Rubriek

Degré / Graad

Overheidsbedrijven
Post
Postbodes
Sorteercentra (nachtsorteerders)

2
2

Belgocontrol
Luchtverkeersleiders die effectief en rechtstreeks het luchtverkeer controleren

4

NMBS
Rijdend personeel
Rangeerders, vakbedienden sporen, laders, onderhoud van de lijnen, technisch personeel

3
2

Securail (veiligheidsagenten)
Spoorleggers en personeel van de bovenleidingen
Technish onderhoudspersoneel in de werkplaats en de werkplaats locomotieven

3
3
2

Personeel in signalisatiecabine (verkeersreglementering)

3

Stationspersoneel (verantwoordelijke voor de reizigers en het verkeer van de treinen in de stations)

2

Ophalen van het huisvuil (vuilnisophalers)

3

Stads- en streekvervoer
Rijdend personeel

2

Veiligheid en justitie
Defensie
̶ Militairen
̶ Dienst militaire veiligheid (burgerpersoneel)
Politie
Politieambtenaar of hulpagent van het operationeel kader van de geïntegreerde politie

4
3
4

Brandweerlui
Beroepsbrandweerman die rechtstreeks deelneemt aan de brandbestrijding

4

Civiele bescherming (operationeel personeel)
calltakers 112

3
2

Justitie
̶ Buitendienst Veiligheid van de Staat
̶ Penitentiair beambten

3
3

̶ Veiligheidsbeambten (met het oog op de uitvoering van politietaken in de hoven en rechtbanken en de
overbrenging van gedetineerden - maken geen deel uit van een politiedienst)

1

̶ Lesgever in de gevangenisinstellingen of in de gemeenschapsinstellingen van de bijzondere jeugdzorg

2

Openbare diensten centraal bestuur, deelstaten)
̶ Douane, accijnzen en Vlaamse belastingdienst
̶ Departement operaties Douane & Accijnzen (met inbegrip van de controlediensten havens en
luchthavens)
̶ Onderzoeksdiensten Douane & Accijnzen
̶ Rummageteam
Dienst milieu, natuur en energie
Functies Waters en Bossen (bosarbeider)

2

2
2
1

Verkeer & Infrastructuur Maritieme Dienstverlening en loodsdiensten
̶ Varend personeel, afzonderlijk organiek kader, functies van scheepstechnicus, bootsman,
kwartiermeester, matroos, marconist, purser, bootsman (loodsboten en tenders); kok (ingescheept);
chauffeur; matroos-specialist loodsboten

2

̶ Varend personeel, Waterwegen, Vlaams bestuur Maritieme Dienstverlening en Kust: speciaal assistent
(die de functie van kwartiermeester uitoefent), hoofdmotorist (die de functie van motorist uitoefent),
hoofdmotorist (die de functie van officier-mekanieker) motorist, schipper, hoofdschipper (die de functie
van boordchef uitoefent), scheepstechnicus, hoofdtechnicus, loods (die een algemene functie uitoefent)

2

̶ Zeeloodsen
̶ Maritiem verkeersleiders die effectief en rechtstreeks het maritiem verkeer controleren

4
4

Collectieve voorzieningen
Zorgsector
Verplegend personeel van de ziekenhuizen, zorgcentra en andere instellingen en diensten erkend door de
overheid
Verzorgend personeel van de ziekenhuizen, zorgcentra en andere instellingen en diensten erkend door de
overheid

3

3

MUG en ambulanciers
Pedagogisch en omkaderingspersoneel op het vlak van de jeugdbegeleiding en de
gemeenschapsinstellingen

3
2

Kinderverzorgsters en omkaderingspersoneel kinderopvang

2

Gesloten centra

3

Onderwijs
Kleuteronderwijzer (-ster)
Leerkracht lager onderwijs
Leerkracht middelbaar onderwijs
Leerkracht beroepsonderwijs
Leerkracht bijzonder onderwijs

2
1
1
2
2

Opvoedend hulppersoneel van het lager, kleuter-, middelbaar, beroeps- en bijzonder onderwijs

1

Personeel technische diensten (meerdere openbare diensten)
Personeel dat op grote hoogte werkt, personeel dat masten beklimt, personeel dat op
hoogspanningslijnen werkt, personeel dat het waterbedelingsnet onderhoudt, personeel dat grondwerken
verricht

OPMERKING: wanneer een functie in aanmerking komt voor criteria krachtens de tabel, wordt het zwaar
beroep echter niet erkend voor de jaren als leidend ambtenaar behalve de leidend ambtenaren die
uitdrukkelijk in de tabel voorkomen

1

