KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 JUNI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE
BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEZOLDIGING VAN HET PERSONEEL VAN DE OPENBARE
1
BRANDWEERDIENSTEN EN HET PERSONEEL VAN DE GEMEENTEPOLITIE. (B.S. 12.07.1994)
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming inzonderheid op artikel
9, gewijzigd bij de gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur van 16 juli 1993;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 189, gewijzigd bij de gewone wet tot
vervollediging van de federale staatsstructuur van 16 juli 1993;
Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot vaststelling van de algemene bepalingen
betreffende de weddeschalen van het provincie- en gemeentepersoneel en de bijlagen, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 27 december 1990, 25 juni 1991 en 15 juli 1991;
Gelet op het protocol van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten van 10
juni 1994;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op
artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het intersectorieel akkoord
van sociale programmatie van de jaren 1991-1994 dringend moet worden uitgevoerd;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het personeel van de openbare brandweerdiensten en het
personeel van de gemeentepolitie.

Art. 4. In afwijking van artikel 2, kan diegene die een voordeliger weddeschaal geniet die meer
voordelige weddeschaal ten persoonlijke titel blijven genieten.
Art. 5. Het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende
de weddeschalen van het provincie- en gemeentepersoneel en de bijlagen laatst gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 15 juli 1991, houdt op van toepassing te zijn op het personeel bedoeld bij
artikel 1, op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit.
In afwijking van het eerste lid blijft het in dat lid vernoemde koninklijk besluit van toepassing op de
graden van het personeel bedoeld bij artikel 1 waarvoor in de bijlagen gevoegd bij dit besluit geen
minimum en maximum werd vastgesteld.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van de toepassing van de algemene
weddeschaalherziening op de andere categorieën van het personeel van dezelfde overheid en ten
vroegste op 1 januari 1994.
1

Voor het vaststellen van de toegekende toelage voor vrijwilligers zie M.O. van 16 september 1971.

2

Bijlage I : Personeel van de gemeentepolitie (I. Stedelijke politie, II. Gemeentelijke politie, III. de
politieassistenten) kan bekomen worden bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Civiele Veiligheid,
documentatie en archief, Leuvenseweg 1- 1000 Brussel - tel. 02/500.22.59. (Wijziging van KB van 3 maart 1995
(B.S. 24.03.1995))
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Art. 3. De wedde wordt aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen gekoppeld
overeenkomstig de regelen voorgeschreven bij de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een
stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982.
De wedde wordt aan de spilindex 138,01 gekoppeld.
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Art. 2. Het minimum van de weddeschalen vastgesteld per graad voor het in artikel 1 bedoeld
personeel mag niet minder voordelig zijn dan het minimum dat per graad bepaald is in de bij dit besluit
2
gevoegde bijlagen I en II .
Het maximum van de weddeschalen vastgesteld per graad voor het in artikel 1 bedoeld personeel
mag niet meer voordelig zijn dan het maximum dat per graad bepaald is in de bij dit besluit gevoegde
bijlagen I en II.

Art. 7. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE II
Personeel van de openbare brandweerdiensten
GRAAD
Brandweerman
Korporaal
Sergeant

MINIMUM
545.000
570.000

MAXIMUM
1
1.000.000
2
1.000.000

eerste sergeant

640.000

1.100.000

745.000

1.180.000

780.000

1.695.000

1.060.000
1.180.000

1.795.000
1.950.000

[1.700.000]

[2.400.000]

sergeant-majoor
adjudant
opper-adjudant
3
onderluitenant
luitenant
4
kapitein
kapiteincommandant
Majoor
luitenant-kolonel

Aldus gewijzigd bij het K.B. van 28 november 1994, art. 2 (B.S. 16.12.1994)

3 Voor de graden van onderluitenant en van luitenant worden verschillende weddeschalen voorzien, rekening
houdend met het diploma, met de anciënniteit, met de evaluatie en met de eventuele bijkomende opleiding.
4 Voor de graden van kapitein en commandant worden verschillende weddeschalen voorzien, rekening houdend
met het diploma;
1)
burgerlijk ingenieur;
2)
industrieel ingenieur en architect;
3)
de andere.
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2 De weddeschaal kan de grens van 960.000 F slechts overschrijden en het
maximum kan slechts worden bekomen mits het personeelslid voldoet aan de voorwaarden van anciënniteit,
bijkomende vorming en gunstig advies van de korpschef; deze voorwaarden worden bepaald door de Koning.
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1 Het maximum van de weddeschaal wordt principieel op 924.000 F vastgelegd.
Er kunnen weddeschalen uitgewerkt worden tot 960.000 F en tot 1.000.000 F voor personeelsleden die voldoen
aan de voorwaarden van anciënniteit, diploma, bijkomende vorming en gunstig advies van de korpschef; deze
voorwaarden worden bepaald door de Koning.

JAARLIJKSE WEDDESUPPLEMENT VOOR DE CHEF VAN DE BRANDWEERDIENST X, Y, EN Z.

Kapitein

75.000

Kapitein-commandant

95.000

Majoor

[150.000]

Luitenant-kolonel

Andere

50.000
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Aldus gewijzigd bij het K.B. van 28 november 1994, art. 2 (B.S. 16.12.1994)

