OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 - TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS
AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE
DBDMH.
Aan mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs en de Hoge Ambtenaar van de Brusselse
Agglomeratie
In bijlage vindt u een tabel met de toekenningsvoorwaarden van de burgerlijke eretekens aan de leden
van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de DBDMH
De operationele personeelsleden worden verdeeld in drie groepen die bestaan uit de volgende
graden:
1. brandweer en hulpverlener-ambulancier;
2. coördinator hulpverlener-ambulancier, korporaal, sergeant en adjudant;
3. luitenant, kapitein, majoor en kolonel.
De regels die van toepassing zijn op de toekenning van de burgerlijke eretekens aan het operationeel
personeel zijn deze die worden bepaald in het koninklijk besluit van 21 juli 1902.
Men kan geen onderscheiding ontvangen indien bij de evaluatie de vermelding “onvoldoende” wordt
toegekend.
Personen die verwikkeld zijn in een gerechtelijke procedure voor een strafrechtelijke zaak –
gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek – of in een tuchtrechtelijke procedure, mogen niet
worden voorgesteld voor een eervolle onderscheiding vóór de afloop van deze procedure.
De overheidsdiensten zijn niet verplicht over te gaan tot het systematisch onderzoeken van een
dergelijk feit. Indien zij echter hiervan kennis hebben, dienen zij voorlopig af te zien van elk initiatief.
Niettemin moeten zij de afwezigheid van een veroordeling vaststellen.

In ieder geval wordt er van het voorstel tot toekenning afgezien indien de veroordeling ontzetting uit de
eervolle onderscheidingen of het verbod die te dragen tot gevolg heeft, of indien de betrokkene
veroordeeld werd tot een correctionele hoofdgevangenisstraf van één jaar of tot een zwaardere straf.
Voor een doeltreffende behandeling van de dossiers inzake voordrachten tot eretekens, wordt er
gevraagd om voortaan enkel het bijgevoegde formulier te gebruiken (de elektronische versie kan via
mail gevraagd worden op het volgende adres : protocol@ibz.fgov.be ). De voordrachten moeten zoals
gewoonlijk opgestuurd worden naar de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, dienst Protocol, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel.
Het reglement van 18 september 2008 betreffende burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit is niet
meer van toepassing op het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de DBDMH
Deze omzendbrief en de bijlagen ervan hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Mijn omzendbrief van 23 mei 2017 over hetzelfde onderwerp wordt ingetrokken.
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In geval van veroordeling of tuchtstraf, kan de bevoegde overheidsdienst de opportuniteit van het
voorstel tot toekenning opnieuw in overweging nemen, afhankelijk van de veroordeling of tuchtstraf.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Wanneer de zaak geklasseerd wordt zonder gevolg, ontslag van rechtsvervolging, vrijspraak of zonder
tuchtstraf, wordt het voorstel tot toekenning ingediend of opnieuw ingediend met dezelfde
ranginneming als deze in het oorspronkelijk voorstel en kan de schorsingstermijn in aanmerking
genomen worden voor de berekening van de anciënniteit die vereist is voor een eventuele latere
toekenning.

BIJLAGE
CRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE
HULPVERLENINGSZONES

Brandweerman

25 jaar dienstanciënniteit
de
Medaille 2
kl.

35 jaar dienstanciënniteit
ste
Medaille 1
kl.

15 jaar anciënniteit vanaf de graad van korporaal of
coördinator hulpverlener-ambulancier

25 jaar anciënniteit vanaf de graad van korporaal of
coördinator hulpverlener-ambulancier

Coördinator Hulpverlener-Ambulancier
Korporaal
Sergeant
Medaille 1

ste

Kruis 2

kl.

de

kl.

Adjudant
Luitenant
Kapitein
Majoor
Kolonel

15 jaar anciënniteit vanaf de graad van korporaal of
coördinator hulpverlener-ambulancier
- Min. 10 jaar als officier: Kruis 2

de

- Minder dan 10 jaar als officier: Medaille 1

kl.

ste

25 jaar anciënniteit vanaf de graad van luitenant
ste
Kruis 1
kl.

kl.

Opmerking: De personeelsleden mogen slechts één burgerlijk ereteken dragen (art. 4 van het KB van 21 juli 1902)
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Hulpverlener-Ambulancier

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Graden

FORMULIER VOOR HET VOORSTEL TOT TOEKENNING
VAN EEN BURGERLIJK ERETEKEN TEN GUNSTE VAN
HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE
HULPVERLENINGSZONES
Provincie

Zone

Post
Contactpersoon binnen de hulpverleningszone
Titel / Graad / Functie
Naam

Voornaam

Tel

E-mail

Adres

Persoonlijke informatie betreffende de persoon voorgesteld voor een
ereteken
Naam
Voornaam
Geboorteplaats en -datum
Huidige graad
Geslacht

☐ V

☐ M

FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Diensten Protocol
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Tel.: 02 518.24.56
Fax: 02/518.23.09
E-mail: protocol@ibz.fgov.be
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Voorgesteld burgerlijk ereteken:
Reeds verkregen burgerlijke eretekens (van de oudste naar de meest recente)
Ereteken

Graad / Functie

Datum van het
toekenningsbesluit

Departement/
brandweerdienst/
hulpverleningszone

Op het moment van de
toekenning van het
ereteken

die de toekenning van het
ereteken voorgesteld heeft

Loopbaan binnen een brandweerdiensten/hulpverleningszone

(operationeel

vrijwillig of beroepspersoneel)

Graad

Datum
Begin

-

Duur (aantal)
Einde

Jaar

Maand
(en)

Dag
(en)

Brandweerdienst /
hulpverleningszone

Totaal :

In voorkomend geval, datum van
opruststelling:
Gekregen veroordelingen:
Niet-doorgehaalde tuchtsanctie / Datum:

Verslag en advies van de hiërarchische overheid met betrekking tot de
toekenning van de gevraagde onderscheiding

FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Diensten Protocol
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Tel.: 02 518.24.56
Fax: 02/518.23.09
E-mail: protocol@ibz.fgov.be
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Opmerkingen

Handtekeningen voor akkoord met betrekking tot het voorstel tot
toekenning van een ereteken
Postverantwoordelijke

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening

Naam
Voornaam
Graad

Zonecommandant
Naam
Voornaam
Graad

Voorzitter van de zone
Naam
Voornaam

Provinciegouverneur
Naam
Voornaam

Contactpersoon bij de Gouverneur
Naam

Voornaam

Tel.

E-mail

Adres

FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Diensten Protocol
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Tel.: 02 518.24.56
Fax: 02/518.23.09
E-mail: protocol@ibz.fgov.be
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