9 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende
bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

VERSLAG AAN DE KONING
Sire,
Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan ik de eer heb het ter ondertekening van Uwe Majesteit
voor te leggen, heeft als doel om bepaalde bepalingen van het geldelijk statuut dat van toepassing is
op het operationeel personeel van de hulpverleningszones te corrigeren of aan te passen.
Artikelsgewijze bespreking
Artikel 1. De bepaling in artikel 2 van het geldelijk statuut blijkt zonder voorwerp te zijn. Een
delegatie van bevoegdheid van de raad naar het college is enkel denkbaar voor uitvoerende
maatregelen van individuele aard. Welnu, alle bevoegdheden die door het geldelijk statuut aan de
raad zijn toegekend, zijn van reglementaire aard.
Artikelen 2 tot 9. De voorwaarden voor een bevordering in weddeschaal zijn aangepast teneinde
overeen te stemmen met de evolutie van het opleidingsbeleid dat vastgesteld wordt door het
koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten.
Artikel 10. Er is een discrepantie tussen de Franstalige en Nederlandstalige versie van deze bepaling.
Door beroep te doen op het begrip dienstanciënniteit kan deze discrepantie weggewerkt worden. De
dienstanciënniteit loopt ook wanneer er geen effectieve prestaties zijn.
Artikel 11. Het komt erop aan om te preciseren hoe de premie voor operationaliteit en
onregelmatige prestaties van de zonecommandant en de beroepsofficieren die niet op regelmatige
wijze deelnemen aan een wachtdienst in geval van interventie, berekend wordt.
Onder wachtdienst in geval van interventie wordt begrepen de oproepbaarheidsdienst om de
aanwezigheid van een officier te garanderen tijdens de basisinterventies zoals bepaald in het
koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de
snelste adequate hulp en van de adequate middelen.Wordt hieronder niet begrepen een eventuele
oproepbaarheidsdienst voor directie- of coördinatiefuncties in het kader van de noodplanning.
Artikel 12. De wijziging heeft als doel om een percentage vast te leggen voor de
operationaliteitspremie en de onregelmatige prestaties dat identiek is voor alle luitenants. Er moet
vermeden worden dat de pas bevorderde luitenant na de overdracht naar de zone bij gelijke
anciënniteit een hogere wedde heeft dan die van een luitenant door integratie.
Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap "stagiair" blijft van toepassing zolang de
vrijwilliger stagiair is.
Artikel 14. Het komt erop aan om de zone toe te laten, in het kader van de arbeidsongevallen, om de
periodes van VTO (volledige tijdelijke ongeschiktheid) te vergoeden aan een percentage dat hoger is
dan 90 % van de basisvergoeding (de basisvergoeding is gelijk aan de wedde, premies en
vergoedingen die verschuldigd zijn voor de 365 dagen die voorafgaan aan het ongeval, met een
plafond van 40 927,18 € in 2015).

Artikel 15. Het komt erop aan om de zone toe te laten om een hogere forfaitaire vergoeding dan een
uur toe te kennen in geval van oproeping van de vrijwillige brandweerlieden. De forfaitaire
vergoeding dekt eveneens de andere prestaties van de vrijwilliger tijdens de vastgelegde tijd. Met
andere woorden, als de zone beslist om een forfaitaire vergoeding van bvb. twee uur toe te kennen
en een vrijwillige brandweerman een eerste interventie uitvoert van 22.00 u tot 22.30 u en
vervolgens een tweede interventie van 23.00 u tot 23.40 u, zal hij recht hebben op slechts één enkele
forfaitaire vergoeding van twee uur, waarbij een toelage voor onregelmatige nachtprestaties van 1 u
en 10 min bijkomt.
Artikel 16. Het doel is om het voordeel van een bepaling die enkel van toepassing was op de
beroepspersoneelsleden, uit te breiden naar de vrijwilligers.
Artikel 17. Het aantal uren voortgezette opleiding dat georganiseerd wordt tijdens de jaren 2015 tot
2018 zal lager zijn dan 24. De voorgestelde wijziging laat toe om een negatieve impact op de evolutie
van de weddeschaal van het beroepspersoneelslid weg te werken. In navolging van de opmerking
van de Raad van State kan bevestigd worden dat het werkelijk aantal uren voortgezette opleiding in
2017 en 2018 proportioneel toenemen tav 2015 en 2016, aangezien de toename vanaf 2015 tot en
met 2018 eigenlijk 0 - 6 - 12 -18 bedraagt. Doordat de wijziging van artikel 150 van het koninklijk
besluit van 19 april 2014 gebeurde door het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de
opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke
besluiten heeft men het aantal uren voor de jaren 2015 en 2016 samengeteld, om te vermijden dat
personeelsleden die al een voortgezette opleiding gestart waren in 2015 benadeeld zouden worden.
Artikel 18. De bepaling laat toe, onder bepaalde voorwaarden, om de vergoedingen van de prestaties
van het vrijwillig personeel trimestrieel te blijven betalen.
Artikel 19. Er wordt een extra trap toegevoegd aan de prestatievergoedingschaal van de vrijwillige
adjudanten.
Ik heb de eer te zijn,
Sire,
Van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

ADVIES 59.056/2 VAN 30 MAART 2016 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN
ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL
2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE
HULPVERLENINGSZONES'
Op 3 maart 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister
van Binnenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken
over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014
houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones' .
Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 30 maart 2016.

De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Bernard Blero,
staatsraden, Jacques Englebert en Marianne Dony, assessoren, en Colette Gigot, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Roger Wimmer, eerste auditeur .
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder
toezicht van Wanda Vogel .
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 30 maart 2016.
Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel
84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het
ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande
vormvereisten.
Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.
1. In de aanhef moet een nieuw lid worden toegevoegd teneinde te vermelden dat het voorafgaand
vormvereiste inzake de impactanalyse vervuld is.
2. De coëfficiënten die bepaald worden in artikel 17 van het ontworpen besluit kunnen in het licht
van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel alleen aanvaard worden als het werkelijk aantal
uren opleiding in 2017 en 2018 in evenredige mate toeneemt ten opzichte van 2015 en 2016.
De griffier,
C. Gigot.
De voorzitter,
P. Vandernoot.
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FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 106;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones;
Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 oktober 2015;
Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2015;
Gelet op het protocol nr. 2015/06 van 26 januari 2016 van het Comité voor de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de
wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 59.056/2 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2016, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het
operationeel personeel van de hulpverleningszones wordt opgeheven.
Art. 2. In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 3. In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 4. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 5. In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 6. In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 7. In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 8. In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 9. In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.
Art. 10. In artikel 21, § 4, van hetzelfde besluit, worden de woorden "per gepresteerde maand"
vervangen door de woorden "per maand dienstanciënniteit".
Art. 11. Artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de zin :
"De zonecommandant en de beroepsofficieren die niet deelnemen aan een wachtdienst in geval van
interventie genieten een premie a rato van 7,6 uur voor elke dag van de week begrepen tussen
maandag en vrijdag en die niet gedekt is door een verlof of een dienstvrijstelling bedoeld in
hoofdstuk 3 van boek 9, titel 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het
administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones."
Art. 12. De tekst van artikel 26, § 4, tweede streepje, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat
volgt :
"- voor de graad van luitenant is x gelijk aan 0,28;".
Art. 13. Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt :
"De trap "stagiair" van de weddeschalen van brandweerman en van kapitein is van toepassing zolang
het vrijwillig personeelslid stagiair is. Wanneer de tijdelijke benoeming ingaat op een andere datum
dan op de eerste van de maand, is het bedrag van de uurvergoeding voor prestaties van de lopende
maand niet onderhevig aan wijzigingen.".
Art. 14. Artikel 45 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt :
"De raad kan, bij reglementaire bepaling ter aanvulling van dit statuut, een meer gunstige bepaling
nemen zoals bedoeld in artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector.".

Art. 15. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 46/1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 46/1. De raad
kan, door een reglementaire bepaling die dit statuut aanvult en die afwijkt van de bepalingen van
artikel 36 ervan, een minimale vergoeding per prestatie bepalen, die hoger is dan een uur voor het
vrijwillig personeelslid van wie de beschikbaarheidsgraad en het gunstige reactieniveau in geval van
oproeping hoger zijn dan de niveaus die de raad bepaalt in het huishoudelijk reglement bedoeld in
artikel 177, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief
statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.".
Art. 16. Artikel 51 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst :"Art. 51. Het
personeelslid krijgt, op geen enkel moment, in zijn nieuwe weddeschaal of in zijn nieuwe
prestatievergoedingschaal, al naargelang hij beroeps- of vrijwillig personeelslid is, een wedde of
prestatievergoeding die lager is dan diegene die hij genoot voordat dit statuut op hem van
toepassing was.
Bij deze vergelijking wordt voor de beroepspersoneelsleden geen rekening gehouden met een
eventueel weddesupplement, noch met een eventuele verhoging van de weddeschaal voor
nachtelijke prestaties, prestaties op zaterdag en zondag en, voor de vrijwillige personeelsleden, noch
met enige forfaitaire vergoeding of een verhoging van de vergoeding per uur.".
Art. 17. In hetzelfde besluit wordt een artikel 52/1 ingevoegd; luidend als volgt :
"Art. 52/1. Het aantal uren voortgezette opleiding bedoeld in 3° van de artikelen 12 tot 19 dat
effectief gevolgd wordt tijdens de jaren 2015 tot 2018 wordt respectievelijk vermenigvuldigd met de
volgende factor :
- 4 voor de uren voortgezette opleiding die gevolgd worden in de loop van 2015 of 2016;
- 2 voor de uren voortgezette opleiding die gevolgd worden in de loop van 2017;
- 1,34 voor de uren voortgezette opleiding die gevolgd worden in de loop van 2018.".
Art. 18. In hetzelfde besluit wordt een artikel 53/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"Art. 53/1. In afwijking van de artikelen 34, 38, derde lid en 41, kan de raad beslissen om, indien in de
meeste brandweerdiensten waaruit de zone bestond de prestatievergoedingen van de vrijwillige
personeelsleden niet maandelijks werden betaald, deze prestatievergoedingen, de diplomatoelage
en de toelage voor onregelmatige prestaties minstens elk trimester te betalen, na vervallen
termijn.".
Art. 19. In bijlage 2 van hetzelfde besluit, wordt het bedrag van 11.72 euro toegevoegd aan trap 8
van de schaal van adjudant.
Art. 20. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de
verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad, uitgezonderd de artikelen 14 tot 18 die uitwerking
krijgen op 1 januari 2015, behalve voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, voor wie de artikelen 14 tot 18 in werking
treden op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd
wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.
Art. 21. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 9 mei 2016.
FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

