de medische controle-instantie. 

Het personeelslid moet zijn werk onverwijld hernemen zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat, 

zelfs wanneer het voorgeschreven of toegestane ziekteverlof in een langere afwezigheid voorziet, mits 

toestemming/attest van de behandelende arts of arbeidsgeneesheer. 

Bij samenloop van ziekteverlof en vrij te kiezen dagen omstandigheidsverlof, kunnen deze dagen 

omstandigheidsverlof worden ingetrokken en op een ander moment worden teruggenomen. 

31.09 Ziektemelding aan controle-instantie 

Voor een afwezigheid wegens ziekte of ongeval met een duur van meer dan twaalf uren, dient het 

beroepspersoneelslid een geneeskundig getuigschrift in, volgens het model 2 in bijlage, bij de 

medische controle-instantie waarbij de zone aangesloten is, ten laatste de eerste werkdag na het 

opstellen ervan. Het geneeskundig getuigschrift maakt melding van de ziekte, de waarschijnlijke duur 

ervan, de verblijfplaats van het beroepspersoneelslid en of het beroepspersoneelslid zich met het oog 

op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven. 

Ingeval van onmogelijkheid om zich te verplaatsen, kan een kopie van het geneeskundig getuigschrift 

naar de medische controledienst gestuurd worden via fax of e-mail, op voorwaarde dat het origineel 

opgestuurd wordt zodra de onmogelijkheid om zich te verplaatsen ophoudt (art. 235 KB administratief 

statuut). 

Indien het beroepspersoneelslid, in de loop van hetzelfde kalenderjaar, tweemaal afwezig is geweest 

gedurende maximaal twaalf uren, zonder een geneeskundig getuigschrift in te dienen, worden alle 

latere afwezigheden wegens ziekte of ongeval in de loop van hetzelfde kalenderjaar gerechtvaardigd 

met een geneeskundig getuigschrift. 

31.10 Controlearts 

Het personeelslid mag niet weigeren een door het bestuur aangewezen controlearts te ontvangen, 

noch zich door deze te laten onderzoeken. 
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Behalve wanneer de geneesheer die het geneeskundig getuigschrift heeft verstrekt, oordeelt dat de 

gezondheidstoestand van het personeelslid het niet toelaat zich naar een andere plaats te begeven, 

moet het personeelslid zich bij de controlearts aanbieden als het daarom wordt verzocht. 

De controle van de afwezigheid door de medische controledienst wordt geregeld in de artikelen 234 

t.e.m. 239 van het KB administratief statuut. 

31.11 Ziektekrediet 

Per twaalf maanden dienstanciënniteit heeft het voltijds beroepspersoneelslid recht op  21 

ziektedagen – geattesteerd door een arts - of een equivalent van 159,6 uren. Als het 

beroepspersoneelslid nog geen 36 maanden in dienst is, wordt zijn wedde niettemin gewaarborgd 

gedurende 63 dagen of 478,8 uren. 

Bij ziekte met medisch attest wordt het ziektekrediet in mindering gebracht volgens de geplande uren 

(vb. men is een ganse week ziek – in die week werk je 24u – het ziektekrediet wordt met 24u in 

mindering gebracht). Het ziektekrediet wordt minstens voor de duur van één volledige dienst in 

mindering gebracht. 

Wanneer het personeelslid zijn dienst aanvat maar het werk wegens ziekte verlaat en nadien een 

medisch attest bezorgd, dan wordt dienstshift niet in mindering gebracht van het ziektekrediet. 

Bij de overdracht naar de brandweerzone wordt het recht op het gecumuleerde aantal ziektedagen 

verkregen bij een openbare brandweerdienst, overgedragen; dit aantal mag niet meer bedragen dan 

eenentwintig dagen per jaar verminderd met het aantal reeds genomen ziektedagen (art. 325 KB 

administratief statuut). 

De zone rekent op een correcte toepassing door de vaste medewerker van dit recht op ziektekrediet. 

 

3. Huishoudelijk reglement vrijwilligers 

Artikel 32: Arbeidsduur 

Vrijwilligers vallen niet onder de arbeidstijdwetgeving. Het KB van 19/4/2014 – boek 8 van het 

administratief statuut is wel van toepassing op het vrijwillig brandweerpersoneel. De bepalingen in dit 

KB betreffen o.a. de volgende: 

• Een vrijwilliger mag prestaties leveren met een maximum van 24 uur gemiddeld per 
week/jaar = 1248 uur/jaar 

• Aaneensluitende prestaties tussen het aantal van 12 tot 24 uren moeten worden gevolgd 
met 12u rust 

• Per 7 dagen moet 36 uren rust worden ingebouwd. Uitzonderlijke overschrijding mag indien 
binnen 2 weken gecompenseerd. 

 

Artikel 33: Woonplaatsverplichting en  minimale beschikbaarheid van 

brandweervrijwilligers 

33.01 Woonplaatsverplichting 
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Bij de benoeming van het vrijwillig personeelslid moet deze voldoen aan de woonplaatsverplichting. 

Het vrijwillig personeelslid moet, uiterlijk 6 maanden na het einde van de stage, woonachtig zijn in één 

van de gemeenten van de zone, of binnen een straal van 5 km, waarvan zijn brandweerpost die tot de 

zone behoort het beginpunt is. 

Om redenen verbonden aan de voorwaarde van de snelste adequate hulp kan de zonecommandant 

het vrijwillig personeelslid aan een bepaalde brandweerpost toewijzen. 

Van deze woonplaatsverplichting kan worden afgeweken, na goedkeuring door de zoneraad op advies 

van de zonecommandant, in de volgende gevallen: 

1° Het vrijwillig personeelslid van de brandweer welke over de mogelijkheid beschikt om 

binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep een brandweerpost die tot de zone 

behoort te bereiken, kan aan de zoneraad een afwijking op de woonplaatsverplichting 

vragen; 

 

2° De zoneraad kan, rekening houdend met de omstandigheden van het individueel geval 

een afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan; 

 

3° Wanneer het vrijwillig personeelslid voor de overgang van zijn post naar de 

hulpverleningszone reeds een afwijking op zijn woonplaatsverplichting heeft verkregen in 

de brandweerpost waartoe hij behoorde. 

33.02 Minimale beschikbaarheid 

Een minimale beschikbaarheid van 30% op jaarbasis, is van toepassing op het vrijwillig personeelslid. 

Van deze minimale beschikbaarheid kan worden afgeweken, na goedkeuring door de 

zonecommandant, in de volgende gevallen: 

1°  in geval van een geldige en uitvoerig gemotiveerde reden; 

2° In geval van ziekte van het vrijwillig personeelslid.  

Ziekte wordt steeds gestaafd aan de hand van een geneeskundig getuigschrift. Het geneeskundig 

getuigschrift wordt, binnen de drie werkdagen, aan de postoverste bezorgd die dit op zijn beurt aan 

de personeelsverantwoordelijke bezorgt. 

Artikel 34: Vergoedingen 

34.01 Prestatievergoeding 

Dit artikel is niet van toepassing op de vrijwilligers die op basis van artikel 207 van de wet van 15 mei 

2007 betreffende de civiele veiligheid kozen voor het behoud van hun oud (gemeentelijk) geldelijk 

statuut. De geldelijke regels die op hen van toepassing zijn, zijn terug te vinden in het geldelijk statuut 

van de betrokken gemeenten dat geldig was vóór 01/01/2015. 

Het uurbedrag wordt bepaald door de prestatievergoedingsschaal die overeenkomt met de graad van 

de vrijwilliger, vastgesteld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende de 

bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (deze bedragen zijn 

verbonden aan de schommeling van de index van de consumptieprijzen). 
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Prestatievergoeding voor dringende interventies: minstens 2 uren. 

Prestatievergoeding voor planbare opdrachten niet-dringende interventies/geplande interventies : de 

exacte duur van de prestatie. 

Prestatievergoeding voor andere activiteiten (opleiding, brandpreventie, oefening, administratie, 

vergaderingen, wachtdienst in de kazerne,…: de exacte duur van de prestatie. Vooraf afgesproken 

opleidingen en vergaderingen geven recht op een extra vergoeding voor de verplaatsingstijd. 

Voor interventies en technische prestaties tijdens de nacht (22u en 6.00u) worden de 

uurvergoedingen vermeerderd met 25%. 

Voor interventies  en technische prestaties op zaterdag worden de uurvergoedingen vermeerderd met 

25% 

Voor interventies  en technische prestaties op zon/feestdagen worden de uurvergoedingen 

vermeerderd met 100%. 

Bij wachtdiensten in de kazerne wordt voor nachtprestaties, zaterdagprestaties en zon- en feestdagen 

prestaties 2% extra betaald. 

De %- berekening voor onregelmatige prestaties gebeurt op de werkelijk gepresteerde uren 

(effectieve interventietijd afgerond naar het uur). 

Voor deelname aan prestaties tijdens gewone diensten wordt er geen toelage betaald. Onder gewone 

diensten wordt verstaan oefeningen, opleidingen (KB 08/04/2003), preventieopdrachten, 

onderhouds- en administratieve taken. Cumulatie van vergoedingen is niet mogelijk. 

34.02 Premie voor erkentelijkheid 

De leden-vrijwilligers ontvangen een erkentelijkheidspremie volgens de vastgestelde voorwaarden. De 

overgedragen vrijwilligers behouden hun erkentelijkheidspremie ten persoonlijke titel indien deze 

voordeliger is.  

Dit geldt ook voor beroeps operationele medewerkers die voldoende lang vrijwilliger zijn geweest. 

Het vrijwillig personeelslid dat een eervol ontslag bekomt (art. 304 en 305, KB 19 april 2014), degenen 

die vrijwillig hun ontslag hebben ingediend, na ten minste 20 jaar dienst en de ouderdom van 65 jaar 

hebben bereikt hebben recht op deze premie. Deze premie bestaat uit een jaarlijkse vergoeding; gelijk 

aan 19,11 € per jaar dienst aan indexcijfer 138,01. 

Voor de berekening van het aantal dienstjaren voor 1/01/2015, worden de gedeelten van een jaar 

voor een volledig jaar aangerekend. Vanaf 1/01/2015 wordt één dienstjaar gelijk gesteld aan 180 

prestatie uren, wachtdiensten in de kazerne worden niet in rekening gebracht. Er kan niet meer dan 

één dienstjaar gerekend worden per periode van twaalf opeenvolgende maanden. 

Bij het overlijden van een lid dat reeds de erkentelijkheidspremie genoot, wordt aan de niet 

hertrouwde echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde wettelijk samenwonende (die niet opnieuw als 

wettelijk samenwonende in de bevolkingsregisters is ingeschreven), de erkentelijkheidspremie verder 

toegekend naar rato van 50% van de premie. 

Indien het lid, dat een eervol ontslag bekomt (art. 304 en 305, KB 19 april 2014), komt te overlijden en 

nog niet heeft kunnen genieten van zijn erkentelijkheidspremie, zal 50% van de erkentelijkheidspremie 

worden toegekend aan de niet hertrouwde echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde wettelijk 
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samenwonende (die niet opnieuw als wettelijk samenwonende in de bevolkingsregisters is 

ingeschreven) wanneer de overledene de leeftijd van 65 jaar zou bereikt hebben. 

34.03 Rekening 

De betaling gebeurt in regel door overschrijving op de bank- of postrekening van het personeelslid.  

34.04 Tijdstip betaling 

De betalingen gebeuren 3-maandelijks na vervallen termijn (toepassing artikel 53/1 KB geldelijk 

statuut) 

34.05 Loonbrief 

Elke vrijwilliger ontvangt per kwartaal een loonbrief waarop de nodige inlichtingen staan in verband 

met de weddeberekening. Eventuele betwistingen hierover moeten zo snel mogelijk aan sociaal 

secretariaat worden voorgelegd. 

Elke som die onrechtmatig aan de vrijwilliger werd toegekend, dient binnen de kortst mogelijke 

termijn terugbetaald te worden. 

De personeelsdienst bezorgt op aanvraag een overzicht van de gepresteerde uren van de afgelopen 

periode aan de vrijwilliger. 

34.06 Diplomavergoeding 

Het vrijwillig personeelslid heeft recht op een diplomatoelage. Deze diplomatoelage bedraagt 3% voor 

alle diploma’s, brevetten en getuigschriften samen. Zij wordt elk kwartaal betaald na vervallen termijn 

en stemt overeen met 3% van de prestatievergoedingen die betaald werden tijdens het voorbije 

kwartaal. Deze zal worden toegekend volgens de nieuwe wetgeving. Aangaande het vrijwillig 

personeelslid dat heeft gekozen voor het behoud van het oud statuut, behoudt zijn recht op de 

diplomatoelage indien dit voor 1/01/2015 werd toegepast.  

 

Artikel 35: Opschorting van functie 

De aanstellende overheid kan, omwille van specifieke redenen, met name omwille van persoonlijke of 

professionele redenen, de benoeming van een vrijwillig personeelslid gedurende een ononderbroken 

periode van zes maanden opschorten op vraag van de betrokkene. De opschortingsperiode mag niet 

meer bedragen dan twee jaar voor de totale duur van zijn benoeming. Het vrijwillig personeelslid dat 

zijn functies niet opnieuw opneemt na de opschortingsperiode, wordt als ontslagnemend beschouwd. 

De betrokkene dient zijn aanvraag schriftelijk in bij de raad. Deze laatste doet uitspraak binnen de 

twee maand te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Bij gebrek aan beslissing genomen 

binnen deze termijn, wordt de aanvraag geacht aanvaard te zijn. 

De periode gedurende dewelke de benoeming van het vrijwillig personeelslid wordt opgeschort wordt 

in aanmerking genomen voor de berekening van de dienst-, graad-, schaal- en geldelijke anciënniteit. 

Het vrijwillig personeelslid behoudt zijn rechten op bevordering gedurende deze periode. Gedurende 

deze periode heeft het vrijwillig personeelslid geen recht op om het even welke toelage of premie. 
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Artikel 36: Ziekte 

36.01 Ziektemelding 

Bij ziekte dient de postoverste onmiddellijk verwittigd te worden wanneer de ziekte meer dan één dag 

bedraagt of wanneer de ziekteperiode overlapt met de geplande activiteiten. 

36.02 Ziekte-attest 

Bij ziekte dient er een doktersattest binnengebracht te worden bij de postoverste of toegewezen 

vrijwilliger in volgende gevallen:  

• wanneer de ziekteperiode voorgeschreven werd voor een periode van minstens 2 weken 

• wanneer er een verlenging is van een ziekteperiode waardoor deze minstens 2 weken 
aaneengesloten wordt. 

De postoverste of toegewezen vrijwilliger bezorgen het attest aan de personeelsdienst. 

 

36.03 Langdurige ziekte 

Wanneer de ziekte langer dan 4 weken duurde kan de vrijwilliger bij hervatting uitgenodigd worden 

voor een arbeidsgeneeskundig onderzoek. 

36.04 Beschikbaarheid tijdens ziekte 

De vrijwilliger dient zichzelf onbeschikbaar te zetten gedurende ganse periode van ziekte en kan niet 

aan interventies, oefeningen of activiteiten van de zone deelnemen. 

Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij, mits voorafgaandelijke toelating door de adviserend 

geneesheer van het ziekenfonds/arbeidsgeneesheer, toch (aangepaste) arbeid mogelijk is, cfr. de 

sociale wetgeving. 

Artikel 37: Beëindiging tewerkstelling vrijwillig personeel 

37.01 Oorzaken beëindiging ambt vrijwilliger  

Het ambt van de vrijwillige personeelsleden eindigt : 

• bij het verstrijken van de duur van de dienstneming (6 jaar) indien na afloop van de 
dienstneming de zonecommandant beslist de benoeming niet te verlengen (art. 51 KB 
administratief statuut). 

• door ontslag wegens negatieve evaluatie tijdens de aanwervingsstage; 

• door twee ‘onvoldoende’ vermeldingen in een periode van 3 jaar (art. 169 en 302, 3° KB 
administratief statuut) 

• door ontslag van ambtswege krachtens artikel 302 KB administratief statuut of wanneer het 
vrijwillig personeelslid zijn functies niet opnieuw opneemt na de periode van schorsing, 

• door afzetting; 

• door vrijwillig ontslag; 

• door eervol ontslag; 

• niet langer aan een aanwervingsvoorwaarde of een benoemingsvoorwaarde voldoen. 

• in geval van overlijden; 

 

37.02 Vrijwillig ontslag 
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Het vrijwillig ontslag kan op elk moment gegeven worden, door het personeelslid, mits een vooropzeg 

van dertig dagen die ingaat vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het 

ontslag betekend werd aan de raad met een aangetekende brief of via elke andere drager met 

bewijskracht en vaste datum. De duur van de vooropzeg kan verminderd worden in onderling overleg. 

37.03 Eervol ontslag 

Het eervol ontslag wordt van ambtswege verleend: 

• aan het vrijwillige personeelslid op het einde van de maand waarin het de leeftijd van 
vijfenzestig jaar bereikt. 

• op vraag van het personeelslid dat: 

- ten minste twintig jaar dienst telt; 

- van ambtswege ontslagen is ingevolge een ongeval tijdens de dienst of door het feit 
van de dienst. 

Aan het personeelslid, dat eervol uit zijn ambt wordt ontslagen, kan de eretitel van zijn graad worden 

verleend. 

Artikel 38: Professionalisering 

Vrijwilligers kunnen o.b.v. vacatures voor beroepspersoneelsleden zich kandidaat stellen via een 

procedure voor professionalisering. Professionalisering kan alleen in de graad waarin men reeds 

benoemd is als vrijwilliger of in een lagere graad. De voorwaarden en de professionaliseringsproef 

worden beschreven in artikel 92 en 93 van het KB administratief statuut. 

38.01. Graad Brandweerman – Korporaal – Sergeant 

§1. Behoudens wanneer specifieke bepalingen werden vastgelegd in een reglement betreffende de 

samenstelling van de jury voor het mondeling examen, geldt de volgende samenstelling: 

1° De zonecommandant, als voorzitter van de jury; hij kan zich laten vervangen door een 

officier van de zone; 

2° Een officier van de zone of van een andere zone; 

3° Een onderofficier van de zone of van een andere zone; 

4° Personeelsverantwoordelijke van de zone of diens afgevaardigde. 

5° Minstens één lid van de jury dient extern te zijn aan de zone. 

Geen enkel lid van de jury mag de echtgeno(o)t(e), ouder of bloedverwant tot en met de derde graad 

zijn van de kandidaat.  

De examenjury kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de beraadslagingsgerechtigde 

leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.  

De raadsleden, de leden van het college en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

mogen uitsluitend als waarnemer bij het examen aanwezig zijn. Zij zijn niet aanwezig bij de 

samenstelling van de vragen en de deliberatie van de uitslag. Zij ontvangen tien kalenderdagen voor 

het mondelinge examen hun uitnodiging. De examenjury maakt een lijst op van de geslaagde 

kandidaten in dalende orde van het behaalde resultaat. 

§2. Het vergelijkend examen kan een bijkomende proef omvatten, indien de zoneraad dit beslist. Deze 

beslissing wordt uitvoerig gemotiveerd en wordt aan de afgevaardigden van de representatieve 

vakorganisaties bezorgd. De inhoud van de bijkomende proef wordt bepaald door de zoneraad, 
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ingericht als een vergelijkend examen. Een omschrijving van deze bijkomende proef wordt aan de 

afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties bezorgd. Aangaande de samenstelling van de 

jury, is §1 van toepassing. 

§3. Om te slagen moeten de kandidaten minstens 60% behalen. Indien de zoneraad beslist dat een 

bijkomende proef is vereist, moeten de kandidaten minstens 50% op elk onderdeel afzonderlijk 

behalen en minstens 60% op beide onderdelen samen. De bijkomende proef staat op 40 van de 100 

punten, het mondelinge examen op 60 van de 100 punten. 

§4. Het zonecollege ontvangt het proces-verbaal van de resultaten alvorens de zoneraad, na advies 

van de zonecommandant, de meest geschikte kandidaat aanstelt. 
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38.02. Graad adjudant – Luitenant 

§1. Behoudens wanneer specifieke bepalingen werden vastgelegd in een reglement betreffende de 

samenstelling van de jury voor het mondeling examen, geldt de volgende samenstelling: 

1° De zonecommandant, als voorzitter van de jury; hij kan zich laten vervangen door een 

officier van de zone met minstens de graad van kapitein; 

2° Een postoverste met minstens de graad van de vacante betrekking, hij kan zich laten 

vervangen door een (onder-)officier met minstens de graad van de vacante betrekking. Dit 

kan een personeelslid van de zone of een andere zone zijn; 

3° Een (onder-)officier, van de zone of van een andere zone, met minstens de graad van de 

vacante betrekking; 

4° Personeelsverantwoordelijke van de zone of diens afgevaardigde. 

5° Minstens één lid van de jury dient extern te zijn aan de zone. 

Geen enkel lid van de jury mag de echtgeno(o)t(e), ouder of bloedverwant tot en met de derde graad 

zijn van de kandidaat.  

De examenjury kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de beraadslagingsgerechtigde 

leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.  

De raadsleden, de leden van het college en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

mogen uitsluitend als waarnemer bij het examen aanwezig zijn. Zij zijn niet aanwezig bij de 

samenstelling van de vragen en de deliberatie van de uitslag. Zij ontvangen tien kalenderdagen voor 

het mondelinge examen hun uitnodiging. De examenjury maakt een lijst op van de geslaagde 

kandidaten in dalende orde van het behaalde resultaat. 

§2. Het vergelijkend examen omvat een bijkomende praktische proef over manuele 

basisvaardigheden. Een omschrijving van deze bijkomende proef wordt aan de afgevaardigden van de 

representatieve vakorganisaties bezorgd. Zij ontvangen acht dagen voor het examen hun uitnodiging 

om als waarnemer te zetelen bij de praktische proef. Aangaande de samenstelling van de jury, is §1 

van toepassing. 

§3. Om te slagen moeten de kandidaten minstens 50% op elk onderdeel afzonderlijk behalen en 

minstens 60% op beide onderdelen samen. De bijkomende praktische proef staat op 40 van de 100 

punten, het mondelinge examen op 60 van de 100 punten. 

§4. Het zonecollege ontvangt het proces-verbaal van de resultaten alvorens de zoneraad, na advies 

van de zonecommandant, de meest geschikte kandidaat aanstelt. 
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38.03. Graad Kapitein – Majoor – Kolonel 

§1. Behoudens wanneer specifieke bepalingen werden vastgelegd in een reglement betreffende de 

samenstelling van de jury voor het mondeling examen, geldt de volgende samenstelling: 

1° De zonecommandant, als voorzitter van de jury; hij kan zich laten vervangen door een 

officier van de zone met minstens de graad van kapitein; 

2° Een postoverste met minstens de graad van kapitein, hij kan zich laten vervangen door een 

officier met minstens de graad van de vacante betrekking. Dit kan een officier van de zone 

of een andere zone zijn; 

3° Een officier, van de zone of van een andere zone, met minstens de graad van de vacante 

betrekking; 

4° Personeelsverantwoordelijke van de zone of diens afgevaardigde. 

5° Minstens één lid van de jury dient extern te zijn aan de zone. 

Geen enkel lid van de jury mag de echtgeno(o)t(e), ouder of bloedverwant tot en met de derde graad 

zijn van de kandidaat.  

De examenjury kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de beraadslagingsgerechtigde 

leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.  

De raadsleden, de leden van het college en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

mogen uitsluitend als waarnemer bij het examen aanwezig zijn. Zij zijn niet aanwezig bij de 

samenstelling van de vragen en de deliberatie van de uitslag. Zij ontvangen tien kalenderdagen voor 

het mondelinge examen hun uitnodiging. De examenjury maakt een lijst op van de geslaagde 

kandidaten in dalende orde van het behaalde resultaat. 

§2. Het vergelijkend examen omvat een bijkomende schriftelijke proef. De inhoud van de bijkomende 

proef bestaat uit een casestudy, ingericht als een vergelijkend examen, aangepast aan de graad en het 

functieprofiel. Het functieprofiel wordt door de raad vastgelegd. Een omschrijving van deze 

bijkomende proef wordt aan de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties bezorgd. 

Aangaande de samenstelling van de jury, is §1 van toepassing. 

§3. Om te slagen moeten de kandidaten minstens 50% op elk onderdeel afzonderlijk behalen en 

minstens 60% op beide onderdelen samen. De bijkomende proef staat op 40 van de 100 punten, het 

mondelinge examen op 60 van de 100 punten. 

§4. Het zonecollege ontvangt het proces-verbaal van de resultaten alvorens de zoneraad, na advies 

van de zonecommandant, de meest geschikte kandidaat aanstelt. 

 

Artikel 39: Verzekeringen vrijwilligers 

De verplichte verzekeringen worden besproken in Boek 13 van het KB administratief statuut. De zone 

beschikt over volgende polissen die zij ten laste neemt: 

• Verzekering Arbeidsongevallen: Deze dekt de arbeids(weg)ongevallen. Deze verzekering 
voorziet eveneens in de mogelijkheid om het reële beroepsinkomen te verzekeren. De 
personeelsdienst vraagt hiertoe periodiek op voor welke inkomsten de vrijwilliger zich wenst 
te verzekeren 

• Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
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• Verzekering Overlijden: Deze verzekering zit momenteel vervat in de verzekering 
Arbeidsongevallen. 

• Verzekering “Omnium”: Deze verzekering dekt schadegevallen aan privévoertuigen bij 
verplaatsingen in dienstopdracht.  

 
De polissen kunnen opgevraagd worden bij de bedrijfsvoering van de zone. 

Het vrijwillig personeelslid kan zich aansluiten op de zonale hospitaliteitsverzekering en sociale dienst, 

maar dient zelf de premie te betalen. 

Artikel 40 : Toezicht 

Elke leidinggevende is bevoegd om de naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen op te 

volgen en de kwaliteit van de geleverde prestaties te controleren. Dit houdt tevens de bevoegdheid in 

om aan- en afwezigheden te controleren, de taken te verdelen, en orde en tucht te handhaven. In 

deze hoedanigheid beschikt de leidinggevende over de bevoegdheid om vaststellingen te doen. 

Vrijwilligers kunnen omwille van veranderingen binnen de organisatie of in functie van het algemeen 

belang op andere taken worden ingezet, op basis van hun competenties. 

Artikel 41: Ordemaatregelen en tucht 

Het niet naleven van de bepalingen in dit personeelsreglement, inclusief bijlagen, of van de bepalingen 

opgenomen in het administratief statuut, kunnen aanleiding geven tot het instellen van een 

tuchtprocedure of ordemaatregel bij een vrijwilliger zoals verduidelijkt in het KB administratief 

statuut.  

 

4. Bijlagen 
 

Bijlage 1 : HOC en BOC  

Bijlage 2 : Inspectiediensten, preventiediensten, kinderbijslagfonds  

Bijlage 3 : Bedrijf eerste hulp  

Bijlage 4 : Psychosociale risico’s op het werk (goedgekeurd op ZR) 

Bijlage 5 : Contactpersoon psychosociale risico’s  

Bijlage 6 : Alcohol- en drugbeleid (nog ter goedkeuring op ZR) 

Bijlage 7 : Kledijreglement (goedgekeurd op ZR 16.10.2020) 

Bijlage 8 : Gedragscode sociale media (nog te bespreken op BOC) 

Bijlage 9 : Oefentijden vrijwillig personeel (nog te bespreken op BOC) 

Bijlage 10 : Camerabeleid (nog te bespreken op BOC) 

Bijlage 11 : Deontologische code (nog ter goedkeuring op Zr) 

Bijlage 12 : Algemeen uurrooster vast personeel (nog te bespreken op BOC) 
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Bijlage 13 : Uitlenen materiaal (nog te bespreken op BOC) 

Bijlage 14 : Richtlijnen opname vakantiedagen (nog te bespreken op BOC)  

Bijlage 15 : Reglement fietsvergoeding (goedgekeurd op ZR) 

Bijlage 16 : Reglement opleiding en vorming (nog te bespreken op ZR) 

Bijlage 17 : Reglement Mobiele toestellen (goedgekeurd op ZR) 

 


