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1. ALGEMENE GEGEVENS 
 

1.1  ONDERNEMING 

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West is gevestigd te Liedekerke op het volgend adres: Laan I 57 – 

1770 Liedekerke. 

1.2  PLAATS VAN TEWERKSTELLING 

De hulpverleningszone heeft verschillende tewerkstellingsplaatsen 

 Brandweerpost Asse op het adres: Asphaltcosite 110, 1730 Asse 

 Brandweerpost Dilbeek op het adres: De Heetveldelaan 8, 1700 Dilbeek 

 Brandweerpost Halle op het adres: Vanhamstraat 1, 1500 Halle 

 Brandweerpost Lennik op het adres: Assesteenweg 244 , 1750 Lennik 

 Brandweerpost Londerzeel op het adres: Brandweerplein 1, 1840 Londerzeel 

 Brandweerpost Opwijk op het adres: Heiveld 13A, 1745 Opwijk 

 Brandweerpost Tollembeek op het adres: Hernestraat 51, 1570 Galmaarden 

 Brandweerpost Vilvoorde op het adres: Rondeweg 32, 1800 Vilvoorde 

 Brandweerpost Zaventem op het adres: Leuvenssesteenweg 550, 1930 Zaventem 

 Zonehuis – administratief centrum op het adres: Laan I 57, 1770 Liedekerke 

 Magazijn op het adres: Laan I 57, 1770 Liedekerke 

Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van de hulpverleningszone Vlaams-

Brabant West, ongeacht hun functie, hetzij operationeel beroeps of vrijwillig 

brandweerman/ambulancier, operationeel vrijwillige ambulancier, administratie en technisch 

personeelslid. 

1.3  CONTACTGEGEVENS 
 

1.3.1 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 

De leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk en de leden van het BOC worden 

vermeld in bijlage 5.1.1 

1.3.2 VERSCHILLENDE INSPECTIEDIENSTEN 

 Het Toezicht op de Sociale Wetten: tsw@werk.belgie.be – T 02 233 41 11 

 Het Toezicht op het Welzijn op het Werk: tww.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be – T 013 

35 90 50 

 Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid): social.security@minsoc.fed.be – T 02 528 60 11 
 

1.3.3 VERZEKERING PERSONEEL VAN DE ONDERNEMING 

Verzekeringsmaatschappij: Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 

 Polis nummer beroeps: 6.061.336/000 

 Polisnummer vrijwilligers: 6.160.147/001 
 

1.3.4 KAS VOOR KINDERBIJSLAG VAN DE ONDERNEMING 
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 Famifed: Trierstraat 70, 1000 Brussel – T 0800 94 434 
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2. ALGEMEEN 
 

2.1  ONTHAALPROCEDURE 

Er wordt door de personeelsdienst voor nieuwe personeelsleden een infosessie vastgelegd 

(gezamenlijk of individueel). De sessie is opgesplitst in een deel met betrekking tot: organisatie, het 

statuut, het arbeidsreglement en algemene personeelszaken zoals: extralegale voordelen, verloning,…  

Er wordt een onthaalbrochure opgemaakt en op het intranet geplaatst. Elk personeelslid zal hiervan 

verwittigd worden.  

2.2  AARD VAN DE ACTIVITEIT 

De activiteiten van de hulpverleningszone zijn opgenomen in artikel 11 van de wet van 15 mei 2007 

betreffende de Civiele veiligheid. 

2.3  LOON 

Het loon wordt berekend per maand op basis van een staat die afgesloten wordt op de 5de werkdag 

van de volgende maand. Het loon wordt steeds uitbetaald op de voorlaatste werkdag van de maand 

(zie artikel 8 van het geldelijk statuut van het operationeel personeel en artikel 159 van het 

administratief statuut van het administratief personeel). De maaltijdcheques en 

operationaliteitspremie worden berekend op voorgaande maand. De maaltijdcheques worden 

uitbetaald in de week volgend op de uitbetaling van het loon. De betaling van het loon geschiedt in 

giraal geld (overschrijving op een bankrekening). Afhoudingen op het loon mogen slechts uitgevoerd 

worden volgens de wettelijke voorschriften. 

2.4  ZIEKTE EN CONTROLEARTS 

Let op, het volgende geldt enkel voor administratief personeel en operationeel beroepspersoneel.  

1) Als je als medewerker ziek bent, neem je ten laatste een halfuur vóór het begin van je dienst 

persoonlijk telefonisch contact op met je functioneel leidinggevende. Een sms, e-mail of telefoon 

van derde wordt dus niet aangezien als een correcte ziektemelding. In uitzonderlijke situaties 

wordt van dat laatste afgeweken, bijvoorbeeld bij onverwachte ziekenhuisopname,… . Als je 

leidinggevende op dat moment niet bereikbaar is, zal hij/zij zelf contact met jou opnemen.  

 

2) De persoon waar de ziekte wordt gemeld zorgt ervoor dat er een informatiedoorstroom is via mail 

(afwezigheid@zvbw.be) vóór 09:00 uur aan de personeelsdienst en andere belanghebbende 

actoren. Op deze manier kan de controledienst tijdig verwittigd worden ongeacht of reeds alle 

informatie ter beschikking is of niet. Indien er informatie ontbreekt moet deze zo snel mogelijk 

gecommuniceerd worden op een later tijdstip. Deze e-mail bevat idealiter het ziekteattest (het 

ziekteattest van de dokter zal aanvaard worden; je mag, maar moet niet het sjabloon in bijlage 

gebruiken) en de volgende bijkomende inlichtingen indien het niet vermeld staat op het 

ziekteattest:  

 Officiële voornaam en familienaam van de werknemer 

 Operationeel of administratief personeelslid 

 Welke post en ploeg/afdeling 

 Adres waarop het personeelslid bereikbaar is tijdens de arbeidsonderbreking 
(bij wijziging van je verblijfadres tijdens de afwezigheid wegens ziekte moet je dit eveneens onmiddellijk meedelen 

aan je functionele leidinggevende) 

mailto:afwezigheid@zvbw.be
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 Reden van afwezigheid: ziekte, arbeidsongeval of ziekenhuisopname 

 Mag de woning wel of niet verlaten 

 Duur van de afwezigheid 

 Ziekte zonder/met attest 

 

3) Word je ziek tijdens de dienst, dan dien je aan je leidinggevende toestemming te vragen om naar 

een arts te gaan. Je verlaat nooit de dienst zonder deze toestemming, zodat de werking van de 

dienst niet in het gedrang kan komen. Indien er personeelsleden de dienst verlaten moet dezelfde 

informatie (zie punt 2) worden doorgegeven aan de personeelsdienst. 

 

4) Je raadpleegt zo snel mogelijk een arts en laat hem een ziekteattest invullen. Na de raadpleging 

neem je opnieuw persoonlijk contact op met je functioneel leidinggevende tenzij je van deze 

informatie reeds op de hoogte was bij de ziektemelding. Je laat hem weten hoe lang je afwezig zal 

zijn en of je al dan niet de woning mag verlaten. Dit moet uiterlijk binnen de 48 uur. 

Enkel voor de operationele personeelsleden van toepassing: Als je dienst over 2 kalenderdagen loopt 

moet de ziekteperiode op het attest minimaal 2 kalenderdagen bevatten om je hele dienst te dekken, 

zo niet moet je vanaf 24 uur het werk hervatten. 

5) Het ziekteattest mag onder digitale vorm overgemaakt worden. Het origineel attest moet echter 

ten laatste de dag dat je begint te werken aan je functionele leidinggevende worden afgegeven en 

opgestuurd worden met de interne post naar de personeelsdienst. 

 

6) Je directe leidinggevende brengt zo snel mogelijk dezelfde actoren als bij de ziektemelding  op de 

hoogte van je ziekteverlof aan de hand van een e-mail. Indien er nog andere informatie ontbreekt 

van in punt 2, moeten deze samen met het ziekteattest gecommuniceerd worden. 

 

7) Er kan ook door de werkgever een controlearts aangesteld worden, in onze zone is dit Partena. De 

werknemer die zijn woonst mag verlaten dient minstens de 2e en de 3e dag van de ziekte tussen 

13:00 uur en 16.00 uur op het thuisadres (of een door hem/haar gemeld verblijfadres) aanwezig 

te zijn. (Met uitzondering van voorgeschreven therapie die voorafgaandelijk gemeld werd aan de 

personeelsdienst via het e-mailadres: afwezigheid@zvbw.be en bij overmacht).  

Indien de controlearts zich aanbiedt buiten bovenstaande periode (13:00 uur tot 16:00 uur) en de 

werknemer is niet aanwezig of de werknemer is afwezig wegens overmacht (tussen 13:00 uur en 16:00 

uur), zal de werknemer uitgenodigd worden voor een controle op een plaats en een moment bepaald 

door de controlearts. De kosten van de verplaatsing zullen voor beide zaken (openbaar vervoer en/of 

kilometervergoeding) ten laste zijn van de zone.  

Je zal je dan achteraf moeten aanmelden op de vermelde dag en het vermelde uur bij de controlearts 

zelf. Het is dus belangrijk om steeds je brievenbus te checken. Indien je niet akkoord gaat met de 

beslissing van de controlearts moet je hem dat onmiddellijk melden en moet je ook je behandelende 

arts en de personeelsdienst hiervan verwittigen. De werkhervatting gaat door op de vastgestelde 

datum (die door de controlearts wordt vastgelegd) of op de 1ste dag volgend op zijn beslissing. Hoe je 

beroep tegen de beslissing van de controlearts moet aantekenen, vindt je terug in het KB van 

19/04/2014 art. 237 (Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut 

van het operationeel personeel van de hulpverleningszones). Dit gebeurt via de arts scheidsrechter.  

Let op! De controlearts kan ook langskomen als je ziek bent zonder attest. 
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8) Wil je tijdens je ziekte in het buitenland verblijven, dan moet je hiervoor voorafgaand toestemming 

vragen aan de personeelsdienst via ziekte@zvbw.be 

 

9) De richtlijnen omtrent verwittiging moeten ook gevolgd worden indien de ziekte wordt verlengd. 

 

10) Bij ziekenhuisopname is er in het ziekenhuis zelf geen controle. Je dient een attest van je 

ziekenhuisopname te bezorgen aan de personeelsdienst.  

 Bij een niet-geplande opname, meld je je ziekte zoals hierboven weergegeven. Indien je in de 

onmogelijkheid bent om zelf je functioneel leidinggevende te verwittigen mag dit ook door 

iemand anders gebeuren. 

 Bij een geplande opname wordt je functioneel leidinggevende reeds verwittigd van zodra de 

opnamedatum gekend is. 

Als je het ziekenhuis verlaat en je nog een bepaalde tijd arbeidsongeschikt blijft, dan moet je arts ook 

een ziekteattest invullen. Dezelfde regels als hierboven gelden. 

11) Werkhervatting: Als je minder dan 4 weken afwezig was wegens ziekte dan kan je daarna zonder 

meer terug aan het werk. Ben je 4 weken of langer afwezig wegens ziekte dan moet je verplicht op 

controle bij de arbeidsgeneesheer van Cohezio. Het is aan te raden dit te doen voor de 

werkhervatting. Je dient hiervoor zelf een afspraak te maken op het volgende telefoonnummer: T 

0495/82 11 28 of e-mail gilbert.verdoodt@cohezio.be. De arbeidsgeneesheer zijn naam is dokter 

Verdoodt. Van zodra je het attest van werkbekwaamheid hebt, breng je hiervan je functioneel 

leidinggevende op de hoogte en mail je dit naar ziekte@zvbw.be. 

 

12) Indien het personeelslid, behoudens overmacht, de ziekmeldingsregistratie niet correct naleeft, 

wordt het ziekteverlof niet goedgekeurd. Dit heeft ongewettigde afwezigheid en inhouding van 

loon tot gevolg. Deze ongewettigde afwezigheid loopt tot wanneer het personeelslid zich in regel 

heeft gesteld of tot het einde van de afwezigheid. 
 

13) Ziek tijdens verlof 

Jaarlijks verlof wordt omgezet in ziekteverlof indien een personeelslid ziek is tijdens een reeds 

goedgekeurd verlof, indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 Het personeelslid, tijdig zijn afwezigheid meldt en zich in niet in het buitenland bevindt. 

 Het personeelslid is gehospitaliseerd (zowel binnen of buitenland). 

2.5  ARBEIDSONGEVAL 
 

2.5.1 MELDING 

De werknemer die slachtoffer is van een ongeval op weg naar het werk moet onmiddellijk zijn 

werkgever op de hoogte brengen en hem alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn om de 

ongevallenverklaring te kunnen invullen. Sjablonen bevinden zich op het intranet.  

2.5.2 VERBANDKIST 

In geval van een ongeval op het werk is er een verbandkist ter beschikking van de werknemers in alle 

locaties van de zone (zie onthaalbrochure). De werknemer die slachtoffer is van een arbeidsongeval is 

vrij een dokter, een apotheker of een verzorgingsinstelling te kiezen.  In bijlage van de onthaalbrochure 

is het EHBO register te vinden. 

 

mailto:ziekte@zvbw.be
mailto:ziekte@zvbw.be
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2.6  WELZIJN OP HET WERK 

De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Hij waakt erover dat de uitvoering van het werk niet leidt tot schade aan de lichamelijke of psychische 

gezondheid van de werknemer. De werknemer mag aan de preventieadviseur vragen zijn werkpost te 

onderzoeken. 

 Preventieadviseur bevoegd voor arbeidsveiligheid (intern): Ronny De Laet –  

ronny.delaet@zvbw.be 

 Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (extern): Cohezio – dokter Verdoodt – 

gilbert.verdoodt@cohezio.be 

 Preventieadviseur psychosociale aspecten (extern): Cohezio – Karen Nijs – 

karen.nijs@cohezio.be 

De werknemers moeten hun persoonlijke kledij en goederen bewaren in de daarvoor bestemde 

kleedkamer. Iedere werknemer 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 deze van de andere betrokken personen. Daartoe moeten de 

werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de gegeven instructies:  

 Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke 

stoffen, vervoermiddelen en andere middelen; 

 Op de juiste wijze gebruik maken van de 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 

op de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden 

dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich 

brengt, alsmede 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 om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle 

verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk zijn opgelegd; 

 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; 

 Zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze georganiseerd worden 

volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 

Gevaren, inherent aan de onderneming en waarvoor veiligheidsvoorschriften of -maatregelen 

noodzakelijk zijn:  

 Prikongeval 

 Agressie van derden tegenover het personeel 

 Reinigen van vervuilde kledij 

 Blootstelling aan chemische stoffen 

 … 
 

mailto:gilbert.verdoodt@cohezio.be
mailto:karen.nijs@cohezio.be
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2.7  DE PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK, WAARONDER STRESS, GEWELD,   

PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK 
 

2.7.1 ALGEMEEN 

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

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

of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

De werknemers dragen op een positieve manier bij tot het preventiebeleid dat wordt aangewend in 

het kader van de psychosociale risico’s op het werk. De werkgevers, de leden van de hiërarchische lijn 

en de werknemers zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

2.7.2 DEFINITIES 

1) Onder de psychosociale risico’s wordt verstaan de kans dat één of meerdere werknemers 

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

gevolge van de blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden, 

-omstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact 

heeft en die objectief een gevaar inhouden. 

 

2) Onder geweld op het werk wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij de persoon psychisch of fysiek 

wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. 

 

3) Onder pesterijen op het werk wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige 

of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben 

gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid 

of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van zijn werk wordt 

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

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

uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Ze kunnen 

verband houden met discriminatie, zoals etnische afstamming, religieuze overtuiging, handicap,… 

 

4) Onder ongewenst seksueel gedrag wordt verstaan elk ongewenst verbaal, non-verbaal of 

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

van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 

kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 
 

2.7.3 SPECIFIEKE TUSSENKOMENDE PARTIJEN 

De werknemer die meent psychische schade, die kan gepaard gaan met lichamelijke schade, te 

ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen 

of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan zich wenden tot: 

 De werkgever 

 Een Lid van de hiërarchische lijn 

 Een Lid van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of het 

Basisoverlegcomité (BOC) 

 Een Vakbondsafgevaardigde 
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 Vertrouwenspersoon 

 EDPBW 

Hij kan ook een beroep doen op specifieke tussenkomende partijen om een interventie te vragen in 

het kader van de interne procedure : 

Wanneer er geen aangeduide vertrouwenspersoon is en de preventieadviseur psychosociale aspecten 

deel uitmaakt van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, kan de werknemer 

een beroep doen op de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie 

en bescherming op het werk. Bij deze preventieadviseur kan men terecht voor een eerste onderhoud 

en het verkrijgen van informatie over de mogelijkheden tot interventie. 

Naam: Ronny De Laet 

T: 02 257.27.66   

Adres :  Laan I, 57   

1770 Liedekerke 

E-mail: ronny.delaet@zvbw.be 

Voor psychosociale aspecten kan men terecht op de externe dienst voor preventie en bescherming op 

het werk. De preventieadviseur psychosociale aspecten behoort tot ARISTA: 

T: 02 533 74 44 

Adres: Koningsstraat 196, 1000 Brussel 

E-mail: karen.nijs@cohezio.be 

2.7.4 INTERNE PROCEDURE IN DE ONDERNEMING 
 

2.7.4.1 VERLOOP 

De vertrouwenspersoon (of bij gebrek de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst 

voor preventie en bescherming op het werk) of de preventieadviseur psychosociale aspecten 

ontvangen, luisteren naar en lichten de werknemers in over de mogelijkheden tot interventie. Nadat 

hij de nodige informatie heeft ontvangen, kiest de werknemer welk type interventie hij wenst te 

gebruiken. 

De mogelijkheden tot interventie zijn de volgende: 

1) Het verzoek tot informele psychosociale interventie 

 De informele psychosociale interventie houdt in dat de werknemer die het verzoek heeft 

ingediend samen met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten 

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

psychosociale aspecten kunnen op vraag van de werknemer:  

- Gesprekken voeren met de werknemer (dit omvat het onthalen van de werknemer, het 

actief luisteren naar zijn problematiek en eventueel het verstrekken van een advies);  

- Interveniëren bij een andere persoon van de onderneming (bv. een lid van de 

hiërarchische lijn);  

- Een verzoening trachten te bereiken met de perso(o)n(en) waarmee de werknemer een 

probleem heeft (wanneer het over een relationeel probleem gaat). 

Het type informele interventie wordt opgenomen in een ondertekend en gedateerd document. 
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2) Het verzoek tot formele psychosociale interventie 

 Wanneer de werknemer geen informele psychosociale interventie wenst of wanneer deze 

interventie niet tot een resultaat leidt, kan hij een verzoek tot formele psychosociale 

interventie indienen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.  

 De werknemer moet verplicht een persoonlijk onderhoud hebben gehad met de 

preventieadviseur alvorens hij zijn verzoek kan indienen.  

 Het verplicht persoonlijk onderhoud moet plaatsvinden binnen een termijn van maximum 10 

kalenderdagen. De werknemer ontvangt een kopie van het document dat dit onderhoud 

bevestigt. Om geldig te zijn moet het formele verzoek opgenomen worden in een door de 

werknemer gedateerd en ondertekend document. Daarin moet een beschrijving van de 

problematische arbeidssituatie worden opgenomen alsook het verzoek aan de werkgever om 

passende maatregelen te treffen. De werknemer bezorgt het document aan de 

preventieadviseur psychosociale aspecten (of aan de externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk waartoe de preventieadviseur psychosociale aspecten behoort).  

 Alvorens de situatie van de werknemer te onderzoeken, beslist de preventieadviseur 

psychosociale aspecten of hij de indiening van het verzoek zal aanvaarden of weigeren. Hij zal 

de indiening van het verzoek weigeren wanneer de situatie beschreven in het verzoek 

kennelijk geen betrekking heeft op psychosociale risico’s op het werk. Hij zal deze beslissing 

nemen binnen een termijn van maximum 10 kalenderdagen.  

 Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten het verzoek heeft aanvaard, zal hij een 

tweede analyse uitvoeren: hij zal nagaan of de situatie beschreven in het verzoek hoofdzakelijk 

betrekking heeft op risico’s met een collectief karakter (zie a) of op risico’s met een individueel 

karakter(zie b). 

 

a) Als het verzoek een hoofdzakelijk collectief karakter heeft 

De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het 

feit dat een dergelijk verzoek werd ingediend zonder daarbij de identiteit van de werknemer die het 

verzoek heeft ingediend te vermelden. Hij brengt ook de werknemer op de hoogte van het 

hoofdzakelijk collectief karakter van zijn verzoek.  

Het verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter wordt behandeld door de werkgever. Hij zal de 

risicosituatie binnen de onderneming onderzoeken en de nodige maatregelen op collectief niveau 

treffen om deze situatie op te lossen. Hij kan hiertoe een risicoanalyse uitvoeren, eventueel met 

bijstand van de preventieadviseur psychosociale aspecten. Als er binnen de onderneming een Comité 

voor preventie en bescherming op het werk (een basisoverlegcomité in de publieke sector) of een 

vakbondsafvaardiging aanwezig is, zal de werkgever met deze organen overleg plegen.  

De werkgever beslist welk gevolg hij aan het verzoek zal geven binnen een termijn van maximum 3 

maanden nadat hij op de hoogte werd gebracht van de indiening van het verzoek. Wanneer hij een 

risicoanalyse uitvoert overeenkomstig de wettelijke voorschriften, mag deze termijn verlengd worden 

tot maximum 6 maanden. De werknemer wordt door de preventieadviseur psychosociale aspecten op 

de hoogte gebracht van de beslissing van de werkgever. 

Wanneer de werkgever beslist om geen maatregelen te nemen of nalaat om een beslissing te nemen 

binnen de termijn of wanneer de werknemer meent dat de maatregelen van de werkgever niet 

aangepast zijn aan zijn individuele situatie, kan de werknemer schriftelijk verzoeken dat de 

preventieadviseur psychosociale aspecten zijn verzoek behandeld zoals een verzoek met een 
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hoofdzakelijk individueel karakter (zie hieronder) op voorwaarde dat de preventieadviseur 

psychosociale aspecten niet bij de risicoanalyse van de situatie betrokken is geweest. 

b) Als het verzoek een hoofdzakelijk individueel karakter heeft 

De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het 

feit dat een dergelijk verzoek werd ingediend. Hij deelt hem ook de identiteit van de werknemer die 

het verzoek heeft ingediend mee.  

Daarna onderzoekt de preventieadviseur psychosociale aspecten het verzoek in alle onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid. Hij bezorgt een schriftelijk advies aan de werkgever binnen een termijn van 

maximum 3 maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek. Deze termijn kan 1 maal worden verlengd 

met maximum 3 maanden.  Het advies analyseert de oorzaken van het probleem en stelt maatregelen 

voor aan de werkgever. De preventieadviseur brengt de partijen op de hoogte van de datum waarop 

hij zijn advies aan de werkgever heeft meegedeeld en van de maatregelen die hij ten aanzien van de 

specifieke situatie heeft voorgesteld aan de werkgever. 

De werkgever beslist zelf, als verantwoordelijke voor het welzijn van de werknemers, welke 

maatregelen hij neemt (of niet neemt). Wanneer hij beslist individuele maatregelen te nemen ten 

aanzien van een werknemer, licht hij de persoon in die door de maatregelen geviseerd wordt en dit 

binnen een termijn van een maand nadat hij het advies van de preventieadviseur psychosociale 

aspecten heeft ontvangen. Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer 

kunnen wijzigen, deelt de werkgever een afschrift van het advies van de preventieadviseur mee aan 

de werknemer en hoort hij deze werknemer die zich tijdens het onderhoud kan laten bijstaan. Ten 

laatste twee maanden nadat hij het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten heeft 

ontvangen, informeert de werkgever de partijen over zijn definitieve beslissing. 

Een werknemer die meent het voorwerp uit te maken van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

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

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk indienen bij de preventieadviseur psychosociale 

aspecten. Dit verzoek wordt op dezelfde wijze behandeld als een verzoek tot formele psychosociale 

interventie met een hoofdzakelijk individueel karakter (zie hierboven) maar er zijn een aantal 

bijzonderheden van toepassing: 

 In het verzoek moeten de volgende elementen vermeld worden: een nauwkeurige beschrijving 

van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn voor geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk, de datum waarop en de plaats waar deze feiten zich hebben 

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

maatregelen te nemen die een einde maken aan de feiten 

 Het verzoek moet persoonlijk overhandigd worden of verzonden worden door middel van een 

aangetekende brief aan de preventieadviseur psychosociale aspecten (of aan de externe 

dienst voor preventie en bescherming op het werk) 

 De werknemer die het verzoek indient en de directe getuigen genieten de bescherming tegen 

represailles. Dit betekent dat het de werkgever verboden is om de arbeidsverhouding te 

beëindigen of om, bij wijze van represaille voor de stappen ondernomen door de werknemer, 

een nadelige maatregel te treffen ten aanzien van deze werknemer. Wanneer de werkgever 

ten aanzien van de beschermde werknemer maatregelen neemt om de situatie op te lossen, 

moeten deze maatregelen een redelijk en proportioneel karakter hebben 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten deelt aan de aangeklaagde mee welke feiten 

hem ten laste worden gelegd 
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 Wanneer de ernst van de feiten het vereist, moet de preventieadviseur bewarende 

maatregelen voorstellen aan de werkgever alvorens hem zijn advies te bezorgen 

 Als de werknemer die het verzoek heeft ingediend of de aangeklaagde een rechtsvordering 

wensen in te stellen, deelt de werkgever hen op hun vraag een afschrift van het advies van de 

preventieadviseur psychosociale aspecten mee 
 

2.7.4.2 CONSULTATIE-UREN VAN DE VERTROUWENSPERSOON OF      

  PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN 

De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen geraadpleegd 

worden tijdens de werkuren. De tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of de 

preventieadviseur psychosociale aspecten wordt in dat geval beschouwd als arbeidstijd. De 

verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever, ongeacht het moment waarop de raadpleging 

plaatsvond. 

2.7.4.3 VERTROUWELIJKHEID 

De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn gehouden tot het 

beroepsgeheim. Ze mogen geen informatie meedelen aan derden die ze ontvangen in het kader van 

hun functie, tenzij de wetgeving het hen toelaat. 

De werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de personen die gehoord worden door de 

preventieadviseur verbinden zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de betrokken 

partijen, de eventuele feiten en de  omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan. 

2.7.4.4 TUCHTSANCTIES 

Zonder afbreuk te doen aan de regels die van toepassing zijn in geval van ontslag en de sancties die 

zouden opgelegd worden in geval van een gerechtelijke actie, kan de persoon die beschuldigd wordt 

van geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk, of de persoon die misbruik heeft 

gemaakt van de interne procedure, een straf krijgen zoals vermeld in 2.10. 

2.7.4.5 REGISTER VAN DE FEITEN VAN DERDEN 

De werknemer, die meent het voorwerp te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk veroorzaakt door een derde (niet-werknemer van de onderneming), kan 

een verklaring doen in een register dat wordt bijgehouden door de preventieadviseur. De werknemer 

is niet verplicht zijn identiteit hierin kenbaar te maken. Deze verklaring staat niet gelijk met het 

indienen van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ze dient enkel ter verbetering van de preventie van deze 

feiten in de onderneming. 

2.7.5 EXTERNE PROCEDURES 

Wanneer de problematische situatie aanhoudt ondanks de door de werkgever in het kader van de 

interne procedure genomen maatregelen of wanneer ze aanhoudt omdat de werkgever geen 

maatregelen heeft genomen, kan de werknemer een beroep doen op de inspectiediensten. Voor de 

coördinaten van deze inspectiediensten: zie 1.3 in dit arbeidsreglement. In het kader van een verzoek 

tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

op het werk, is de preventieadviseur psychosociale aspecten in de volgende hypothesen verplicht om 

een beroep te doen op de inspectiediensten: 
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 Wanneer hij vaststelt dat de werkgever geen (geschikte) bewarende maatregelen heeft 

getroffen 

 Wanneer hij, nadat hij zijn advies aan de werkgever heeft verstrekt, vaststelt dat deze 

werkgever geen (geschikte) maatregelen heeft getroffen  

 Ofwel bestaat er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de werknemer 

 Ofwel is de aangeklaagde de werkgever of maakt hij deel uit van het leidinggevend personeel. 

Deze verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten verhindert niet dat de werknemer 

zelf een beroep doet op de inspectiediensten. De werknemer kan op elk ogenblik een rechtsvordering 

instellen bij de arbeidsrechtbank of bij de bevoegde rechterlijke instanties. 

2.8  PRIVACYBELEID 

Het privacybeleid is terug te vinden in bijlage (zie bijlage 5.1.3) 

2.9  PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGBELEID IN DE ONDERNEMING 

Het preventief alcohol- en drugbeleid is terug te vinden in bijlage. (zie bijlage 5.1.2) 

2.10 STRAFFEN 

De tekortkomingen van de werknemer in verband met de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst en 

van dit reglement, zullen bestraft worden conform de tuchtregeling vermeld in de respectievelijke 

administratieve statuten. De tuchtregeling voor het operationeel personeel gaat in bijlage (zie bijlage 

5.3.14).  

Volgens wettelijke bepalingen kan dit ook toegepast worden voor contractuelen. 

2.11  EINDE VAN DE OVEREENKOMST 

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een einde stellen aan de overeenkomst conform de 

regels vermeld in:  

 het administratieve statuut voor het operationeel brandweerpersoneel (KB 29 april 2014) 

 het administratief statuut voor het operationeel niet-brandweerpersoneel (KB 23 augustus 

2014) 

 het administratief statuut voor het administratief personeel (zoneraad van 1 juni 2015) 
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3. ADMINISTRATIEF PERSONEEL 

3.1  ARBEIDSDUUR 

De arbeidsduur voor een administratief personeelslid is 38 uur per week. 

Voor een administratief personeelslid is de ingeroosterde arbeidsduur 38 uur per week. 

Er wordt de mogelijkheid geboden om telewerk uit te voeren. De regeling is beschreven in bijlage x.x.x. 

3.2  UURROOSTER 

De verschillende uurroosters staan vermeld in bijlage (zie bijlagen 5.2.1 en 5.2.2). 

3.2.1 PAUZES 

Er zijn 3 pauzes, middagpauze (deze wordt niet betaald) meegerekend. Op volgende uren zijn er 

pauzes: 

 Van 10.00 uur tot 10.15 uur 

 Middagpauze tussen 12.00 uur en 13.00 uur; met een minimum van ½ u. 

 Van 15.00 uur tot 15.15 uur 

Niet van toepassing op het dispatchingspersoneel (zie bijlage 5.3.5). 
 

3.2.2 OPMERKINGEN 

Elk ander uurrooster (vast, variabel, cyclisch of in opeenvolgende ploegen) dat hier niet werd 

opgenomen bevindt zich als bijlage bij dit reglement. 

De deeltijdse werknemers worden tewerkgesteld volgens een vast (of cyclisch) uurrooster. 

Met uitzondering van de administratie dispatching. (zie bijlage 5.3.5). 

3.3  VERLOF EN RUSTDAGEN 
 

3.3.1 DAGEN VAN INACTIVITEIT 

Voor het administratief personeel: 

 De zaterdagen en zondagen 

 De wettelijke feestdagen of de dagen die de wettelijke feestdagen vervangen 

 De dagen van de jaarlijkse vakantie 

Met uitzondering van de administratie dispatching waar enkel de dagen van jaarlijks verlof voor 

inactiviteit zorgen. 

3.3.2 JAARLIJKS VERLOF 

Het administratief personeel heeft recht op 30 dagen jaarlijks verlof, aangevuld met de feestdagen 

vermeld in volgend artikel. Voor het administratief personeel van de dispatching worden deze 

feestdagen toegevoegd aan het jaarlijks verlof. 
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3.3.3 FEESTDAGEN 

Behalve de wettelijke bepalingen voorzien voor de deeltijdse werknemers, wordt het normale loon 

gewaarborgd op de volgende 10 wettelijke feestdagen: 1 januari (Nieuwjaar), Paasmaandag, 1 mei 

(Feest van de arbeid), O.L.H.-Hemelvaart, Pinksterenmaandag, 21 juli (Nationale feestdag), 15 

augustus (O.L.V.-Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand), 25 

december (Kerstmis). 

Ook volgende dagen worden beschouwd als een feestdag: de dag na O.L.H.-Hemelvaart, 11 juli, 2 

november, 26 december en 2 aanvullende vakantiedagen vrij te kiezen. (enkel voor de 

personeelsleden uit het administratieve kader die kiezen voor de verlofregeling van het statuut van de 

zone). 

Indien één van de feestdagen samenvalt met een zaterdag, zondag of andere feestdag, wordt hij 

vervangen door een andere dag naar keuze. 

3.3.4 VERLOFREGELING 

Voor het opnemen van verlof gelden volgende regels: 

 De aanvraag wordt gericht aan het diensthoofd. De personeelsdienst wordt in kennis gesteld 

van het goedgekeurd verlof of gemotiveerde weigering door het personeelslid. 

 Er kan enkel verlof genomen worden voor een halve of een hele dagen, in functie van het 

arbeidsregime. 

 Bij opname van verlof dient rekening gehouden te worden met het waarborgen van de 

servicetijd. Tijdens de servicetijd dient elke dienst bereikbaar te zijn. 

Voor het administratief personeel dispatching gelden de voorschriften van 4.3.4. 

3.3.5 OVERDRACHTEN 

Er kunnen jaarlijks maximaal het equivalent van 8 verlofdagen overgedragen worden naar het 

volgende jaar. Gevallen van heirkracht zullen beoordeeld worden door en voorgelegd worden aan het 

zonecollege.  

Dit betekent 60,8 uur voor de administratie en dispatching (38u/week) 

Dit overgedragen verlof dient opgenomen ten laatste op 30 april. 

3.3.6 RECUPERATIEVERLOF 

Het aantal recupuren die kunnen overgedragen worden naar de volgende referentieperiode is gelegen 

tussen  

-7,6 en +22,8 uren voor voltijdse medewerkers. Voor deeltijdse werknemers worden deze uren 

aangepast in verhouding tot hun deeltijdse arbeidsduur. 

Er zijn drie referentieperiodes: 

 1/1 tot 30/4 

 1/5 tot 31/8 

 1/9 tot 31/12 

Er kunnen nooit negatieve recupuren veroorzaakt worden door het nemen van recuperatieverlof.  

 Bij een hoger saldo dan 22,8 uren per maand, wordt het saldo beperkt tot 22,8 uren 
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 Bij een lager saldo dan -7,6 uren per maand, wordt het tekort aangezuiverd met verlofuren 

Niet van toepassing op het administratief personeel dispatching. (zie 4.3.5) 

3.4  RECHTEN EN PLICHTEN 

 

 Het personeelslid moet zijn/haar werk uitvoeren met zorg, in eer en geweten, op de 

voorgeschreven tijd, plaats en voorwaarden. 

 Te laat op het werk komen, een werkonderbreking of een vroegtijdig verlaten van de 

onderneming zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van de leidinggevende 

(behalve in geval van overmacht of een wettelijke reden). 

 De werknemer moet zijn werk uitvoeren in overeenstemming met de bevelen en instructies 

gegeven door de werkgever, zijn aangestelde of gevolmachtigde met het oog op de uitvoering 

van de arbeidsrelatie. 

 De werknemer moet, gedurende en na de uitvoering van de overeenkomst, zich onthouden 

van het verspreiden of van het persoonlijk gebruik (direct of indirect) van uitvindingen, 

methoden, klantenlijsten, bijzonderheden, fabrieks- of zakengeheimen van de onderneming. 

 De werknemer heeft de plicht aan het ondernemingshoofd de werktuigen en de ongebruikte 

grondstoffen, die hem werden toevertrouwd, terug te geven evenals het materiaal dat hem 

werd gegeven om toe te laten zijn werk uit te voeren. De werknemer heeft ook de plicht aan 

de werkgever materiaal of grondstoffen terug te geven die in slechte staat zijn of hem de 

tekortkomingen te melden. 

 In geval van schade berokkend aan de onderneming door de werknemer, kan de werkgever 

schadeloosstelling eisen, in geval van bedrog, van een zware fout of van een lichte fout die een 

gebruikelijk karakter heeft. 

 Iedere werknemer is gehoorzaamheid en respect verplicht aan de persoon, die op één of 

andere manier, gezag uitoefent op de werkplaats. 

 De personen die belast zijn met leidinggevende of controlefuncties moeten t.o.v. de 

werknemers de regels van gerechtigheid, moraliteit en wellevendheid in acht nemen. 
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4. OPERATIONEEL BEROEPSPERSONEEL 
 

4.1  ARBEIDSDUUR 

 De arbeidsduur voor een operationeel beroepspersoneelslid 38 uur per week. 

4.2  UURROOSTER 

De verschillende uurroosters staan vermeld in bijlage (zie bijlagen 5.3.4 tot 5.3.7) 

4.2.1 PAUZES 

Voor de personeelsleden, die de dienst verzekeren in de respectievelijke posten, worden de pauzes 

voorzien tussen 9.45 uur en 10.00 uur; 12.30 uur en 13.30 uur; 15.45 uur en 16.00 uur; 18.00 uur en 

19.00 uur. Tussen 21.00 uur en 6.45 uur is er nachtrust. 

Elke pauze of break wordt verlengd/verplaatst indien ze werd verstoord door interventies.  

 

4.2.2 OPMERKINGEN 

Elk ander uurrooster (vast, variabel, cyclisch of in opeenvolgende ploegen) dat hier niet werd 

opgenomen bevindt zich als bijlage bij dit reglement. 

De deeltijdse werknemers worden tewerkgesteld volgens een vast (of cyclisch) uurrooster. Hierbij 

worden in een vast systeem zowel de ploegendiensten als de dagdiensten cyclisch in mindering 

gebracht in verhouding tot de deeltijdse tewerkstelling, met uitzondering voor de personeelsleden die 

een regeling hadden bekomen voor de aanvang van de zone. 

4.3  VERLOF EN RUSTDAGEN 
 

4.3.1 DAGEN VAN INACTIVITEIT 

Voor het operationeel personeel: 

 De dagen van de jaarlijkse vakantie 
 

4.3.2 JAARLIJKS VERLOF 

Het operationeel personeel heeft recht op 29 dagen jaarlijks verlof, aangevuld met 10 dagen voor de 

feestdagen. 

Vanaf de leeftijd van vijftig jaar op 1 januari, heeft het beroepspersoneelslid per jaar recht op één 

bijkomende verlofdag. 

Conform artikel 322 van het administratieve statuut heeft elk operationeel personeelslid het recht om 

het verlofstelsel conform zijn gemeentelijk statuut dat op hem van toepassing was op 31/12/2014 te 

behouden. 

Het jaarlijks verlof wordt omgezet in uren, waarbij 1 verlofdag gelijkgesteld wordt met ⅕ van de 

arbeidsduur per week. 
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4.3.3 FEESTDAGEN 

Behalve de wettelijke bepalingen voorzien voor de deeltijdse werknemers, wordt het normale loon 

gewaarborgd op de volgende 10 wettelijke feestdagen: 1 januari (Nieuwjaar), Paasmaandag, 1 mei 

(Feest van de arbeid), O.L.H.-Hemelvaart, Pinksterenmaandag, 21 juli (Nationale feestdag), 15 

augustus (O.L.V.-.Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand), 25 

december (Kerstmis). 

Conform artikel 195 van het Administratieve Statuut worden deze feestdagen (10) toegevoegd aan het 

jaarlijks verlof. 

4.4 RECHTEN EN PLICHTEN 

De rechten en plichten, vermeld in Boek 2 van het Administratieve Statuut is integraal van toepassing. 

Dit is raadpleegbaar op het intranet. 

4.5  EINDELOOPBAANBELEID 

Het eindeloopbaanbeleid is terug te vinden in bijlage 5.3.8 

4.6 BESCHIKBAARHEIDSREGLEMENT 

Gedefinieerde doelen:  
 
Vrijwilligers moeten voldoen aan de volgende beschikbaarheidsvoorwaarden:  

 Minstens 450 uur beschikbaar zijn per referentieperiode van 4 maanden  

 Ten minste inzetbaar zijn binnen 15’ na de oproep  

 Tenminste 90% van de oproepen beantwoorden. Afwezigheid bij een oproep dient geduid te 
worden. 

 
Beroepspersoneel moet voldoen aan de volgende beschikbaarheidsvoorwaarden:  

 Minstens 205 uur (continudienst) of 185 uur (dagdienst) beschikbaar zijn per referentieperiode 
van 4 maanden   

 Ten minste inzetbaar zijn binnen 15’ na de oproep  

 Tenminste 90% van de oproepen beantwoorden. Afwezigheid bij een oproep dient geduid te 
worden. 

 
Aan het vrijwilligerspersoneel wordt naar aanleiding van een oproep, een extra uur toegekend aan die 
leden die voldoen aan de beschikbaarheidsvoorwaarden. Aan het beroepspersoneel wordt naar 
aanleiding van een oproep een verplaatsingsvergoeding (13,98 euro + index) toegekend aan die leden 
die voldoen aan de beschikbaarheidsvoorwaarden.  
 
Berekening van het aantal uren beschikbaarheid: 
 
Bij de berekening van het aantal uren beschikbaarheid wordt de volgende tijden in rekening gebracht:  

 De duur van beschikbaarheid op 5’, 10’, 15’ en 5+, 10+, 15+ 

 De duur van VTO in de kazerne  

 De duur van de aanwezigheid ingevolge een oproep. De gegevens worden overgenomen uit 
het programma dat wordt gebruikt om de vergoedingen te bepalen. 

 
Opgeroepen personeel plaatst zich altijd en systematisch in de status “wacht kazerne”. 
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Evaluatie van de beschikbaarheid: 

Bij de evaluatie van de beschikbaarheid wordt rekening gehouden met periodes van langdurige ziekte 

(>3 weken), beschikbaarheden van vorige referentieperiode(s) en elementen afhankelijk van het 

individu. 

Bij de evaluatie wordt ook rekening gehouden met de beschikbaarheid tijdens de vorige 

referentieperiode. Indien het gemiddelde van de vorige en de huidige referentieperiode hoger is dan 

de gedefinieerde doelen wordt hij alsnog gunstig geëvalueerd 

De behaalde beschikbaarheid van een referentieperiode wordt ten laatste op 15e van de volgende 
maand bepaald en gecommuniceerd. 
 
Met de personeelsleden die niet voldoen aan de minimale beschikbaarheid wordt een functiegesprek 
gehouden in het kader van de periodieke evaluatie. 
 
Het personeelslid dat niet voldoet aan de beschikbaarheidsvoorwaarden verliest het extra uur 

(vrijwilliger) of de verplaatsingsvergoeding (beroeps) (personeelsleden in het nieuw statuut) 

gedurende de eerstvolgende referentieperiode.  

De vrijwilliger die niet voldoet aan de verwachte beschikbaarheid wordt uitgesloten van het presteren 

van gestructureerde wachtdiensten.  

Personeelsleden, die niet aan de beschikbaarheidsvoorwaarden voldoen, kunnen van ambtswege 

ontslagen worden (art 302 van het administratief statuut).  

De vrijwilliger beschikt ook over de mogelijkheid om opschorting van benoeming te vragen (vorm van 

loopbaanonderbreking – min 6 maanden; max 24 maanden per loopbaan) voor tijdelijke 

omstandigheden (art 246 van administratief statuut)  

Mogelijkheid tot verhaal: 

De vrijwilliger heeft steeds de mogelijkheid om bij de zonecommandant verhaal te halen bij genomen 

beslissingen door zijn leidinggevende met betrekking tot zijn beschikbaarheden. 

4.7  KLEDIJREGLEMENT 

Het kledijreglement is terug te vinden in bijlage 5.3.9. 

4.8  BELEID FYSIEKE CONDITIE 

Het beleid fysieke conditie is terug te vinden in bijlage 5.3.10. 

4.9  VORMINGSREGLEMENT 

Het vormingsreglement is terug te vinden in bijlage 5.3.11. 

 

 


