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TITEL I 

__________ 

 

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN VOOR DIENSTANCIËNNITEIT 

 

 

A. BURGERLIJKE ERETEKENS VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN 

 
1 Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan al de verdienstelijke statutaire 

personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, wanneer hun dienstanciënniteit 25 en 35 
jaar bereikt. Het omvat het kruis van de 1

e
 en 2

e
 klasse en de medailles van 1

e
 en 2

e
 klasse.  

2 De keuze van de categorie en de klasse van het voor te stellen burgerlijk ereteken 
wordt bepaald door twee factoren: de graad en de anciënniteit van het personeelslid. De tabel 
bijlage I behelst dienaangaande alle bijzonderheden.  

3 Het personeelslid dat ingevolge medische ongeschiktheid of in en door de dienst 
opgelopen verwondingen geherklasseerd is, bekomt het burgerlijk ereteken dat overeenkomt 
met de graad die hij voor zijn herklassering had.  

4 Het burgerlijk ereteken wordt enkel verleend na 25 en 35 jaar dienst. Categorie en 
klasse van de onderscheiding worden bepaald door de administratieve toestand van het 
personeelslid op het ogenblik waarop de termijn van 25 en 35 jaar verstreken is. Zo het 
personeelslid dat na 25 of 35 jaar dienst het burgerlijk ereteken heeft bekomen, naderhand tot 
een hogere graad wordt benoemd, mag er geen wijzigingsvoorstel worden ingediend tot het 
bekomen van het ereteken dat met zijn nieuwe graad overeenstemt. 

5 Het personeelslid dat het burgerlijk ereteken heeft bekomen buiten de Belgische 
Spoorwegen, moet zijn onmiddellijke chef hiervan dadelijk op de hoogte brengen; deze 
laatste zorgt er voor dat van het verlenen van de onderscheiding aantekening wordt gemaakt 
in het dossier van het personeelslid. 

6 Aan deze burgerlijke eretekens is een premie gekoppeld.  

 

B. ERETEKENS VAN DE ARBEID VOOR NIET-STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN 

 

7 De niet-statutaire personeelsleden van de Belgische Spoorwegen kunnen voor de 
toekenning van een Ereteken van de Arbeid in aanmerking komen, vanaf een 
dienstanciënniteit bereikt vanaf: 

• 25 jaar dienst (Ereteken van de Arbeid van 2
e
 klasse); 

• 35 jaar dienst (Gouden Medaille: Orde van Leopold II – Kroonorde); 

8 Aan deze eretekens is een premie gekoppeld.  
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C. BIJZONDER ERETEKEN VOOR 45 JAAR DIENST 

 

9 Het bijzonder ereteken wordt verleend aan al de verdienstelijke statutaire en niet-
statutaire personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, wanneer hun dienstanciënniteit 45 
jaar bereikt. 

10 Er wordt een oorkonde overhandigd, samen met een premie.  

 

D. BEREKENING VAN DE ANCIENNITEIT 

 

11 De berekening van de anciënniteit is op de dienstanciënniteit gebaseerd, die rekening 
houdt met de geleverde prestaties gepresteerd bij de Belgische Spoorwegen vanaf de datum 
van eerste aanwerving.  

 Er wordt rekening gehouden met al de statutaire en niet-statutaire betrekkingen – 
onverschillig van welke duur per dag – met een regelmatig en bestendig karakter, zelfs als ze 
bij tussenpozen werden geleverd.  

  

 

E. BEDRAG VAN DE PREMIE 

 

12 De toe te kennen premie voor de statutaire en niet-statutaire personeelsleden voor 
alle eretekens bedraagt 300 €. 

 

F. DIENSTVRIJSTELLING VOOR DE CEREMONIE 

  

13 Ter gelegenheid van de uitreiking van een decoratie krijgen de aanwezige 
personeelsleden op de georganiseerde ceremonie een dienstvrijstelling met behoud van 
premies voor de noodzakelijke tijd met een maximum van een halve dag. Deze 
dienstvrijstelling opent het recht op het verkrijgen van een halve dag vakantieverlof, 
kredietdag of variabele compensatieverlofdag op de dag van de ceremonie en op aanvraag 
van het personeelslid. Wanneer de ceremonie samenvalt met een oorspronkelijk voorziene 
afwezigheid (rust, compensatieverlof, deeltijdse arbeid), wordt deze afwezigheid verplaatst 
naar een andere datum.  

14 De drie entiteiten organiseren samen, in de mate van het mogelijke, de ceremonies 
voor de personeelsleden.  

 De data van de ceremonies zullen besproken worden in de Gewestelijke Paritaire 
Commissie.  

15 De modaliteiten worden gepubliceerd in een omzendbrief H-HR. 
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TITEL II 

__________ 

 

 ERETEKENS AAN DE SLACHTOFFERS VAN DODELIJKE ARBEIDSONGEVALLEN  

 
16 Het ereteken 1

e
 klasse voor het statutair personeel en het Ereteken van de Arbeid 1

e
 

klasse voor het niet-statutair personeel mogen posthuum verleend worden aan alle 
werknemers, slachtoffers van dodelijke arbeidsongevallen, welke ook hun nationaliteit en hun 
leeftijd mogen zijn. 

 Tot het verlenen van het ereteken geven evenwel geen aanleiding, de dodelijke 
arbeidsongevallen op de weg van en naar het werk, noch die, welke opzettelijk door het 
slachtoffer veroorzaakt werden.  

17 De modaliteiten zijn opgenomen in een omzendbrief H-HR. 
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GRONDSLAGEN VOOR HET TOEKENNEN VAN  

DE BURGERLIJKE ERETEKENS VOOR DIENSTANCIENNITEIT 

Personeelscategorieën 

Verleende onderscheiding 

Na 25 jaar 

dienst 

Na 35 jaar 

dienst 

Personeelsleden met een graad van rang 1 tot 4 

Medaille 1
e
 

klasse 
Kruis 1

e
 klasse 

Personeelsleden met een graad van rang 5 tot 7 
Medaille 1

e
 

klasse 
Kruis 2

e
 klasse 

Personeelsleden met een graad van rang 8 en 9 
Medaille 2

e
 

klasse 

Medaille 1
e
 

klasse 

 


