KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 MEI 2018 BETREFFENDE DE OVERDRACHT VAN DE
BRANDWEERLIEDEN VAN DE BRANDWEERDIENST VAN DE SUPREME HEADQUARTERS
ALLIED POWERS EUROPE, NAAR DE HULPVERLENINGSZONE HAINAUT-CENTRE. (inw. 4 juni
2018) (B.S. 25.05.2018)

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, artikel 219/2, § 2, ingevoegd bij
de wet van 9 november 2015 ;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 oktober 2017 ;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 23 april 2018 ;
Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;
Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 2018/02 van het Comité voor de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten, gesloten op 1 februari 2018 ;
Gelet op het advies 63.116/2 van de Raad van State, gegeven op 4 april 2018, overeenkomstig
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder:
1°
2°
3°
4°

Shape: Supreme Headquarters Allied Powers Europe;
brandweerman: de brandweerman van de brandweerdienst van Shape ;
Zone: de hulpverleningszone Hainaut-Centre ;
Minister : de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken.

§ 2. De brandweerman die de overdracht aanvaardt, wordt lid van het operationeel personeel
van de zone.
Shape stuurt het administratief dossier van deze brandweerman naar de zone, met inbegrip van de
lijst van zijn brevetten en het eventueel laatste evaluatieverslag.
§ 3. De brandweerman die de overdracht weigert, blijft burgerpersoneel van Shape, niet
toegewezen aan de brandweerdienst.

HOOFDSTUK 3. - OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 3. Tijdens de overdracht naar de zone:
1° de brandweerman behoudt de graad van brandweerman;
2° de teamleider krijgt de graad van sergeant;
3° de hoofd van de dienst krijgt de graad van kapitein.
Art. 4. De brandweerman die een andere beroepsactiviteit uitoefent in de zin van artikel 26 van het
koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones, moet een cumulatieaanvraag indienen binnen een termijn van
drie maanden na de datum van zijn overdracht naar de zone.
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Art. 2. § 1 De minister bepaalt de datum voor de overdracht van de brandweerlieden naar de zone.
Binnen een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de bepaling van de in het eerste lid
bedoelde datum, stuurt Shape een brief naar de brandweerman om hem een overdracht naar de zone
voor te stellen.
De brandweerman moet antwoorden binnen een termijn van een maand na de brief. Zo niet, wordt
de brandweerman geacht het voorstel tot overdracht te weigeren.
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HOOFDSTUK 2. - MODALITEITEN VAN DE OVERDRACHT

Art. 5. De eerste evaluatiecyclus, die begint met het eerste functiegesprek, start ten laatste 6
maanden na overdracht.
Art. 6. Het aantal vakantieverlofdagen waarop de brandweerman het recht heeft in toepassing van de
bepalingen van artikel 195 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het
administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, wordt in evenredige
mate verminderd in het geval van een overdracht naar de zone in de loop van het jaar. Dit aantal
vakantieverlofdagen wordt, daarenboven, verhoogd of verlaagd met het saldo van het jaarlijks verlof
waarover hij beschikte voor de periode van het lopende jaar dat hij prestaties geleverd heeft als lid
van het personeel van de brandweerdienst van Shape.
Art. 7. De overuren die de brandweerman nog niet gerecupereerd had bij de overdracht naar de zone,
kunnen overgedragen worden ten belope van zeventig uur.
Art. 8. Wanneer er in het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut
van het operationeel personeel van de hulpverleningszones melding gemaakt wordt van dienst- of
graadanciënniteit, wordt hier ook de anciënniteit die binnen de brandweerdienst van Shape verworven
werd, mee bedoeld.
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Art. 9. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

