OMZENDBRIEF VAN 16 DECEMBER 2014 - MINIMALE PRESTATIEVERGOEDING VRIJWILLIGE
BRANDWEER - INTERPRETATIE ARTIKEL 36 KB 19 APRIL 2014 HOUDENDE
BEZOLDIGINGSREGELING
VAN
HET
OPERATIONEEL
PERSONEEL
VAN
DE
HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 27.01.2015)

Aan Mevrouwen en de heren de Provinciegouverneurs,

Deze omzendbrief is bestemd voor de bevoegde overheden van de prezones en de zones.
Ik heb veel vragen gekregen over de minimale prestatievergoeding van de vrijwillige brandweerlieden.
In veel brandweerdiensten worden de vrijwillige brandweerlieden momenteel voor elke oproep tot
interventie minimum 2 uur betaald, ook indien de interventie korter duurt.
Deze gemeentelijke regeling valt terug te voeren naar de omzendbrief van 16 september 1971
betreffende het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van de gemeentelijke
reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten, die dergelijk
voorstel bevatte.
Artikel 36 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het
operationeel personeel van de hulpverleningszones bepaalt dat de minimale vergoeding voor een
prestatie overeenstemt met die welke verschuldigd is voor één prestatieuur. Dit artikel lijkt een einde
te stellen aan de mogelijkheid tot uitbetaling van minimum 2 uur per interventie.
Het is zo dat de vrijwillige brandweerlieden via de keuze voor behoud van hun oude geldelijk statuut
conform artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, deze regel uit het
gemeentelijk statuut dat zij voor elke interventie minstens 2 uur betaald worden, kunnen behouden.

Eenzelfde bepaling bevindt zich in artikel 28 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014
houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen
brandweerman is.
Ik zal dit koninklijk besluit ook aanpassen en in afwachting daarvan is dezelfde interpretatie als die van
artikel 36 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 van toepassing.
Gezien het feit dat het een mogelijkheid betreft voor de zone om in het kader van het nieuwe statuut
deze hogere minimale vergoeding toe te kennen of niet, kan de eventuele meerkost van deze
beslissing niet aangemerkt worden als een meerkost van de hervorming en valt deze dus niet onder
artikel 67, tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Mag ik u vragen deze omzendbrief ter kennis te brengen aan de betrokken overheden van de
prezones.
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
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Kenniscentrum – Documentatiedienst

In afwachting van deze wijziging, wordt artikel 36 in volgende zin geïnterpreteerd : de zone kan een
minimale vergoeding toekennen van meer dan 1 prestatieuur per interventie.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Gezien het belang en de fundamentele rol van de vrijwillige brandweerlieden in de organisatie van de
brandweerdienst, die erkend werd in het Regeerakkoord, en om te vermijden dat vrijwillige
brandweerlieden massaal voor het oude geldelijk statuut kiezen en dat er onvoldoende nieuwe
kandidaten zouden kunnen gevonden worden, heb ik besloten artikel 36 van het genoemde koninklijk
besluit aan te passen.

