KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 2014 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 207 VAN DE
WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID VOOR DE LEDEN VAN HET
ADMINISTRATIEF PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 20.01.2015)

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 207;
Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 april 2014;
Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting, gegeven op 3 juni 2014;
Gelet op het protocol nr 2014/13 van onderhandelingen van het Comité voor de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten, gesloten op 23 juli 2014;
Gelet op het advies van de Raad van State nr. 56.730/2, gegeven op 12 november 2014, 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,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de leden van het administratief personeel van de zone
bedoeld in artikel 105 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Art. 2. Het personeelslid dat gebruik maakt van de mogelijkheid vermeld in artikel 207 van de wet van
15 mei 2007, kan één van de twee of beide mogelijkheden kiezen :

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.
In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1,
tweede lid, van de wet van 15 mei 2007, in werking op de datum bepaald door de raad waarop de
brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.
Art. 4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Het verlofstelsel bedoeld in het eerste lid, 2°, omvat het aantal dagen jaarlijks verlof, het aantal
feestdagen, de eventuele aanvullende dagen en de leeftijdsgebonden verhoging van de dagen
jaarlijks verlof.
Onder het aantal dagen jaarlijks vakantieverlof, vermeld in het tweede lid, worden niet begrepen de
compensatiedagen toegekend aan het personeelslid om zich in regel te stellen met het
arbeidsuurrooster.
Het uitzonderlijk verlof of omstandigheidsverlof ingeval van zieke kinderen of andere huisgenoten,
kan niet worden toegekend aan het personeelslid waarop de maatregel, vermeld in het eerste lid, 2°,
wordt toegepast indien dit uitzonderlijk verlof begrepen is in de dagen jaarlijks vakantieverlof, vermeld
in het derde lid.
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1° hij blijft ten persoonlijke titel de reglementaire bepalingen genieten die op hem van toepassing
waren wat de geldelijke bepalingen en de sociale voordelen betreft, zo lang deze situatie aanhoudt;
2° hij behoudt ten persoonlijke titel zijn huidig verlofstelsel conform het gemeentelijk statuut dat op
hem van toepassing is op 31 december 2014, zo lang deze situatie aanhoudt.

