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5. BIJLAGEN 
 

5.1 ALGEMEEN 
 

5.1.1 Leden van het CPBW en BOC 

 

5.1.1.1 Leden van het CPBW 

 Preventieadviseur: Ronny De Laet (Als secretaris) 

 Werkgever: Koen Roesems als Directeur Logistiek (als voorzitter) 

 Arbeidsgeneesheer: Gilbert Verdoodt 

 Werknemer: 

o ACOD 

o ACV 

o VSOA 

5.1.1.2 Leden van het BOC 

 Werkgever: 

o Leden van het zonecollege: 

 Koen Van Elsen 

 Willy Segers 

 Patrick De Cat 

 Irina De Knop 

 Michel Vanderhasselt 

 Hans Bonte 

 Walter Vansteenkiste (als voorzitter) 

 Ingrid Holemans 

 Veerle Geerinckx 

o Bert Heylen als Zonecommandant 

o Fanny Wille als Zonesecretaris 

o Dirk Keymolen als Directeur Personeel 

 Werknemer: 

o ACOD 

o ACV 

o VSOA 
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5.1.2 PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGBELEID IN DE ONDERNEMING 

Nog af te werken 
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5.1.3 PRIVACYBELEID 

Nog af te werken 
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5.2 ADMINISTRATIE 
 

5.2.1 ADMINISTRATIEF PERSONEEL (NIET DISPATCHING, WEL OPERATIONEEL 

PERSONEEL DIE EEN ADMINISTRATIEVE TAAK UITVOEREN) 

Het systeem van glijdende uurregeling is van toepassing op het administratief/technisch personeel. 

Aan bepaalde personeelsleden kan omwille van hun takenpakket een specifieke werkregeling worden 

opgelegd. Deze werkregeling zal in subbijlages toegevoegd worden. 

Begrippen 

Glijdende uurregeling: de periode gedurende dewelke elk personeelslid zijn werktijd naar eigen inzicht 

kan inpassen, rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst. 

Stamtijd: de periode gedurende dewelke elk personeelslid, behoudens toegestaan verlof of 

recuperatieverlof, aanwezig dient te zijn.  

Debet/kredieturen: het aantal uren dat ingevolge het flexibele uurrooster te weinig/ te veel 

gepresteerd werd per week. 

Plusuren: prestaties, eigen aan de functie, maar toch uitzonderlijk, buiten het arbeidsrooster in 

opdracht nodig voor de goede werking van de dienst (NA/ZA/ZO) worden maandelijks uitbetaald in de 

maand volgend op de prestatie.  

Glijdende uurregeling 

De voltijdse personeelsleden dienen 38 uur per week te presteren, te verdelen over 5 werkdagen 

(maandag tot vrijdag). 

Voor een voltijds personeelslid bestaat de werkweek uit 5 werkdagen met een vaste en variabele zone. 

De standaardtijd van een werkdag bekomt men door de arbeidstijd van een week te delen door vijf. 

Voor elke werkdag dat het personeelslid gewettigd afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, verlof of 

omstandigheidsverlof wordt de standaardtijd van het personeelslid in rekening gebracht. Voor de 

feestdagen wordt eveneens de standaardtijd in rekening gebracht.  

Het personeel beschikt over glijdende werkuren mits het naleven van de volgende beperkingen:  

 Het gebruik van de glijdende uurregeling mag in geen geval afbreuk doen aan de noodzaak tot 

het verzekeren van een permanentie van de diensten. Personeelsleden maken samen met het 

diensthoofd hiertoe onderling afspraken. 

 Het aanvangsuur kan vrij gekozen worden tussen 7u00 en 9u30. Het einduur kan vrij gekozen 

worden tussen 15u30 en 19u00. 

 Tussen 12u00 en 13u00 moet iedereen een middagpauze nemen van minstens ½ uur. Deze 

tijd is geen arbeidstijd. Indien minder dan 6 uur gewerkt wordt is deze middagpauze niet 

verplicht. 

Indien de middagpauze niet geregistreerd wordt, behoudens overmacht, wordt geacht dat een 

middagpauze van 0,5 u wordt genomen. De middagpauze kan, wegens werkgerelateerde 

storing bv. vergaderingen , later genomen worden. 

 Er mag maximum 11 uur per dag gewerkt worden. 

 Er kan maximum 50 uur per week (van maandag tot vrijdag) gepresteerd worden.  
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Per schijf van 3,5 uur dat men op één dag werkt heeft het personeelslid recht op een pauze van 15 

minuten. Deze pauzes zijn arbeidstijd. Dit wil zeggen dat er geen pauzes worden genomen als er niet 

aan deze voorwaarde is voldaan. 

Omwille van de glijdende uurregeling kan elk voltijds personeelslid meer (krediet) of minder (debet) 

presteren dan de gemiddelde arbeidsduur van 7,6 uur per dag (voor een voltijds). 

Meer gepresteerde uren door toepassing van de glijdende uurregeling zijn kredieturen. Deze uren 

kunnen opgenomen worden per uur voor zover de behoeften van de dienst het toelaten, in overleg 

met het diensthoofd of zijn afgevaardigde. De kredieturen moeten verworven zijn op het ogenblik van 

de aanvraag. Indien het aantal kredieturen meer dan 22,8 uur (voor voltijdse functie) bedraagt op het 

einde van de referentieperiode vervalt dit saldo. 

Minder gepresteerde uren door toepassing van de glijdende uurregeling zijn debeturen. Men kan 

maximum 7,6 uren (voor voltijdse functie) overdragen naar de volgende referentieperiode. Indien het 

personeelslid dit aantal overschrijdt wordt dit afgetrokken van het verlof. 

Voor de personeelsleden die deeltijds werken worden de krediet en debeturen, die overgedragen 

worden in mindering gebracht volgens het uurrooster. 

Verlof dient genomen met minstens een halve standaardtijd (3,8 u voor een voltijds personeelslid) en 

omvat of de stamtijd AM (9u30 tot 12u00) of de stamtijd PM (13u00 tot 15u30) 

Het personeel van de dienst maakt onderling afspraken zodat er steeds iemand aanwezig is tijdens de 

servicetijd van hun dienst.  

De uurroosters van de huidige personeelsleden worden toegevoegd.  
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5.2.2 AFWIJKENDE  REGELING  

Geen specifieke regeling: 

Periode Glijtijd Stamtijd AM Middagpauze (Glijtijd) Stamtijd PM Glijtijd 

ma tot vr 7u00 tot 9u30 9u30 tot 12u00 12u00 tot 13u00 13u00 tot 15u30 15u30 tot 19u00 

 

Specifieke regeling onthaal: 

Periode Glijtijd Stamtijd AM Middagpauze (Glijtijd) Stamtijd PM Glijtijd 

ma tot vr 7u30 tot 9u00 9u00 tot 12u30 12u30 tot 13u00 13u00 tot 16u00 16u00 tot 17u00 

 

Specifieke regeling dispatching: 

Hiervoor is de dienstregeling vermeld in 5.3.4 van toepassing 
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5.3 OPERATIONEEL BEROEPSPERSONEEL 
 

5.3.1 MINIMALE BEZETTING BASIS- EN MIDDENKADER 

De minimale bezettingen in de posten, zonder opdrachten, zijn 

Post Dag Nacht Nodig 

Asse Lennik* 
Londerzeel* 

8 6 42 

Halle Vilvoorde 
Zaventem 

10 8 54 

Dilbeek* 8 2 30 

* Is evolutief in functie bijkomende aanwervingen en is aan te passen aan de 

aanwezige personeelsleden. 

Hiervan moet steeds 1 onderofficier op dienst zijn; dit kan een vrijwilliger zijn. 

Uitzondering: In Dilbeek moet er tijdens de nacht geen onderofficier op dienst zijn. 

Aantal ambulanciers: 

 Indien de minimumbezetting 2 is, dienen hiervan 2 ambulanciers te zijn. 
 Indien de minimumbezetting 4 tot 8 is, dienen hiervan 4 ambulanciers te zijn. 
 Indien de minimumbezetting 10 is, dienen hiervan 6 ambulanciers te zijn. 

Door structurele onderbemanning kunnen de beoogde minima verlaagd worden door de 

zonecommandant, mits motivatie. Bij toenemende personeelsbestaffing kunnen de beoogde minima 

verhoogd worden door de zonecommandant, mits motivatie. 

Indien de minima niet gehaald worden door opname verlof of andere wettelijke afwezigheden wordt 

gezocht naar aanvullingen, zoals beschreven in punt 5. van de verlofregeling binnen de eigen post. 

Indien de minima niet gehaald worden, ondanks de acties vermeld in punt 5 van de verlofregeling 

wordt het tekort ingevuld door beroepspersoneel van een andere post, indien daar de 

minimumbezettingen, overschreden worden. 

De wachtofficier ziet toe dat deze regels toegepast worden. 

5.3.2 MINIMALE BEZETTING HOGER KADER 

Minimale bezettingen in de sectoren, zonder opdrachten.  

Sector  Dag Nacht 

Zuid  1 1 

West  1 1 

Noord  1 1 

Vrijwillige officieren kunnen hierbij betrokken worden. 

5.3.3 PLOEGENDIENST DIENSTREGELING EN DAGINDELING 

 

5.3.3.1 PLOEGENDIENST DIENSTREGELING 

Basisregime 

Personeel werkt in een 4-ploegensysteem waarbij elke 4de dag een shift van 24 u wordt ingeroosterd. 
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Halle, Vilvoorde , Zaventem 

In afwijking van het basisregime en per cyclus van 12 shiften: 

 tijdens de maanden oktober tot mei wordt: 

o van elke 12e shift de nacht niet ingeroosterd 

o elke 1e shift volledig niet ingeroosterd 

 tijdens de maanden juni tot september wordt van elke 12e shift de nacht niet ingeroosterd 

 

Asse, Lennk, Londerzeel 

In afwijking van het basisregime en per cyclus van 9 shiften: 

 tijdens de maanden november tot maart wordt: 

o van elke 9e shift de nacht niet ingeroosterd 

o elke 1e shift volledig niet ingeroosterd. (niet tijdens schoolvakanties) 

 tijdens de maanden april tot oktober (en de schoolvakanties van november tot maart) wordt 

van elke 9e shift de nacht niet ingeroosterd 

 

Asse, Halle, Lennik, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem 

Een volledige shift vangt aan om 8u en eindigen om 8u de volgende dag. 

Een shift met een niet ingeroosterde nacht vangt aan om 8u en eindigt om 20u. 

 

Shiften kunnen verschoven worden in overleg tussen de werknemers en de leidinggevende. 

o Verwisselen: betekent de ingeroosterde shiften omwisselen met een collega van een 

andere ploeg. Dit geldt ook voor het verwisselen van niet ingeroosterde shiften met een 

collega van dezelfde ploeg. 

o Verschuiven: betekent het aanvangsuur van de dienst verschuiven (vervroegen of 

verlaten) om conflicten met de arbeidstijdenregels te voorkomen of om dienstredenen. 

Hierbij dient rekening gehouden met het vormingsreglement. 

 

De invulling van de taken gebeurt door de ploegoverste van de ploeg van dienst.  

Hierbij hanteert hij de volgende prioriteiten:  

1. Interventies + de administratieve afhandeling ervan.  

2. Operationeel houden van materieel  

3. Opleiding/sport  

4. In functie van de taakinhoud  

a. Administratieve taken  

b. Onderhoud aan materieel en infrastructuur  

 

Hiertoe organiseert hij minstens 2 briefingmomenten.  

 Tussen 8u en 8u10 voor alle personeelsleden op dienst.  

 Tussen 13u30 en 13u40 voor alle personeelsleden op dienst.  

Elk personeelslid is verplicht om in dienstkledij te zijn tot er gegarandeerde vervanging is. Tijdens 

sportsessies is het personeelslid in sportuitrusting; tijdens de nacht (rust op bed) hoeft de dienstkledij 

niet gedragen te worden.  

 

Per week worden per post twee avondblokken (19u00 tot 21u00) voorzien. Op deze blokken kan 

samen geoefend worden met de vrijwilligers. Deze twee avondblokken worden per post vastgelegd. 
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Elk personeelslid wordt geacht minstens 1,5u per dag te oefenen indien er geen avondblok voorzien is 

en 3u te oefenen op de dagen met een avondblok. 

 In de dagplanning wordt voorzien dat elk personeelslid gedurende 1,5u per dag (persoonlijke 

hygiëne inbegrepen) zijn fysieke conditie kan onderhouden. De ploegoverste plant in functie 

van andere prioriteiten en overleg met zijn medewerkers deze momenten in. 

 

5.3.3.2 DAGINDELING 

 Aanvang: 8u00 

 Ochtendblok: van 8u00 tot 9u45: uitvoeren taken 

 Voormiddagpauze: 9u45 tot 10u00  

 Voormiddagblok: van 10u00 tot 12u30: uitvoeren van taken 

 Middagpauze: 12u30 tot 13u30 

 Middagblok: 13u30 tot 15u45: uitvoeren van taken 

 Namiddagpauze: 15u45 tot 16u00 

 Namiddagblok: 16u00 tot 18u00: uitvoeren van taken 

 Avondpauze: 18u00 tot 19u00  

 Avondblok: 

o 2 dagen per week (te bepalen per post): 19u00 tot 21u00: uitvoeren van taken, waar 

mogelijk samen oefenen met vrijwilligers 

o Andere dagen: 19u00 tot 20u00: debriefing en onderhoud 

 Aanwezigheidsregime:  

o 2 dagen per week (te bepalen per post): 21u00 tot 6u45 

o Andere dagen: 20u00 tot 6u45 

 Afsluitingsblok: 6u45 tot 8u00: uitvoeren van taken, waaronder opruimen, debriefing en 

overdracht  

 Einde: 8u00  

 

Op zondagen wordt toegestaan dat het aanwezigheidsregime aanvangt om 15u45. 

Op de volgende dagen wordt toegestaan dat het aanwezigheidsregime aanvangt om 12u30: 1/1, 

Pasen, paasmaandag, 1/5, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, Pinksteren, pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 

15/8, 1/11; 11/11; 24/12; 25/12 en 31/12  

 Elke pauze of break wordt verlengd/verplaatst indien ze werd verstoord door interventies. 
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5.3.4 DISPATCHING DIENSTREGELING EN DAGINDELING 

Het dispatchingspersoneel (operationeel en administratief) werkt in een volgend regime: 

Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 Da Na Da Na Da Na Da Na Da Na Da Na Da Na 

1 12   12     12      
2   12  12      12   12 
3     12   12     12  
4  12     12  12      
5 12  12   12         
6   12  12       12  12 
7       12  12      
8 12    12   12       
9 12   12      12  12   
10      12     12  12  
11  12     12  12      
12   12    12   12     

Da: dagdienst, die aanvangt om 7u en eindigt om 19u 

Na: nachtdienst, die aanvangt om 19u en eindigt om 7u. 

De invulling van de taken gebeurt door de ploegoverste.  

Hierbij hanteert hij de volgende prioriteiten:  

1. Interventies + de administratieve afhandeling ervan.  

2. Operationeel houden van materieel  

3. Opleiding/sport  

4. In functie van de taakinhoud  

a. Administratieve taken  

b. Onderhoud aan materieel en infrastructuur  

Hiertoe organiseert hij minstens 2 briefingmomenten.  

 Tussen 7u en 7u10 

 Tussen 19u en 19u10.  

Elk personeelslid wordt geacht minstens 1,5u per dag te oefenen.  

In de dagplanning wordt voorzien dat elk personeelslid gedurende 1,5u per dag (persoonlijke hygiëne 

inbegrepen) zijn fysieke conditie kan onderhouden. De ploegoverste plant in functie van andere 

prioriteiten en overleg met zijn medewerkers deze momenten in.  

Elk personeelslid moet bij de aanvang tot het einde van zijn dienst in de brandweerdispatching zijn, 

gekleed in dienstkledij.  

Dagindeling (7u00 tot 19u00)  

 De personeelsleden hebben recht op 4 breaks van 15 minuten en een middagpauze van 60 

minuten.  

 De ploegoverste plant deze break/pauzes in functie van de dispatchingsopdrachten.  

 Het onderhoud van de fysieke conditie en de opleiding wordt op een gelijkaardige manier 

gepland. Hierbij wordt rekening gehouden met de interventiedrukte.  
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Nachtshift (19u00 tot 7u00)  

 De personeelsleden hebben recht op 4 breaks van 15 minuten.  

 Vanaf 23u00 tot 6u00 gaan ze over in nachtmodus, waarbij 1 dispatcher in rust kan gaan. Zij 

spreken onderling af hoe dit onderling verdeeld wordt.  

 Bij verhoogde interventiedrukte wordt de dispatcher in rust terug actief. 

5.3.5 OFFICIEREN DIENSTREGELING EN DAGINDELING 

De officieren voeren operationele en administratieve taken uit. 

Wachtdiensten 

Tijdens de wachtdienst hebben zij de functie van wachtofficier. De diensten vangen aan om 7u of 19u 

en duren hetzij 12u; hetzij 24u. Zij voeren dan zowel operationele als administratieve taken uit. 

Als basis wordt een jaarplanning gemaakt waarbij elke officier 24u van wacht is op elke 8e dag 

(=basisjaarplanning) 

Als basis wordt een jaarplanning gemaakt waarbij elke majoor 12u van wacht is op elke 8e dag 

(=basisjaarplanning) 

Telkens na 112 dagen verschuift deze planning 1 dag. 

De minimale bezetting per sector, vermeld in de tabel van bijlage 5.3.2, wordt in onderling overleg met 

alle deelnemende officieren periodiek gepland op basis van deze basisjaarplanning. 

Bij de opmaak van de planning wordt rekening gehouden met de volgende principes: 

 Beroepsofficieren (Luitenants en Kapiteins) plannen jaarlijks tussen de 24 en 52 wachten van 

24u in. 

 Majoors plannen jaarlijks tussen de 0 en 48 wachten van 12u in. 

 Vrijwillig Officieren voeren jaarlijks tussen de 24 en 48 wachten van 12u uit. 

 Wachtdiensten van 24u kunnen opgesplitst worden in 2 wachten van 12u. 

 Wachtdiensten van 12u kunnen gekoppeld worden tot 1 wacht van 24u. 

 Wachtdiensten kunnen over de sectoren heen uitgevoerd worden. 

 Last-minute vervangingen ten gevolge van overmacht worden niet meegeteld m.b.t. de 

geplande wachten. 

De operationele diensten worden uitgevoerd in de volgende brandweerposten: 

 Halle voor de sector Zuid 

 Asse voor de sector West 

 Vilvoorde of Zaventem voor de sector Noord 

De postverantwoordelijken en de majoors kunnen tussen 7u en 19u hun wachtdienst uitvoeren in hun 

post. 

Ingeplande wachten kunnen in onderling overleg steeds gewisseld worden. 

De uitgevoerde wachtdiensten dienen onverwijld ingegeven in een zonale registratietool, waar een 

duidelijk overzicht is, wie, wanneer, waar werkt. 

Ingeplande wachtdiensten, die niet kunnen uitgevoerd worden wegens overmacht kunnen ingevuld 

worden door bijkomende wachtdiensten door andere officieren, mogelijks door thuiswacht. 
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Hun dagindeling is: 

 Aanvang: 7u00 

 Ochtendblok: van 7u00 tot 9u45: uitvoeren taken 

 Voormiddagpauze: 9u45 tot 10u00  

 Voormiddagblok: van 10u00 tot 12u30: uitvoeren van taken 

 Middagpauze: 12u30 tot 13u30 

 Middagblok: 13u30 tot 15u45: uitvoeren van taken 

 Namiddagpauze: 15u45 tot 16u00 

 Namiddagblok: 16u00 tot 18u00: uitvoeren van taken 

 Avondpauze: 18u00 tot 19u00  

 Avondblok: 

o 2 dagen per week (te bepalen per post) vanaf 01/01/2019: 19u00 tot 21u00: uitvoeren 

van taken, waar mogelijk samen oefenen met vrijwilligers 

 Aanwezigheidsregime:  

o 2 dagen per week (te bepalen per post) vanaf 01/01/2019: 21u00 tot 6u30 

o Andere dagen: 19u30 tot 6u30 

 Afsluitingsblok: 6u30 tot 7u00: uitvoeren van taken, waaronder opruimen, debriefing en 

overdracht  

 Einde: 7u00 

Op zondagen wordt toegestaan dat het aanwezigheidsregime aanvangt om 15u45.  

Op de volgende dagen wordt toegestaan dat het aanwezigheidsregime aanvangt om 12u30: 1/1, 

Pasen, paasmaandag, 1/5, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, Pinksteren, pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 

15/8, 1/11; 11/11; 24/12; 25/12 en 31/12  

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

Dagdiensten 

Tijdens de dagdiensten voert de officier hoofdzakelijk administratieve of beleidsondersteunende taken 

uit, die de officier zijn toegewezen. 

Op basis van de periodiek gemaakte planning of bij ontstentenis volgens de basisjaarplanning, zullen 

dagdiensten ingepland worden op basis van de volgende systematiek: 

 Na een wacht van 24u op een weekdag is men 48u vrij; voor een wacht van 24u is men 24u 

vrij. Op alle andere dagen, behalve weekends en wettelijke feestdagen, worden dagdiensten 

ingeroosterd van 7u. 

 Na een wacht van 12u is men 24u vrij. Op alle andere dagen, behalve weekends en wettelijke 

feestdagen, worden dagdiensten ingeroosterd van 7u. 

Deze dagdiensten zijn, flexibel, te presteren tussen 7u en 22u met een maximum van 11u per dag. 

Van de beroepsofficieren (Luitenants en Kapiteins) wordt een aanwezigheid in de zone verwacht van 

minstens 108 maal per jaar. 

De volgende momenten komen hiervoor in aanmerking: 

 Een wachtdienst: als 1 maal. 

 Een wachtdienst, die last-minute ten gevolge van langdurige ziekte van een collega of 

overmacht extra wordt ingepland: als 2 maal 
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 Een dagdienst van minstens 4u: als 1 maal. 

Bij toepassing van deze flexibiliteit moeten de regels inzake arbeidstijd voortdurend bewaakt worden. 

De uitgevoerde dagdiensten dienen onverwijld ingegeven in een zonale registratietool, waar een 

duidelijk overzicht is, wie, wanneer, waar werkt. 

Tijdens hun dagdiensten kunnen officieren, indien hun taken het toelaten, zich beschikbaar stellen als 

wachtofficier. Per post kan er gelijktijdig slechts één wachtofficier zijn. 

Net als voor alle andere administratieve medewerkers, is een middagpauze verplicht, die minstens 30 

min duurt bij prestaties van minstens 6u. Deze middagpauze wordt enkel vergoed indien de officieren 

zich beschikbaar stellen voor een oproep gedurende hun volledige dagdiensten. Ze moeten minstens 

beschikbaar zijn als onderofficier. Dit wordt op individuele basis en voor een langere periode 

toegepast. Deze officieren zorgen ervoor dat ze de competenties van de functies waarvoor ze zich 

beschikbaar stellen beheersen. 

Van de beroepsofficieren (Luitenants en Kapiteins) wordt verwacht dat ze minstens 76u per jaar 

presteren in het administratieve centrum van de zone voor hun specifieke taak. 

De directeurs hebben hun basiswerkplek in het zonehuis.  

Allerlei 

Bij ziekte worden de ingeplande wachten, zoals periodiek gemeenschappelijk vastgelegd of bij 

ontstentenis volgens de basisjaarplanning in rekening gebracht m.b.t. ziekteverlof. 

Bij ziekte worden de ingeplande dagdiensten, volgens de hierboven beschreven systematiek, à rato 

van 7u in rekening gebracht m.b.t. ziekteverlof. 

Voor officieren in loopbaanonderbreking worden de in te plannen prestaties à rato verminderd met 

hun loopbaanonderbreking. 

Voor de beroepsofficieren (Luitenants en Kapiteins) wordt het aantal gewenste aanwezigheden met 9 

verminderd per volledige maand van afwezigheid wegens ziekte. 

De volgende combinaties van wachtdiensten dienen vermeden worden: 

 Enkel 3 wachtofficieren in Halle, Londerzeel en Vilvoorde 

 Enkel 3 wachtofficieren in Lennik, Asse en Vilvoorde/Zaventem 

Deze randvoorwaarden hebben voorrang op de uitzondering dat postverantwoordelijken en majoors 

hun wachtdiensten overdag kunnen uitvoeren in hun post. 

 

5.3.6 DAGDIENST DIENSTREGELING EN DAGINDELING 

Personeel werkt in een 2-ploegensysteem met het volgende schema. 

Zij werken 2 dagen 12u en zijn dan 2 dagen vrij. 

Zij worden periodiek niet ingeroosterd op weekends zodat ze tijdens 1 op 2 weekends vrij zijn.  

 ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za Zo 

W1,2  D D   X X   D D   X 

W3,4 D   D D   D D   D D  

W5,6  D D   D D   D D   D 
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W7,8 D   D D   D D   D D  

W9,10  D D   D D   D D   D 

W11,12 D   D D   D D   D X  

D: 12u shift; X: niet ingeroosterd 

 

Een dagdienst vangt aan om 8u en eindigt om 20u. 

Uitzondering: In Dilbeek vangt de dagdienst aan om 7u en eindigt om 19u. 

 

Dagdiensten kunnen steeds verplaatst of verwisseld worden in overleg tussen werknemer(s) en 

leidinggevende. 

 Verplaatsen: betekent de ingeroosterde dienst op een andere kalenderdag uitvoeren. 

 Verwisselen: betekent de ingeroosterde dienst omwisselen met een collega van een andere 

ploeg. Dit geldt ook voor een niet ingeroosterde dienst met een collega van dezelfde ploeg. 

 

De invulling van de taken gebeurt door de ploegoverste van de ploeg van dienst.  

Hierbij hanteert hij de volgende prioriteiten:  

1. Interventies + de administratieve afhandeling ervan.  

2. Operationeel houden van materieel  

3. Opleiding/sport  

4. In functie van de taakinhoud  

a. Administratieve taken  

b. Onderhoud aan materieel en infrastructuur  

 

Hiertoe organiseert hij minstens 2 briefingmomenten.  

 Tussen 8u en 8u10 voor alle personeelsleden op dienst. (7u tot 7u10 in Dilbeek) 

 Tussen 13u30 en 13u40 voor alle personeelsleden op dienst.  

 

Elk personeelslid is verplicht om in dienstkledij te zijn tot er gegarandeerde vervanging is. Tijdens 

sportsessies is het personeelslid in sportuitrusting.  

Elk personeelslid wordt geacht minstens 1,5u per dag te oefenen. 

 

In de dagplanning wordt voorzien dat elk personeelslid gedurende 1,5u per dag (persoonlijke hygiëne 

inbegrepen) zijn fysieke conditie kan onderhouden. De ploegoverste plant in functie van andere 

prioriteiten en overleg met zijn medewerkers deze momenten in. 

 

Dagindeling:  

 Aanvang: 8u00 (7u00 in Dilbeek) 

 Ochtendblok: van 8u00 tot 9u45: uitvoeren taken (van 7u00 tot 9u45 in Dilbeek) 

 Voormiddagpauze: 9u45 tot 10u00  

 Voormiddagblok: van 10u00 tot 12u30: uitvoeren van taken 

 Middagpauze: 12u30 tot 13u30 

 Middagblok: 13u30 tot 15u45: uitvoeren van taken 

 Namiddagpauze: 15u45 tot 16u00 

 Namiddagblok: 16u00 tot 18u00: uitvoeren van taken 

 Avondpauze: 18u00 tot 19u00  
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 Avondblok: 19u00 tot 20u00: debriefing en onderhoud (niet in Dilbeek) 

 

Op zondagen wordt toegestaan dat het aanwezigheidsregime aanvangt om 15u45. 

Op de volgende dagen wordt toegestaan dat het aanwezigheidsregime aanvangt om 12u30: 1/1, 

Pasen, paasmaandag, 1/5, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, Pinksteren, pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 

15/8, 1/11; 11/11; 24/12; 25/12 en 31/12  

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

5.3.7 EINDELOOPBAANBELEID 

Apart document 
 

5.3.8 KLEDIJREGLEMENT 

Nog af te werken 

5.3.9 BELEID FYSIEKE CONDITIE 

Nog af te werken 

5.3.10 VORMINGSREGLEMENT 

Apart document 

5.3.11 VERLOFAANVRAAG   

Formulier V.01 

5.3.12 WISSEL 

Formulier V.02 
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5.3.13 TUCHTREGELING 

BOEK 10. - TUCHTREGELING  
TITEL 1. - TUCHTSANCTIES  
Art. 247. De tuchtsancties kunnen worden opgelegd omwille van de volgende redenen :  

1° tekortkomingen aan de beroepsplichten;  

2° handelingen die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen;  

3° overtredingen van de verbodsbepalingen, vermeld in het statuut.  

Deze redenen zijn niet limitatief.  
Art. 248. [Vervangen bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 31 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016) – De 
tuchtsancties die kunnen worden uitgesproken ten aanzien van het beroepspersoneelslid zijn:  

1° de berisping;  

2° de blaam;  

3° de inhouding van wedde;  

4° de tuchtschorsing met of zonder inhouding van wedde;  

5° de terugzetting of de lagere inschaling;  

6° het ontslag van ambtswege;  

7° de afzetting.  

De tuchtsancties die kunnen worden uitgesproken ten aanzien van het vrijwillig personeelslid zijn :  

1° de berisping;  

2° de blaam;  

3° de tuchtschorsing;  

4° de terugzetting;  

5° het ontslag van ambtswege.]  

Art. 249. De inhouding van wedde mag niet langer dan drie maanden duren en mag de inhouding, vermeld in artikel 23, tweede lid, van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, niet overschrijden. De inhouding mag ook niet als effect 
hebben dat de wedde wordt teruggebracht tot een bedrag dat lager is dan het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen waarop het 
personeelslid recht zou hebben indien hij zou vallen onder het sociale zekerheidsregime van de loontrekkenden.  
Art. 250. De tuchtschorsing mag niet langer dan drie maanden duren.  
De tuchtschorsing plaatst het personeelslid van rechtswege in de administratieve stand van non-activiteit.  
Tijdens de tuchtschorsing kan het personeelslid zijn rechten op bevordering of verhoging in weddeschaal niet doen gelden.  
In geval van tuchtschorsing met inhouding van wedde mag de totale duur van deze tuchtsanctie niet langer zijn dan drie maanden.  
Art. 251. De lagere inschaling is de toekenning van een lagere weddeschaal binnen dezelfde graad.  
De terugzetting is de toekenning van een lagere graad.  
Art. 252. De aard, de reden en de datum van elke uitgesproken tuchtsanctie worden vermeld in het persoonlijke dossier van de betrokkene.  
Art. 253. Doorhaling van de tuchtsancties in het persoonlijk dossier van de betrokkene gebeurt automatisch na een termijn van :  

1° twee jaar voor de berisping en de blaam;  

2° vier jaar voor de inhouding van wedde, de tuchtschorsing, de terugzetting en de lagere inschaling.  

De termijn begint te lopen vanaf de betekening van de tuchtsanctie.  
TITEL 2. - BEVOEGDE OVERHEDEN OM DE TUCHTSANCTIES UIT TE SPREKEN  
Art. 254. De berisping en de blaam worden uitgesproken door het college.  
Art. 255. De inhouding van wedde, de tuchtschorsing, de terugzetting of de lagere inschaling, het ontslag van ambtswege en de afzetting 
worden uitgesproken door de raad.  
Art. 256. Ingeval van tuchtprocedure ingesteld tegen de commandant worden de bevoegdheden door dit boek toegekend aan de commandant 
of diens afgevaardigde, uitgevoerd door een lid van het college aangeduid door de voorzitter.  
TITEL 3. - RECHTEN VAN DE VERDEDIGING  
Art. 257. § 1. Er mag geen tuchtsanctie worden opgelegd :  

1° zonder dat het betrokken personeelslid voorafgaand op de hoogte werd gesteld van de inbreuk die hem ten laste wordt gelegd;  

2° zonder dat het personeelslid werd gehoord en zijn verweermiddelen heeft kunnen doen gelden.  
§ 2. Elke tuchtsanctie moet ter kennis worden gebracht van het betrokken personeelslid met vermelding van de reden van de sanctie.  
§ 3. Het betrokken personeelslid en de persoon vermeld in artikel 258, kunnen op hun verzoek het tuchtdossier in elke fase van de procedure 
raadplegen en daarvan kopie ontvangen.  
Voorafgaand aan het verhoor, legt de [de commandant of diens afgevaardigde] een tuchtdossier aan. Het tuchtdossier bevat alle stukken 
met betrekking tot de ten laste gelegde feiten evenals de getuigenissen.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 32 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016)  
Art. 258. Het betrokken personeelslid mag zich [telkens hij gehoord wordt], laten bijstaan door een persoon naar keuze.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 33 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016)  
TITEL 4. - PROCEDURE  
Art. 259. § 1. Iedere hiërarchische meerdere die van oordeel is dat een tuchtrechtelijke inbreuk is gepleegd, zendt aan de commandant een 
informatieverslag met een relaas van de feiten. Een informatieverslag kan eveneens worden opgesteld door een lid van de algemene inspectie, 
vermeld in artikel 168 van de wet van 15 mei 2007. Op straffe van nietigheid van de procedure, moet het informatieverslag naar de 
commandant gestuurd worden binnen de dertig kalenderdagen na het plegen van de feiten of na de kennisneming ervan door de persoon die 
het verslag opstelt.  
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§ 2. De auteur van het informatieverslag wordt op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan de zaak gegeven wordt.  
Art. 260. § 1. De commandant of diens afgevaardigde, die op de hoogte is van de feiten waarvan hij meent dat zij aanleiding moeten geven 
tot tuchtrechtelijke vervolgingen, stelt een tuchtvordering in tegen het betrokken personeelslid door hem per aangetekend schrijven of via 
elke andere drager met bewijskracht en vaste datum een kopie van het inleidend verslag te betekenen. Op straffe van nietigheid van de 
procedure, dient de betekening van het inleidend verslag te gebeuren binnen de zestig kalenderdagen volgend op de kennisneming van de 
feiten door de commandant of diens afgevaardigde en ten minste tien kalenderdagen voor het verhoor van het personeelslid.  
§ 2. Het inleidend verslag vermeldt :  

- de identiteit van het betrokken personeelslid,  
- het recht om het verhoor van getuigen, evenals de openbaarheid van dit verhoor te vragen,  
- in voorkomend geval de identiteit van de getuigen,  
- de ten laste gelegde tuchtinbreuken,  
- het feit dat een tuchtsanctie wordt overwogen en dat een tuchtdossier wordt aangelegd,  
- de plaats en de termijn binnen dewelke het tuchtdossier kan worden geraadpleegd,  
- de termijn waarbinnen een verweerschrift kan worden ingediend,  
- de plaats, de dag en het uur van het verhoor,  
- het recht van de betrokkene om zich te laten bijstaan door een verdediger naar keuze,  
- het recht van de betrokkene om te vragen dat hij alleen wordt verhoord tijdens het verhoor.  

Het inleidend verslag mag het dienovereenkomstig aangevulde informatieverslag zijn.  
§ 3. Het betrokken personeelslid kan een verweerschrift indienen bij de commandant of diens afgevaardigde.  
§ 4. Het betrokken personeelslid beschikt over de nodige tijd om zijn verdediging voor te bereiden en een verweerschrift in te dienen.  
Deze tijd mag niet minder bedragen dan tien kalenderdagen.  
§ 5. Op gemotiveerd verzoek van de betrokkene, kan het verhoor worden uitgesteld binnen een redelijke termijn. De nieuwe datum wordt 
meegedeeld aan de betrokkene.  
Art. 261. § 1. De commandant of diens afgevaardigde laat door een meerdere van het betrokken personeelslid ieder onderzoek instellen dat 
kan leiden tot het ontdekken van de waarheid, onder meer het ambtshalve of op aanvraag van het betrokken personeelslid afnemen van 
iedere nuttige getuigenis.  
Bij afwezigheid van een meerdere, anders dan de commandant, van het betrokken personeelslid, wordt het onderzoek uitgevoerd door een 
lid van het administratief kader dat aangeduid is door de commandant.  
§ 2. Het betrokken personeelslid neemt kennis van deze schriftelijke of mondelinge getuigenissen.  
Art. 262. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 258, vindt het verhoor van het betrokken personeelslid voor de 
commandant of diens afgevaardigde plaats in aanwezigheid van een personeelslid dat bekleed is met een hogere graad dan de zijne en die 
het informatieverslag niet heeft opgesteld.  
Wanneer het betrokken personeelslid geen andere hiërarchische meerdere heeft dan de commandant, is het de commandant en een lid van 
het college, aangeduid door de voorzitter, die het verhoor uitvoeren.  
Wanneer de commandant het voorwerp uitmaakt van tuchtrechtelijke vervolging, is het lid van het college, aangeduid door de voorzitter, 
overeenkomstig artikel 256, dat het verhoor uitvoert, vergezeld van een ander lid van het college, eveneens aangeduid door de voorzitter.  
Indien het personeelslid erom verzoekt, wordt het alleen gehoord.  
Art. 263. Er wordt een proces-verbaal van het verhoor opgesteld, dat getrouw de verklaringen van de verhoorde persoon weergeeft.  
Als het proces-verbaal wordt opgemaakt bij afloop van de hoorzitting, wordt hiervan onmiddellijk lezing gegeven en wordt de betrokkene 
verzocht om dit te ondertekenen.  
Als het proces-verbaal wordt opgesteld na het verhoor, wordt dit binnen de acht werkdagen na het verhoor meegedeeld aan de betrokkene 
met het verzoek om dit te ondertekenen.  
In elk geval kan de betrokkene voorbehouden formuleren op het ogenblik van de ondertekening. Indien hij weigert om te tekenen, wordt 
hiervan melding gemaakt in het tuchtdossier.  
Art. 264. Als de betrokkene er schriftelijk van afgezien heeft gehoord te worden of niet […] verschenen is zonder geldige reden, stelt [de 
commandant of diens afgevaardigde of] de tuchtoverheid, naargelang het geval, binnen de tien werkdagen vanaf het schriftelijke afzien in 
het eerste geval, en vanaf de hoorzitting in het tweede geval, een proces-verbaal van weigering of van niet-verschijning op.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 34, 1° en 2° (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016)  
Art. 265. [Vervangen bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 35 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016) – 
Wanneer de commandant of diens afgevaardigde van mening is dat de feiten bestraft dienen te worden met een berisping of blaam, dan 
bezorgt hij dit tuchtdossier aan het college binnen de tien werkdagen vanaf het proces-verbaal van de hoorzitting, van afzien of van niet-
verschijning.]  
[Art. 265/1. Ingevoegd bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 36 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016) – 
Wanneer de commandant of diens afgevaardigde van mening is dat de feiten bestraft dienen te worden met een andere sanctie dan een 
berisping of een blaam, dan bezorgt hij het tuchtdossier aan de raad binnen de tien werkdagen vanaf het proces-verbaal van de hoorzitting, 
van afzien of van niet-verschijning.]  
Art. 266. [Het college of de raad, naargelang het geval,] doet uitspraak na de commandant of diens afgevaardigde en het betrokken 
personeelslid te hebben gehoord. De commandant neemt niet deel aan de beraadslaging [van het college of van de raad, naargelang het 
geval].  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 37 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016)  
Art. 267. [Vervangen bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 38 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016) – 
Wanneer het college van mening is dat de feiten bestraft dienen te worden met een andere sanctie dan de berisping of de blaam, dan verwijst 
het de zaak, binnen de tien werkdagen vanaf het proces verbaal van de hoorzitting, van afzien of van niet verschijning.]  
[Art. 267/1. Ingevoegd bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 39 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016) – 
Wanneer de raad van mening is dat de feiten bestraft dienen te worden met een berisping of een blaam, dan verwijst hij de zaak binnen de 
tien werkdagen vanaf het proces verbaal van de hoorzitting, van afzien of van niet verschijning.]  
Art. 268. Op straffe van nietigheid van de procedure doet de tuchtoverheid uitspraak over de op te leggen tuchtsanctie binnen de twee 
maanden vanaf de afsluiting van het proces-verbaal van het laatste verhoor, van weigering of van niet-verschijning.  
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Art. 269. [Vervangen bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 40 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016) – Het 
lid van het college of van de raad, naargelang het geval, dat niet aanwezig was gedurende alle hoorzittingen voor het college of de raad, 
naargelang het geval, mag niet deelnemen aan de beraadslaging, noch deelnemen aan de stemming over de uit te spreken tuchtstraf.]  
Art. 270. De gemotiveerde beslissing wordt terstond overgemaakt aan de betrokkene, hetzij per ter post aangetekend schrijven, hetzij via 
elke andere drager met bewijskracht en vaste datum binnen de tien werkdagen.  
Art. 271. Binnen de tien werkdagen volgend op de datum van kennisname van de beraadslaging van de raad waarin beslist wordt over een 
tuchtsanctie, overeenkomstig artikel 255, kan het personeelslid een beroep indienen bij een federale onafhankelijke beroepskamer, paritair 
samengesteld binnen de FOD Binnenlandse Zaken, overeenkomstig de artikelen 171 tot 173.  
Art. 272. Binnen de tien werkdagen volgend op de datum van kennisname van de beraadslaging van het college waarin beslist wordt over 
een tuchtsanctie, overeenkomstig artikel 254, kan het personeelslid een beroep indienen bij de raad.  
Art. 273. De raad doet uitspraak na de commandant of diens afgevaardigde en het betrokken personeelslid te hebben gehoord. De 
commandant neemt niet deel aan de beraadslaging van de raad.  
Art. 274. Op straffe van nietigheid van de procedure doet de raad uitspraak over de op te leggen tuchtsanctie binnen de twee maanden vanaf 
het verhoor.  
Art. 275. § 1. Het personeelslid kan niet het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure voor feiten die reeds gesanctioneerd werden, onder 
voorbehoud van nieuwe elementen die de heropening van het dossier rechtvaardigen en die zich voordoen tijdens de verjaringstermijn van 
de tuchtvordering.  
§ 2. De tuchtvordering mag alleen betrekking hebben op feiten die zich hebben voorgedaan of zijn vastgesteld binnen een termijn van zes 
maanden voorafgaand aan de datum waarop de vordering wordt ingesteld.  
Art. 276. In geval van strafvordering en indien het openbaar ministerie de einduitspraak van het gerecht ter kennis heeft gebracht aan de 
voorzitter of zijn afgevaardigde, moet de tuchtvordering ingesteld worden binnen de zes maanden na de datum van de kennisgeving.  
Art. 277. Indien meer dan één feit wordt aangerekend aan het personeelslid, kan dit slechts aanleiding geven tot één procedure en tot de 
uitspraak van één tuchtsanctie.  
Art. 278. […] Opgeheven bij K.B. van 9 mei 2016 (administratief statuut operationeel personeel), art. 41 (inw. 2 juni 2016) (B.S. 23.05.2016)  
Art. 279. De sanctie mag geen gevolgen hebben vooraleer ze uitgesproken werd. 

 


