KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE
LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE
BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015)

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 106, eerste lid en artikel
175/1, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding
voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openbare
brandweerdiensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het
operationeel personeel van de hulpverleningszone;
Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 september 2015;
Gelet op het protocol nr. 2015/03 van het comité voor de plaatselijke en provinciale
overheidsdiensten, gesloten op 1 juli 2015;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de
wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Overwegende het advies van de Hoge Raad voor de Opleiding, gegeven op 20 mei 2015;
Gelet op advies 58.212/2 van de Raad van State, gegeven op 21 oktober 2015, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. – DEFINITIES

Minister : de Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken;
Wet van 15 mei 2007 : wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Koninklijk besluit van 19 april 2014 : koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het
administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones;
4° Hoge Raad voor de opleiding : de raad bedoeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 4
april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare
brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openbare
brandweerdiensten;
5° Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling : de commissie bedoeld in hoofdstuk IV van het
koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de
openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openbare
brandweerdiensten;
6° Leden van de openbare hulpdiensten : de leden van de hulpverleningszones en de leden van de
operationele eenheden van de Civiele Bescherming;
7° Inspectie : de inspectie bedoeld in artikel 9, § 2, van de wet van 31 december 1963 betreffende
de civiele bescherming en de algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid
bedoeld in artikel 168 van de wet van 15 mei 2007;
8° Kenniscentrum : het Federaal Kennis- centrum voor de civiele veiligheid zoals bedoeld in artikel
175 van de wet van 15 mei 2007;
9° Hulpverleningszone : de hulpverlenings- zone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei
2007;
10° Module : deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten
wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties;
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1°
2°
3°
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Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling I. - Erkenning
Art. 2. De minister erkent de opleidingscentra. Er is niet méér dan één opleidingscentrum op het
grondgebied van een provincie of het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
Art. 3. De vraag om erkenning van een opleidingscentrum wordt aan de minister gericht.
Zij gaat vergezeld van zowel de statuten en het huishoudelijk reglement van het opleidingscentrum,
als van de samenstelling van de administratieve structuur en van de pedagogische cel die
operationele experts en minstens één pedagoog bevat. De vraag om erkenning bevat eveneens een
kwantitatieve analyse van de jaarlijkse geschatte behoeften voor het doelpubliek, evenals de
administratieve, logistieke en technische specifieke middelen. De vraag om erkenning vermeldt
eveneens de analyse van de middelen inzake materieel en infrastructuur voor de behoeften van de
theoretische en praktische opleiding.
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HOOFDSTUK II. - OPLEIDINGSCENTRA
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11° Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur;
12° Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur;
13° Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of
internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum voor de civiele
veiligheid bedoeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 2007;
14° Basisopleiding : opleiding verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om de loopbaan te
starten, ofwel om naar een hogere graad over te gaan;
15° Gespecialiseerde opleiding : opleiding voor het verwerven van kennis en competenties, nodig
voor het uitoefenen van een gespecialiseerde functie;
16° Voortgezette opleiding : opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19
april 2014 voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties,
overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de Minister, na advies
van het Kenniscentrum;
17° Permanente opleiding : opleiding bedoeld in artikel 150, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april
2014 georganiseerd door de zonecommandant of zijn afgevaardigde, overeenkomstig de
oefensystematiek goedgekeurd door de Minister, na advies van het Kenniscentrum;
18° Opleidingscentrum : opleidingscentrum voor de civiele veiligheid bedoeld in artikel 175/1 van de
wet van 15 mei 2007;
19° Brevet van brandweerman : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van
21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
20° Brevet van korporaal : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 21
februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
21° Brevet van sergeant : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 21
februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
22° Brevet van adjudant : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 21
februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
23° Brevet van officier : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, van het koninklijk besluit van 21
februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
24° Brevet van technicus brandvoorkoming : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 6°, van het
koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten;
25° Brevet van crisissituatiebeheer : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 7°, van het koninklijk besluit
van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
26° Brevet van dienstchef : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 8°, van het koninklijk besluit van 21
februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
27° Opleiding tot sociale promotie : de opleiding bedoeld in artikel 56, 5°, e), 6°, e) en 7°, e) van het
koninklijk besluit van 19 april 2014;
28° Werkdag : de weekdag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.

Afdeling II. – Opdrachten
Art. 4. Onverminderd de opdrachten van het Kenniscentrum inzake de organisatie van de opleidingen,
de opdrachten van de hulpverleningszones inzake de permanente opleiding van het personeel van de
hulpverleningszone of de opdrachten van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, organiseert elk opleidingscentrum de opleidingen
voor de leden van de openbare hulpdiensten.
Art. 5. Tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en elk opleidingscentrum wordt een
overeenkomst afgesloten. De overeenkomst bevat minstens de volgende elementen :

Art. 6. In afwijking van artikel 5, 3° kan de Minister, na advies van de Hoge Raad voor de opleiding,
het minimumbedrag en het maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat het opleidingscentrum kan
vorderen van de hulpverleningszone bepalen voor de brevetten bedoeld in artikel 10, § 1, 1° en de
getuigschriften bedoeld in artikel 10, § 1, 2°.
Afdeling III. - Controle
Art. 7. De opleidingscentra worden gezamenlijk gecontroleerd door de Inspectie en het
Kenniscentrum, die minimaal één keer om de twee jaar een gezamenlijk verslag opstellen met hun
opmerkingen.
In dit verslag worden de beschouwingen vermeld van de Hoge Raad voor de opleiding, in
toepassing van artikel 5, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge
Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supra- provinciale
Opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten.
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2° de materiële middelen in natura die door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter
beschikking gesteld kunnen worden aan de opleidingscentra;
3° het minimum- en maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat de opleidingscentra naast de
subsidies kunnen vorderen;
4° de duur en de modaliteiten van herziening en van ontbinding van de overeenkomst;
5° de controlemaatregelen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op de naleving van
de overeenkomst, zoals bedoeld in de artikelen 7 tot 9;
6° de prestaties van het opleidingscentrum inzake de opleiding van de leden van de operationele
eenheden van de civiele bescherming.
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1° de opdrachten en verplichtingen van het opleidingscentrum. Deze opdrachten en verplichtingen
zijn hoofdzakelijk de volgende :
a) het mede organiseren van de selectie van de leden van de hulpverleningszones met het oog op
het afleveren van het federaal geschiktheidsattest bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit
van 19 april 2014 en van de bevorderingsproeven bedoeld in artikel 57 van hetzelfde koninklijk
besluit;
b) het organiseren van de opleidingen tot het behalen van brevetten, getuigschriften en attesten;
c) het organiseren van de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk
besluit van 19 april 2014 en de gespecialiseerde opleidingen voor de leden van de
hulpverleningszones, die in de zone uitgevoerd kunnen worden;
d) het ter beschikking stellen van geschikt materieel en geschikte infrastructuur voor de koude en
warme praktijkopleiding;
e) meewerken aan het ontwikkelen en up-to-date houden van de cursussen en van het didactisch
materiaal, overeenkomstig de technische evoluties in de sector, en/of het deelnemen aan
werkgroepen voor het ontwikkelen van dit materiaal;
f) beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen aangaande de uitrusting, het materieel
en de infrastructuur van het opleidingscentrum, evenals aan de gevraagde quota inzake het
aantal op te leiden leerlingen;
g) het respecteren van de pedagogische normen goedgekeurd door de Minister, na advies van de
Hoge Raad voor de opleiding, onder andere het maximum aantal leerlingen per klas en het
aantal instructeurs per groep voor de praktische opleidingen;
h) het doceren van de syllabi goedgekeurd door de Hoge Raad voor de opleiding;

Het verslag heeft betrekking op de activiteiten van het centrum en op de naleving van de
pedagogische normen zowel wat betreft het personeel dat de leerlingen begeleidt als wat betreft de
specifieke pedagogische tools en materieel.
Het verslag wordt aan de Minister bezorgd ten laatste op de laatste dag van de derde maand die
volgt op het inspectiebezoek.
De leden van het Kenniscentrum en van de Inspectie hebben toegang tot de installaties van het
opleidingscentrum en tot de opleidingen.
Art. 8. Wanneer het verslag bedoeld in artikel 7 negatief is en de intrekking van de erkenning
voorstelt, beschikt het opleidingscentrum over een termijn van zes maanden vanaf de ontvangst van
het verslag, om de tekortkomingen weg te werken. Bij het verstrijken van de termijn van zes maanden
wordt een nieuw rapport opgesteld.
De Minister kan de erkenning van een opleidingscentrum intrekken, op basis van de verslagen
bedoeld in het eerste lid.
De beslissing tot intrekking kan geen uitwerking hebben vóór het afsluiten van de examens
betreffende de lopende modules.
Art. 9. Elk jaar stelt het opleidingscentrum een gedetailleerd verslag op van haar activiteiten. Het
verslag vermeldt de inlichtingen betreffende de organisatie van het opleidingscentrum, zijn personeel,
zijn financiële middelen, zijn infrastructuur voor de organisatie van de theoretische en praktische
opleidingen en de kwaliteitsaanpak die het opleidingscentrum toepast.

HOOFDSTUK III. - OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN
Afdeling I. - Verschillende opleidingen
Art. 10. § 1. De volgende opleidingen worden georganiseerd voor de leden van de openbare
hulpdiensten :

Art. 11. Een brevet wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare hulpdiensten die een
basisopleiding volgden en die slaagden voor alle examens.
Een brevet wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid van de openbare
hulpdiensten zijn, die een basisopleiding BO1 of OFF2 via aanwerving volgden en die slaagden voor
alle examens.
Art. 12. Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare hulpdiensten
die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle examens.
Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid van de openbare
hulpdiensten zijn, en die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle examens.
Art. 13. § 1. Een attest wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare hulpdiensten die
een voortgezette opleiding volgden.
Het attest preciseert of er al dan niet een evaluatie was en of de leerling hiervoor geslaagd is.
§ 2. Een attest wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid van de openbare
hulpdiensten zijn en die een voortgezette opleiding volgden.
Het attest preciseert of er al dan niet een evaluatie was en of de leerling hiervoor geslaagd is.
Art. 14. § 1. De brevetten bedoeld in artikel 10, § 1, 1° zijn de volgende :
1° brevet brandweerkadet
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§ 2. De opleidingen tot het behalen van de brevetten BO1 en OFF2 via aanwerving en de
opleidingen bedoeld in de eerste paragraaf, 2° en 3°, kunnen georganiseerd worden voor leerlingen
die geen operationeel lid van de openbare hulpdiensten zijn. De leden van de openbare hulpdiensten
krijgen voorrang voor de inschrijving.
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1° de opleidingen tot het behalen van brevetten;
2° de opleidingen tot het behalen van getuigschriften;
3° de opleidingen tot het behalen van attesten.

2° brevetten basiskader :
- brevet BO1;
- brevet BO2;
3° brevetten middenkader :
- brevet MO1;
- brevet MO2;
4° brevetten hoger kader :
- brevet OFF1;
- brevet OFF2;
- brevet OFF3.
§ 2. Voor elk brevet bedoeld in de eerste paragraaf worden de titels van de modules waaruit de
opleiding bestaat en het minimum aantal uren per module bepaald in bijlage 1.
De Minister kan de pedagogische doelstellingen en de wijze van evalueren van de modules
bedoeld in het eerste lid vastleggen, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de
Opleiding.
Bij ontstentenis van de uitvoering van het tweede lid, legt het opleidingscentrum de pedagogische
doelstellingen en de wijze van evalueren vast en maakt deze ter goedkeuring over aan het
Kenniscentrum. Het Kenniscentrum beslist na advies van de Hoge Raad voor de Opleiding.
Art. 15. De Minister, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de opleiding :
1°
2°
3°
4°

creëert de getuigschriften bedoeld in artikel 10, § 1, 2° ;
legt de titels van de modules, het aantal uren en de pedagogische doelstellingen ervan vast;
legt de wijze van evalueren vast;
bepaalt de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen die aanleiding geven tot het behalen van
getuigschriften.

Art. 16. De inhoudstafel, de duur en de organisatiemodaliteiten van de opleidingen bestemd voor de
toekenning van een attest bedoeld in artikel 10, § 1, 3° worden bepaald door de Minister, na advies
van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de opleiding.

Art. 18. § 1. Het opleidingscentrum stelt de syllabi bij aanvang van de cursussen digitaal ter
beschikking van de leerling en op eenvoudig verzoek van de leerling gratis op papier.
§ 2. De inhoud van de syllabi wordt goedgekeurd door de Hoge Raad voor de opleiding.
Het opleidingscentrum legt elk voorstel tot aanpassing van de syllabus voor aan het
Kenniscentrum.
Het Kenniscentrum maakt het voorstel tot aanpassing, samen met zijn advies, over aan de Hoge
Raad voor de opleiding, die zijn beslissing meedeelt aan het opleidingscentrum binnen een termijn
van zestig werkdagen vanaf de ontvangst van het voorstel tot aanpassing.
Indien er geen beslissing genomen werd binnen de termijn bedoeld in het derde lid, wordt het
voorstel als goedgekeurd beschouwd.
Art. 19. Elk jaar stelt het opleidingscentrum een opleidingskalender op, na overleg met de
hulpverleningszones. De kalender wordt gepubliceerd op de website van het opleidingscentrum en
wordt overgemaakt aan het Kenniscentrum.
Art. 20. § 1. Ten laatste op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de
hulpverleningszone, maakt het opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en
de data van de examens over aan het Kenniscentrum.
§ 2. Ten laatste zeven dagen vóór het begin van de cursus, maakt het opleidingscentrum voor
elke georganiseerde opleiding aan het Kenniscentrum over :
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Art. 17. De Minister bepaalt de regels voor de organisatie van de cursussen.
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Afdeling II. - Organisatie van de opleidingen

1° de lijst van de leerlingen;
2° de namen en de kwalificaties van de instructeurs.
Afdeling III. - Modulair systeem
Art. 21. De opleidingen bedoeld in artikel 10, § 1, 1° en 2° worden ingedeeld in modules.
Art. 22. Uitgezonderd in de gevallen voorzien door dit besluit, is de volgorde van het volgen van de
modules van de opleidingen zoals bedoeld in artikel 10, § 1, 1° vrij.
Uitgezonderd in de gevallen voorzien door dit besluit, is het slagen voor het examen van de
voorgaande module niet noodzakelijk voor het aanvangen van een nieuwe module zoals bedoeld in
artikel 10, § 1, 1°.
Art. 23. De modules zijn kapitaliseerbaar.
Het slagen voor het examen van een module geeft aanleiding tot de uitreiking van een
modulecertificaat.
Elk modulecertificaat heeft een geldig- heidsduur van tien jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld
op het modulecertificaat.
Slagen voor het examen van alle modules van een opleiding tot het behalen van een brevet of een
getuigschrift geeft aanleiding tot de uitreiking van het brevet of het getuigschrift.
Art. 24. Als de modules van een opleiding tot het behalen van een brevet of een getuigschrift gevolgd
werden in verschillende opleidingscentra, wordt het brevet of het getuigschrift uitgereikt door het
opleidingscentrum waar de leerling voor het examen betreffende de laatst gevolgde module geslaagd
is.
Afdeling IV. - Toelating tot de opleidingen
Art. 25. Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 2, worden toegelaten tot de opleiding tot het
behalen van het brevet BO1, de stagiairs brandweerman van een hulpverleningszone.

1° de vrijwillige brandweermannen en de vrijwillige korporaals van een hulpverleningszone, die
houder zijn van het brevet BO2.
Zij volgen deel 1 - generieke kennis en minstens één van de volgende modules uit deel 2 : PREV1, FOROP-1 of "Competentiemanagement en evaluatie".
2° De beroepsbrandweermannen en de beroepskorporaals van een hulpverleningszone, die houder
zijn van het brevet BO2.
Art. 28. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet MO2, de korporaals en
sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet MO1 en de korporaals en
sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van sergeant en die geslaagd
zijn in de opleiding zoals bedoeld als bijlage 1.
Art. 29. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF1, de leden van een
hulpverleningszone :
1° die minstens de graad van sergeant dragen;
2° en houder zijn van het brevet MO2.
Art. 30. § 1. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF2 door
bevordering, de leden van een hulpverleningszone die minstens de graad van adjudant dragen, die
houder zijn van het brevet OFF1 en die houder zijn van een diploma niveau A zoals bedoeld in bijlage
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Art. 27. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet MO1 :
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Art. 26. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet BO2, de brandweermannen
van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet BO1 en de brandweermannen van een
hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van brandweerman en die geslaagd zijn in de
opleiding zoals bedoeld als bijlage 1.

1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel of
geslaagd zijn voor de opleiding tot sociale promotie.
De vrijwillige leden van een hulpverleningszone bedoeld in het eerste lid volgen deel 1 - generieke
kennis, en minstens één van de volgende modules uit deel 2 : PREV-2 of FOROP-2.
Bij een keuze voor PREV-2 dient het lid titularis te zijn van het getuigschrift PREV-1 vóór de
aanvang van de cursus PREV-2.
Bij een keuze voor FOROP-2 dient het lid titularis te zijn van het getuigschrift FOROP-1 en het
modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie" uit de opleiding tot het behalen van het
brevet MO1 vóór de aanvang van de cursus FOROP-2.
§ 2. Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 2, worden toegelaten tot de opleiding tot het
behalen van het brevet OFF2 via aanwerving, de stagedoende kapiteins van een hulpverleningszone.
De vrijwillige leden van een hulpverleningszone volgen :
1°
2°
3°
4°

deel 1 - operationele basiskennis,
deel 2 - grondige operationele kennis,
deel 3 - generieke kennis,
in deel 4, ofwel het geheel van de modules FOROP-1, FOROP-2 en "Competentiemanagement en
evaluatie", ofwel het geheel van de modules PREV-1 en PREV-2.

Art. 31. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF3, de leden van een
hulpverleningszone die minstens de graad van luitenant dragen en die houder zijn van het brevet
OFF2 en die houder zijn van een diploma niveau A zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit
van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel of geslaagd zijn voor de opleiding tot
sociale promotie.
Art. 32. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-1 de
operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone, de leerlingen bedoeld
in artikel 10, § 2, die het brevet OFF2 via aanwerving willen behalen en de personeelsleden van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Art. 35. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet van brandweerkadet, de
personen die 16 of 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar en geslaagd zijn in een
toegangstest, georganiseerd door een opleidingscentrum.
De toegangstest bestaat uit de competentietest en de operationele handvaardigheidstest voor het
basiskader die moeten worden afgelegd voor het behalen van het federaal geschiktheidsattest van het
basiskader, bedoeld in artikel 35, § 3, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 19 april 2014.
De kandidaat die geslaagd is voor de opleiding tot het behalen van het brevet van brandweerkadet,
ontvangt het federaal geschiktheidsattest zoals bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 19
april 2014. Bij het volgen van de opleiding tot het behalen van het brevet BO1 is hij vrijgesteld van
deel 1 gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum vermeld op het brevet van
brandweerkadet.
Art. 36. De leerling die niet aanwezig is bij een theoretische cursus van een module overeenkomstig
artikel 37, § 6, dient geslaagd te zijn voor het examen betreffende deze theoretische cursus teneinde
toegang te verkrijgen tot de praktische cursussen van dezelfde module.
Art. 37. § 1. Met uitzondering van het brevet BO1 en het brevet OFF2 bij aanwerving, kan de
kandidaat zich slechts inschrijven voor één van de opleidingen bedoeld in artikel 10, of voor een
module uit deze opleidingen, na gunstig advies van de zonecommandant of zijn afgevaardigde.
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Art. 34. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-3, de
operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone en de
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die houder zijn van het
getuigschrift PREV-2.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Art. 33. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-2, de
operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone en de
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die houder zijn van het
getuigschrift PREV-1.

§ 2. De zonecommandant of zijn afgevaardigde houdt bij zijn advies rekening met de
opleidingsnoden zoals bepaald in het meerjarenbeleidsplan bedoeld in het koninklijk besluit van 24
april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van
de hulpverleningszones.
§ 3. De kandidaat kan tegen een ongunstig advies van de zonecommandant, of zijn
afgevaardigde, voor de inschrijving voor een opleiding tot het behalen van een brevet in beroep gaan
bij de zoneraad, via aangetekend schrijven binnen de maand na de ontvangst van het ongunstig
advies. De zoneraad doet uitspraak binnen de twee maanden na de ontvangst van het beroep. Bij
gebrek aan beslissing binnen deze termijn, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd.
§ 4. Om geldig te zijn, moet de inschrijving voor een opleiding of voor een module door de zone
gericht worden aan het opleidingscentrum ten laatste op het einde van de tweede maand die
voorafgaat aan die gedurende dewelke de opleiding of de module zal beginnen.
§ 5. Bij de inschrijving voor een in artikel 10, § 1, 1° en 2° bedoelde opleiding, preciseert de
kandidaat of hij de totale opleiding wil volgen of, in voorkomend geval, één of meerdere modules.
§ 6. De kandidaat kan ervoor kiezen om het theorisch gedeelte van een module niet bij te
wonen. Hij deelt dit schriftelijk mee op datum van de inschrijving aan het opleidingscentrum.
§ 7. Ten laatste op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de
hulpverleningszone, maakt het opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en
de data van de examens openbaar.
Art. 38. Het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan de opleidingen
bedoeld in artikel 10 volgen mits de voorafgaande toestemming van de directeur-generaal van de
Algemene Directie van de Civiele Veiligheid of zijn afgevaardigde werd verkregen.

Art. 40. Elke module wordt afgesloten met een examen. Een examen kan bestaan uit een schriftelijke,
mondelinge en/of een praktische proef.
In afwijking van het eerste lid kan een examen ook bestaan uit een permanente evaluatie tijdens
de looptijd van de opleiding.
Wanneer een examen niet bestaat uit een schriftelijke proef, motiveert een evaluatieformulier de
toegekende punten.
Art. 41. De kandidaat moet het examen afleggen in het opleidingscentrum waar hij de betreffende
module gevolgd heeft.
Art. 42. Het brevet, het getuigschrift of het attest wordt uitgereikt aan de kandidaat die voor elke
module van de opleiding minstens 50 % behaalt.
Art. 43. Het examenprogramma voor de module 5 van brevet BO1 en voor module 7 van deel 1 van
brevet OFF2 via aanwerving wordt bepaald in bijlage 2.
De kandidaat dient te slagen voor het examen betreffende module 5 van brevet BO1 of module 7
van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving binnen een termijn van één jaar vanaf het begin van de
aanwervingsstage.
Art. 44. Niemand mag meer dan vier keer deelnemen aan een examen betreffende dezelfde module
van een brevet of een getuigschrift.
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Afdeling V. - Examens
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Art. 39. Niemand mag zich meer dan twee keer inschrijven voor dezelfde module, behalve in geval
van overmacht, beoordeeld door de directeur van het opleidingcentrum.
In afwijking van het eerste lid, mag niemand zich meer dan één keer inschrijven voor module 5 van
brevet BO1 of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving behalve in geval van overmacht,
beoordeeld door de directeur van het opleidingcentrum.

In afwijking van het eerste lid, mag niemand meer dan twee keer deelnemen aan het examen
betreffende module 5 van brevet BO1 of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving.
Art. 45. § 1. Na elke examensessie worden de resultaten binnen de maand na de deliberatie aan het
Kenniscentrum en aan de zone overgemaakt, met vermelding van de datum van deliberatie.
§ 2. Het brevet, getuigschrift of attest wordt binnen de maand na de deliberatie aan de
geslaagde kandidaat overgemaakt.
Afdeling VI. - Sociale promotie
Art. 46. § 1. Een diploma wordt uitgereikt aan de kandidaat die minstens 50 % behaalt voor elke
module van de opleiding tot sociale promotie.
§ 2. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het diploma van sociale promotie
waarvan de inhoud door de Minister bepaald wordt, de leden van een hulpverleningszone. die
minstens de graad van adjudant dragen en die houder zijn van het brevet OFF1.
Afdeling VII. - Instructeurs
Art. 47. § 1. De opleidingen bedoeld in artikel 10 worden gedoceerd door instructeurs die beschikken
over een van de volgende getuigschriften pedagogische bekwaamheden :
1° getuigschrift FOROP-1;
2° getuigschrift FOROP-2.
§ 2. De opleidingen tot het behalen van het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 worden
gedoceerd door instructeurs die beschikken over een diploma in de pedagogie, of bij ontstentenis een
lid van de openbare hulpdienst met een pedagogisch diploma of met het getuigschrift FOROP-2,
onder het toezicht van de pedagogische cel, bedoeld in artikel 3.
Afdeling VIII. - Gelijkstellingen en vrijstellingen

Art. 50. Het brevet BO2 wordt gelijkgesteld met het brevet BO1.
Het brevet MO1 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1 en BO2.
Het brevet MO2 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2 en MO1.
Het brevet OFF1 wordt gelijkgesteld met de brevetten van BO1, BO2, MO1 en MO2.
Het brevet OFF2 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2, MO1, MO2 en OFF1.
Het brevet OFF3 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2, MO1, MO2, OFF1 en OFF2.
Art. 51. § 1. Elk uur door een leerling gevolgd in het kader van de opleiding tot het behalen van de
brevetten, de getuigschriften en de attesten bedoeld in artikel 10 wordt gelijkgesteld met een uur
voortgezette opleiding.
§ 2. De zonecommandant kan voor de opleiding die de instructeur geeft in opdracht van een
opleidingscentrum voor een maximum van twaalf uren per jaar gelijkstellen met uren voortgezette
opleiding.

HOOFDSTUK IV. - SUBSIDIES TOEGEKEND AAN DE OPLEIDINGSCENTRA
Art. 52. Voor de organisatie van de opleidingen tot het behalen van een brevet, getuigschrift of attest
en voor de voortgezette opleiding georganiseerd door de opleidingscentra, wordt een subsidie
toegekend per opleidingsuur en per operationeel lid van de openbare hulpdiensten.
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Art. 49. De Minister spreekt zich uit over de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examens, na
het advies van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling ingewonnen te hebben.
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Art. 48. De Minister spreekt zich uit over de aanvragen tot gelijkstelling van diploma's, cursussen of
brevetten, na het advies van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling ingewonnen te hebben.

Het basisbedrag per uur wordt bepaald als volgt :
1° voor de opleidingen niet voorzien in 2° en 3° : het aantal uren voorzien voor de opleiding,
vermenigvuldigd met 4 euro;
2° voor de koude praktijkopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd
met 21 euro;
3° voor de warme praktijkopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd
met 43 euro.
Art. 53. Uitzonderlijk, kan de Minister voor bepaalde opleidingen of specifieke pedagogische projecten
een subsidie toekennen die alle kosten verbonden aan de genoemde opleiding of het project dekt,
mits gunstig advies van de Hoge Raad voor de Opleiding.
De artikelen 61, tweede en derde lid, en 62 zijn niet van toepassing op de subsidies bedoeld in het
eerste lid.
Art. 54. § 1. De Minister kan bijkomende subsidies toekennen voor het financieren van infrastructuur,
materieel en pedagogische ondersteuning voor de organisatie van een praktische opleiding, na advies
van de Hoge Raad voor de Opleiding.
§ 2. De artikelen 61, tweede en derde lid, en 62 zijn niet van toepassing op de subsidies
bedoeld in de eerste paragraaf.
Art. 55. De subsidies bedoeld in de artikelen 53 en 54 worden toegekend door de Minister, volgens de
volgende verdeelsleutel :
S=

(0,6.A) + (0,10.B) + (0,2.C) + (0,10.D)

B=
C=
D=

het aandeel van het opleidingscentrum op de subsidie-enveloppe
de verhouding tussen het bevolkingscijfer van de provincie en het bevolkingscijfer van alle
provincies
de verhouding tussen de oppervlakte van de provincie en de oppervlakte van alle provincies
de verhouding tussen het aantal brandweerlieden van de provincie en het aantal
brandweerlieden van alle provincies
de verhouding tussen het gemiddeld aantal aan het opleidingscentrum gesubsidieerde
leerlingen per jaar voor de modules van de opleidingen bedoeld in artikel 14 en het gemiddeld
aantal aan alle opleidingscentra gesubsidieerde leerlingen per jaar voor de modules van de
opleidingen bedoeld in artikel 14.

Onder provincie moet eveneens begrepen worden het administratief arrondissement BrusselHoofdstad.
Onder brandweerlieden worden zowel de beroepsbrandweerlieden als de vrijwillige
brandweerlieden begrepen.
Het gemiddeld aantal gesubsidieerde leerlingen per jaar wordt berekend over de laatste drie jaar.
Art. 56. Voor de selectieproeven voor de aflevering van het federale geschiktheidsattest bedoeld in
artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014, georganiseerd door de FOD Binnenlandse
Zaken via de opleidingscentra, wordt het bedrag van de subsidie per kandidaat :
1° per inschrijving aan de geschiktheidsproeven : 13 euro;
2° per deelname aan een van de geschiktheidsproeven opgesomd in artikel 35, § 3 van het koninklijk
besluit van 19 april 2014 : 15 euro.
Art. 57. Voor de organisatie van de bevorderingsproeven bedoeld in artikel 57 van het koninklijk
besluit van 19 april 2014, wordt aan de opleidingscentra een subsidie toegekend per proefuur en per
operationeel lid van de openbare hulpdiensten.
Het bedrag van de subsidie per kandidaat bedraagt :
1° voor de proeven niet voorzien in 2° en 3° : het aantal uren voorzien voor de proeven,
vermenigvuldigd met 4 euro;
2° voor de koude praktijkproeven : het aantal uren voorzien voor de proeven, vermenigvuldigd met 21
euro;
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S=
A=
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Waarbij :

3° voor de warme praktijkproeven : het aantal uren voorzien voor de proeven, vermenigvuldigd met 43
euro.
De totale subsidie per kandidaat kan echter niet meer bedragen dan 90 euro.
Art. 58. De bedragen bedoeld in de artikelen 52, 56 en 57 worden geïndexeerd op 1 januari van elk
jaar. Het referentie-indexcijfer van de consumptieprijzen is het indexcijfer 140,46 van de maand
januari 2015, basis 1996=100.
Art. 59. De indexering bedoeld in artikel 58 is van toepassing op de subsidies met betrekking tot de
modules waarvan de opleiding is begonnen in het desbetreffende jaar.
Art. 60. De in artikel 52 bedoelde subsidies worden enkel toegekend als de ingeschreven leerling :
1° drie vierde van de cursussen gevolgd heeft,
2° en deelgenomen heeft aan alle examens betreffende de module waarvoor de subsidie gevraagd
wordt.
Aan de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 2° dient niet te worden voldaan indien er bij de
opleiding tot het behalen van een attest geen evaluatie werd georganiseerd.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de in artikel 52, 1°, bedoelde subsidies worden toegekend
voor de leerling bedoeld in artikel 37, § 6, op voorwaarde dat de betreffende leerling alle examens
voor de betreffende theoriecursussen heeft afgelegd.
In afwijking van het eerste lid worden de subsidies toegekend voor de voortgezette opleiding
bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 toegekend per werkelijk gevolgd
opleidingsuur.
Wanneer in de gevallen bedoeld in het eerste lid een leerling niet minstens 75% van de cursus
gevolgd heeft zonder zich in de situatie van het derde lid te bevinden, wordt de subsidie toegekend a
rato van de effectief per leerling gevolgde uren.
Wanneer een leerling niet heeft deelgenomen aan alle examens betreffende een module, wordt het
bedrag van de subsidie verminderd met tien procent.
Het opleidingscentrum dient de specifieke subsidieaanvraag in met opgave voor elke leerling van :

Art. 61. Het opleidingscentrum dient elke subsidieaanvraag in bij de Minister.
De aanvraag moet conform het door de Minister goedgekeurde model zijn.
Zij moet vergezeld gaan van de volgende documenten :
1° een verslag waarin de naam vermeld wordt van de leerlingen die de opleiding hebben gevolgd;
2° een verslag dat een onderricht overeenkomstig de bepalingen terzake aantoont en dat met name
de naleving van de begeleidingsnormen van de leerlingen preciseert.
Art. 62. Om ontvankelijk te zijn, moeten de subsidieaanvragen betreffende de modules waarvan alle
examens beëindigd zijn tussen 1 juli van een jaar en 30 juni van het daaropvolgende jaar, ten laatste
tegen 15 september van dat laatste jaar ingediend worden.
Art. 63. De subsidies worden verleend binnen de perken van de begrotingskredieten volgens de
volgende orde van prioriteit :
1° de subsidies betreffende de modules die de opleidingen vormen tot het behalen van brevetten;
2° de subsidies betreffende de aanwervings- en bevorderingsproeven;
3° de subsidies betreffende de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk
besluit van 19 april 2014;
4° de subsidies betreffende de modules die de opleidingen vormen tot het behalen van de
getuigschriften;
5° de subsidies betreffende de modules die de opleidingen vormen tot het behalen van de attesten;
6° de subsidies bedoeld in de artikelen 53 en 54.
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De uren e-learning worden in rekening gebracht volgens de modaliteiten goedgekeurd door de
Minister, op advies van de Hoge raad voor de opleiding.
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1° de titel van de cursus en het type opleiding (theoretisch, praktisch, warm of koud);
2° het aantal gevolgde uren;
3° de data van de opleidingen.

HOOFDSTUK V. – OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 64. De erkenningen toegekend aan de opleidingscentra voor de inwerkingtreding van dit besluit
blijven behouden.
Art. 65. In afwijking van artikel 3, mogen de personeelsleden van het opleidingscentrum die op datum
van de inwerkingtreding van dit besluit een pedagogische functie uitoefenen zonder diploma, deze
functie blijven uitoefenen.
Art. 66. In afwijking van artikel 47, § 1, kunnen de opleidingen bedoeld in artikel 10 gedurende een
termijn van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gedoceerd worden door instructeurs die
niet beschikken over een getuigschrift FOROP-1 of FOROP-2.
Art. 67. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 26 wordt het brevet van brandweerman
gelijkgesteld met het brevet van BO1.
Het brevet van korporaal wordt gelijkgesteld met het brevet BO2.
Onverminderd de toepassing van artikel 28 wordt het brevet van sergeant gelijkgesteld met het
brevet MO1.
Het brevet van adjudant wordt gelijkgesteld met het brevet MO2.
Het brevet van officier wordt gelijkgesteld met het brevet OFF1.
Het brevet van technicus brandvoorkoming wordt gelijkgesteld met de getuigschriften PREV-1,
PREV-2 en PREV-3.
Het modulecertificaat van de module brandvoorkoming van het brevet van sergeant en het attest
brandpreventieadviseur worden gelijkgesteld met het getuigschrift PREV-1.
Het brevet crisissituatiebeheer wordt gelijkgesteld met de modulecertificaten voor de modules CRI1, CRI-2 en CRI-3 uit de opleidingen tot het behalen van de brevetten OFF1, OFF2 en OFF3.
Het brevet van officier in combinatie met het brevet van technicus brandvoorkoming of de
getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3 en het brevet crisissituatiebeheer of de
modulecertificaten CRI-1 en CRI-2 wordt gelijkgesteld met het brevet OFF2.
Het brevet van dienstchef wordt gelijkgesteld met het brevet OFF3.

1° het certificaat « Enseignement de Médecine de catastrophe - Organisation des Secours Médicaux
en situation d'Urgence Collective », gegeven door de Université libre de Bruxelles (ULB);
2° het certificaat « Rampengeneeskunde en Rampenmanagement », gegeven door de Katholieke
Universiteit Leuven (KULeuven);
3° het certificaat « Médecine de Catastrophe », gegeven door de Université catholique de Louvain
(UCL);
4° het certificaat « Rampenmanagement », gegeven door de Universiteit Antwerpen (UA).
Art. 68. § 1. Worden gelijkgesteld met de brevetten van brandweerman, korporaal, sergeant en
adjudant :
1° het brevet van onderofficier uitgereikt door de erkende opleidingscentra voor de
brandweerdiensten of de provinciale federaties van de openbare brandweerdiensten;
2° het getuigschrift van kandidaat-onderofficier uitgereikt door de bevoegde overheid, op basis van
een beslissing genomen vóór 31 december 1993.
§ 2. Worden gelijkgesteld met het brevet van OFF1 :
1° het brevet A uitgereikt door de Staat;
2° het brevet B uitgereikt door de Staat;
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§ 3. Worden gelijkgesteld met het brevet van crisissituatiebeheer, op voorwaarde dat de houder
ervan de graad van officier draagt en tevens houder is van het brevet van technicus
brandvoorkoming :
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§ 2. Het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van sergeant voor de
stagedoende onderluitenants en het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van
officier worden gelijkgesteld met getuigschriften FOROP-1 en FOROP-2.

3°
4°
5°
6°

het brevet C uitgereikt door de Staat;
het brevet van kandidaat-beroepsofficier;
het brevet van onderluitenant;
het brevet van officier.

Art. 69. § 1. De opleidingen tot het behalen van het brevet van brandweerman, korporaal, sergeant,
adjudant, officier, technicus brandvoorkoming, crisissituatiebeheer en dienstchef, begonnen vóór de
datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geregeld door de reglementaire bepalingen die in
werking waren op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
De opleidingen waarvoor de inschrijvingen afgesloten zijn en begonnen zijn voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn begonnen. Een begonnen opleiding dient te
worden beëindigd binnen de vijf jaren na de inwerkingtreding van dit besluit.
§ 2. Elk van de in § 1 bedoelde cursussen wordt afgesloten met een examen dat minstens een
schriftelijke proef bevat.
§ 3. Het in § 1 bedoelde brevet wordt uitgereikt aan de leerlingen die voor elke examen
minstens 60 % van de punten behalen.
§ 4. De stagedoende officier die geen houder is van een diploma van niveau A zoals bedoeld in
bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en
die op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog niet ingeschreven werd voor zijn opleiding, volgt
de opleiding tot het behalen van het brevet BO1, BO2, MO1, MO2 en OFF1.

HOOFDSTUK VI. – WIJZIGINGSBEPALINGEN
Afdeling I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge
Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale
Opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten
Art. 70. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de
opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de
openbare brandweerdiensten wordt vervangen als volgt :

§ 2. De beslissingen bedoeld in de eerste paragraaf, 5°, worden bij gewone meerderheid van
stemmen genomen."
Afdeling II. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 april 2014
Art. 71. Artikel 35, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt aangevuld met het volgende
lid :
"De geschiktheidsproeven bedoeld in paragraaf 3 worden afgelegd in hetzelfde opleidingscentrum."
Art. 72. In artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt een § 1/1 ingevoegd, luidende
als volgt :
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1° advies te verlenen aan de Minister over :
a) de doelstellingen en de eindtermen van de lessen;
b) de organisatie van de opleidingen;
c) de te organiseren nieuwe opleidingen.
2° een advies uit te brengen over elk ontwerp van reglementering inzake opleiding, dat hem
voorgelegd wordt door de Minister;
3° een advies te verlenen aan de Minister over elke vraag die hij hem voorlegt inzake opleiding;
4° verslag uit te brengen over de kwaliteit van de opleidingen georganiseerd door de verschillende
opleidingscentra.
5° de inhoud van de syllabi betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten goed te
keuren, alsmede de aanpassingen eraan.
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"Art. 5. § 1. De Raad heeft tot opdracht :

" § 1/1. De zone kan specifieke geschiktheidsproeven bedoeld in § 1 voor het basis- en hoger kader
als vermeld in artikel 5, 1° en 3°, organiseren, conform de modaliteiten opgelegd door de Minister.
De zone stelt de Minister in kennis van de organisatie van de proeven in het eerste lid ten minste
één maand voor de start van de proeven.
De zone levert een federaal geschiktheidsattest af aan de geslaagde kandidaat."
Art. 73. Artikel 56 van het KB van 19 april 2014 wordt vervangen als volgt :
"Art. 56. De bevorderingsvoorwaarden zijn :
1° voor de graad van korporaal :
a)
b)
c)
d)

benoemd zijn in de graad van brandweerman;
de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
titularis zijn van het brevet BO2;
geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57.

2° voor de graad van sergeant :
a) benoemd zijn in de graad van brandweerman of korporaal;
b) de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
c) titularis zijn van het brevet MO1 :
- voor een bevordering naar vrijwillig sergeant : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en
minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1,
- voor een bevordering naar beroepssergeant : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en 2
van het brevet MO1.
d) geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57.
3° voor de graad van adjudant :
a)
b)
c)
d)

benoemd zijn in de graad van sergeant;
de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
titularis zijn van het brevet MO2;
geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57.

benoemd zijn in de graad van sergeant of adjudant;
Belg zijn;
de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
titularis zijn van het brevet OFF1;
geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57.

5° voor de graad van kapitein :
a) benoemd zijn in de graad van luitenant;
b) de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
c) titularis zijn van het brevet OFF2 :
- voor een bevordering naar vrijwillig kapitein : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en
minstens één van de modules van deel 2 van het brevet OFF2 via bevordering,
- voor een bevordering naar beroepskapitein : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en 2 van
het brevet OFF2 via bevordering.
d) geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57;
e) houder zijn van een diploma van niveau A, of geslaagd zijn in een proef georganiseerd na een
opleiding bedoeld in artikel 46 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de
opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijk
besluiten, na advies van het Kenniscentrum voor de civiele veiligheid.
6° voor de graad van majoor :
a)
b)
c)
d)

benoemd zijn in de graad van luitenant of kapitein;
de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
titularis zijn van het brevet OFF3;
geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57;
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a)
b)
c)
d)
e)

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

4° voor de graad van luitenant :

e) houder zijn van een diploma van niveau A of geslaagd zijn in een proef georganiseerd na een
opleiding bedoeld in artikel 46 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de
opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijk
besluiten, na advies van het Kenniscentrum voor de civiele veiligheid.
7° voor de graad van kolonel :
a)
b)
c)
d)
e)

benoemd zijn in de graad van kapitein of majoor;
de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
titularis zijn van één van de diploma's bepaald door de Minister;
geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57;
houder zijn van een diploma van niveau A of geslaagd zijn in een proef georganiseerd na een
opleiding bedoeld in artikel 46 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de
opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijk
besluiten, na advies van het Kenniscentrum voor de civiele veiligheid."

Art. 74. In artikel 57, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt de laatste zin
vervangen als volgt : "De Minister kan de inhoud en de modaliteiten van deze bevorderingsproeven
bepalen."
Art. 75. In artikel 92 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt een vijfde en een zesde punt
toegevoegd, luidend als volgt :
"5° voor de professionalisering in de graad van sergeant, adjudant of luitenant beschikken over het
modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1 en
FOROP-1;
6° voor de professionalisering in de graad van kapitein, majoor of kolonel, beschikken over het
modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1, PREV2, FOROP-1 en FOROP-2."
Art. 76. Artikel 150 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt vervangen als volgt :

De voortgezette opleiding wordt georganiseerd door een opleidingscentrum voor de civiele
veiligheid. Deze uren kunnen, in de mate van het mogelijke, gegeven worden in de zone.
§ 2. Het personeelslid volgt jaarlijks minimaal vierentwintig uur permanente opleiding. De
organisatie en het aantal uren van deze opleiding worden bepaald door de zoneraad.
Dit aantal wordt vastgelegd onafhankelijk van het aantal uren voortgezette opleiding. De
permanente opleiding wordt georganiseerd in functie van de personeelsbezetting, de spreiding van de
middelen en het resultaat van de zonale risicoanalyse. »
Art. 77. § 1. Artikel 302, eerste lid, 6° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt vervangen als
volgt :
"6° niet het volledige jaarlijkse aantal uren voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, eerste
lid, volgt."
§ 2. In artikel 302, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt een zevende
punt ingevoegd, luidend als volgt :
"7° na twee deelnames niet geslaagd is voor het examen betreffende module 5 van brevet BO1 of
module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving behalve in geval van overmacht,
beoordeeld door de directeur van het opleidingcentrum."

K.B. 18 november 2015 p. 15/34

IX

Kenniscentrum – Documentatiedienst

1° in 2015 en 2016 samen : zes uren voortgezette opleiding;
2° in 2017 : twaalf uren voortgezette opleiding;
3° in 2018 : achttien uren voortgezette opleiding;

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

« Art. 150. § 1. Het personeelslid volgt jaarlijks minimaal vierentwintig uur voortgezette opleiding om
zijn vroeger verworven competenties te behouden en reactief aan te passen en om proactief nieuwe
technieken en competenties aan te leren zodat de huidig uitgeoefende functie op efficiënte wijze kan
blijven uitgeoefend worden.
In afwijking van het eerste lid volgt het personeelslid minimaal :

Art. 78. Artikel 318 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt vervangen door :
"Art. 318. De eerste evaluatieperiode, die start met het eerste functiegesprek, begint ten laatste twee
jaar na de datum van de overdracht naar de zone.
De zoneraad bepaalt de startdatum van de eerste evaluatieperiode.
Tot op het moment van het functiegesprek bedoeld in het eerste lid, blijven de evaluatieregels die
van toepassing zijn voor het personeel van de brandweerdienst van toepassing op de
personeelsleden van de zone waarvan de laatste evaluatie voor de datum van de overdracht naar de
zone niet voldoende was."
Art. 79. De bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt vervangen door bijlage 3 van dit
besluit.

HOOFDSTUK VII. – SLOTBEPALINGEN
Art. 80. Het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten, wordt opgeheven.
Art. 81. § 1. De hoofdstukken I tot V van dit besluit zijn toepasselijk op de leden van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt geacht dat artikel 308 van het koninklijk besluit van
19 april 2014 toegepast wordt op de personeelsleden die op de datum van inwerkingtreding van dit
besluit in dienst zijn bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp
§ 3. Voor de toepassing van dit besluit, wanneer de term "hulpverleningszone" wordt gebruikt,
beoogt deze eveneens de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp. De bevoegdheden die door dit besluit toegekend zijn aan de raad, het college en de
zonecommandant worden in dit geval uitgeoefend door de bevoegde organen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Art. 83. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Art. 82. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van de artikelen 51, 56, 58,
63, 71, 76 en 78, die uitwerking hebben vanaf 1 januari 2015.

BIJLAGE 1
Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

Mod.

B01

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

Administratieve cultuur - houding en gedrag

10

2

12

82,00

2

Individuele bescherming

6

30

36

654,00

16

20

52

1.172,00

25

36

569,00

4

16,00

3

Brandbestrijding - deel 1
Slagen voor het examen van de module
‘individuele bescherming’ is noodzakelijk voor deelname
aan deze module

4

Hulpverlening - deel 1

11

5

Fysieke paraatheid

4

6

Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 1
(Alle modules deel 1 moeten behaald worden voor
deelname)
Totaal deel 1:

16

8

4

12

340,00

47

85

20

152

2.833,00

16

23

818,00

Deel 2
(Deel 1 moet behaald worden voor deelname)
7

Brandbestrijding - deel 2

1

6

8

Hulpverlening - deel 2

14

27

41

623,00

9

Gevaarlijke stoffen

7

5

12

133,00

10

Levensreddende handelingen

12

12

24

300,00

12

12

516,00

11

Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 2
(Alle modules deel 2 moeten behaald worden voor
deelname)
Totaal deel 2:

34

50

28

112

2.390,00

Totaal :

81

135

48

264

5.223,00
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Deel 1

Opleiding tot het behalen van het brevet van brandweerkadet

Mod.

Brandweerkadet

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

Administratieve cultuur - houding en gedrag

10

2

12

82,00

2

Individuele bescherming - deel 1

6

20

26

444,00

3

Hulpverlening - deel 1

11

25

36

569,00

Totaal deel 1:

27

47

74

1.095,00

10

10

210,00

52

1.172,00

4

16,00

Deel 2 (Deel 1 moet behaald worden voor
deelname)
1

2
3

4

Individuele bescherming - deel 2
Brandbestrijding - deel 1
(Module 'Individuele bescherming' moet behaald worden
voor deelname)
Fysieke paraatheid

16

20

16

4

Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 1
(Alle voorgaande modules moeten behaald worden voor
deelname)

4

8

12

428,00

Totaal deel 2:

20

34

24

78

1.826,00

Totaal :

47

81

24

152

2.921,00
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Deel 1

Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO2
Mod.

B02

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

1

Bevelvoering

2

6

8

134,00

2

Arbeidsveiligheid

2

2

4

50,00

3

Coaching: werken met mensen

12

6

18

174,00

Totaal :

16

14

30

358,00

Totaal

Subsidie

M01

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Deel 1 - Generieke kennis
1

Bevelvoering

6

2

8

66,00

2

Brandbestrijding 1

19

5

24

181,00

3

Brandbestrijding 2

15

11

26

291,00

4

Compartment Fire Behaviour Training praktijk

38

38

1.634,00

5

Industriële brandbestrijding

10

6

6

22

424,00

6

Hulpverlening

14

18

32

434,00

7

Gevaarlijke stoffen 1

16

8

24

232,00

8

Gevaarlijke stoffen 2

18

10

28

282,00

9

Geïntegreerde praktijkoefeningen (Alle voorgaande
modules moeten behaald worden voor deelname)
Subtotaal
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Opleiding tot het behalen van het brevet van middenkader MO1

Mod.

M01

Theorie

Koude praktijk

FOROP-1

28

12

Totaal :

126

80

Brandpreventie in gebouwen - niveau 1 (PREV-1)

28

12

Totaal :

126

80

Competentiemanagement en evaluatie

22

6

Totaal :

120

74

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

40

364,00

266

4.764,00

40

364,00

266

4.764,00

28

214,00

254

4.614,00

Totaal

Subsidie

Deel 2 - FOROP
1

60

Deel 2 - PREV
1

60

60

Opleiding tot het behalen van het brevet van middenkader MO2
Mod.

M02

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

1

Administratief beheer

28

28

112,00

2

Arbeidsveiligheid

12

12

48,00

Totaal :

40

40

160,00
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Deel 2 - EVAL

Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF1
Mod.

OFF1

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

10

85

1.070,00

1

Operationele benadering

55

20

2

Crisisbeheer - niveau 1 (CRI-1)

12

12

24

300,00

3

Coaching: omgaan met een groep

3

2

5

54,00

Totaal :

70

34

114

1.424,00

Totaal

Subsidie

32

128,00

40

500,00

30

120,00

10

OFF2 - via promotie

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Deel 1 - Generieke kennis
1

Operationele benadering

32

2

Crisisbeheer - niveau 2 (CRI-2)

20

3

Administratief management

30

Subtotaal

82

20

102

748,00

FOROP-2

28

12

40

364,00

Totaal :

110

32

142

1.112,00

Brandpreventie in gebouwen - niveau 2 (PREV-2)

56

24

80

728,00

Totaal :

138

44

182

1.476,00

20

Deel 2 - FOROP
1

Deel 2 - PREV
1
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Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via promotie

Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via aanwerving
Mod.

OFF2 - via aanwerving

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

Administratieve cultuur - houding en gedrag

10

2

12

82,00

2.

Individuele bescherming (module moet behaald worden
voor deelname aan warme oefeningen)

6

30

36

654,00

3.

Brandbestrijding

17

26

75

1.990,00

4.

Hulpverlening

25

52

77

1.192,00

5.

Gevaarlijke stoffen

7

5

12

133,00

6.

Levensreddende handelingen

12

12

24

300,00

7.

Fysieke paraatheid (FGA)

4

4

16,00

8.

Arbeidsveiligheid

14

16

98,00

9.

Geïntegreerde praktijkoefeningen (Alle voorgaande
modules moeten behaald worden voor deelname)
Subtotaal :

32

2
8

16

24

856,00

95

137

48

280

5.321,00

Deel 2 - Grondige operationele kennis (Deel 1
moet behaald worden voor deelname)
1

Bevelvoering

6

2

8

66,00

2

Brandbestrijding 1

19

5

24

181,00

3

Brandbestrijding 2

15

11

26

291,00

4

Compartment Fire Behaviour Training praktijk

38

38

1.634,00

5

Industriële brandbestrijding

10

6

6

22

424,00

6

Hulpverlening

14

18

32

434,00

7

Gevaarlijke stoffen 1

16

8

24

232,00
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Deel 1 - Operationele basiskennis

Mod.

OFF2 - via aanwerving

8

Gevaarlijke stoffen 2

9

Geïntegreerde praktijkoefeningen (Alle voorgaande
modules moeten behaald worden voor deelname)
Subtotaal :

Theorie

Koude praktijk

18

10

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

28

282,00

8

16

24

856,00

98

68

60

226

4.400,00

26

10

125

1.332,00

Operationele benadering

89

2

Administratief management

30

30

120,00

3

Beheer en administratie

28

28

112,00

4

Crisisbeheer – niveau 1 en 2 (CRI-1 en CRI-2)

32

32

64

800,00

5

Coaching: mensen, team & groep

15

8

23

228,00

Subtotaal :

194

66

10

270

2.592,00

totaal :

387

271

118

776

12.313,00

Deel 4 - FOROP & EVAL (Delen 1 en 2 moeten
behaald worden voor deelname)
1

FOROP-1

28

12

40

364,00

2

FOROP-2

28

12

40

364,00

3

Competentiemanagement en evaluatie

22

6

28

214,00

Totaal :

465

301

884

13.255,00

118

Deel 4 - PREV (Delen 1 en 2 moeten behaald worden
voor deelname)
1

Brandpreventie in gebouwen - niveau 1 (PREV-1)

28

12

40

364,00

2

Brandpreventie in gebouwen - niveau 2 (PREV-2)

56

24

80

728,00

Totaal :

471

307

896

13.405,00
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Deel 3 - Generieke kennis (Delen 1 en 2 moeten
behaald worden voor deelname)

OFF3

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

30

120,00

40

500,00

1

Bestuurlijk recht

30

2

Crisisbeheer – niveau 3 (CRI-3)

20

3

Financieel management

30

30

120,00

4

HRM

30

30

120,00

5

Kwaliteitsmanagement

30

30

120,00

6

Strategie en organisatie

30

30

120,00

7

Leadership

30

30

120,00

8

Innovatie en change management

30

30

120,00

9

Communicatiemanagement

10

20

250,00

10

Proces- en projectmanagement

30

30

120,00

Totaal :

270

300

1.710,00

20

10

30

Opleiding bestemd voor de titularissen van het brevet van brandweerman, voorafgaand aan de toegang tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02,
bedoeld in artikel 26
Oud brevet brandweerman  B02

Mod.
1

Hulpverlening

Theorie

Koude praktijk

21

21

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

40

61

924,00

40

61

924,00

Deze module bevat alle hoofdstukken van de module
'Hulpverlening' van de opleiding 'B01', met uitzondering van
het hoofdstuk 'Technische hulpverlening wegverkeer
niveau 1A'
Totaal :
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Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF3

Theorie

Koude praktijk

Warme praktijk

Totaal

Subsidie

5

18

284,00

1

SAH Binnenbrandbestrijding

12

1

2

SAH Technische hulpverlening

3

12

15

264,00

3

Gevaarlijke stoffen 1

16

8

24

232,00

4

Gevaarlijke stoffen 2

18

10

28

282,00

Totaal :

49

31

85

1.062,00

5

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.
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Oud brevet sergeant  M02

Mod.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Opleiding bestemd voor de titularissen van het brevet van sergeant, voorafgaand aan de toegang tot de opleiding tot het behalen van het brevet M02, bedoeld in
artikel 28 en 29

BIJLAGE 2
De lichamelijke geschiktheid van de kandidaten wordt beoordeeld op basis van vier
onderdelen:
1°
2°
3°
4°

Slagen voor een fysieke testbatterij;
Slagen voor een laddertest;
Slagen voor een uithoudingstest;
Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.

De onderdelen 1°, 2° en 3° worden afgelegd onder supervisie van een sportdeskundige.
Deel 1. - Fysieke testbatterij
De fysieke testbatterij bedoeld in 1° bestaat uit negen testonderdelen. De testonderdelen duren
telkens maximum één minuut, waarna één minuut recuperatie. De minuut recuperatie wordt aangevuld
met de ongebruikte tijd van de testminuut.
Tijdens de uitvoering van de testbatterij draagt de kandidaat een gewichtsvest van vijf kilogram met
uniforme gewichtsverdeling.
De kandidaat is geslaagd indien hij tenminste acht punten behaalt op de negen testonderdelen samen
en niet geëlimineerd werd naar aanleiding van één van de testonderdelen.

1. OPTREKKEN
De mannelijke kandidaat draagt een vest van 5 kg en hangt met gestrekte armen en handen in
pronatie (duimen wijzen naar binnen) aan de balk. De balk wordt zo ingesteld dat de voeten de grond
niet raken. Op het startsignaal trekt hij zich op tot het voorhoofd de balk raakt en laat zich terugzakken
tot de gestrekte uitgangspositie.
Tijdens de oefening mag de balk niet gelost worden en mogen de voeten de grond niet raken.

Uitvoering

Punten

X≤4

-1

5≤X≤7

0

8 ≤ X ≤ 10

1

11 ≤ X ≤ 12

2

13 ≤ X ≤ 14

3

X ≥ 15

4

De vrouwelijke kandidaat draagt een vest van 5 kg en hangt met gestrekte armen en handen in
pronatie (duimen wijzen naar binnen) aan de balk. De balk wordt zo ingesteld dat de voeten de grond
niet raken. Op het startsignaal trekt zij zich op tot haar kin boven de balk uitkomt en zij behoudt deze
positie zo lang mogelijk.
Tijdens de oefening mag de balk niet gelost worden en mogen de voeten de grond niet raken.
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Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van het aantal uitvoeringen (X):

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

De kandidaat voert deze oefening zo vaak mogelijk uit in één minuut.

Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):
Tijd

Punten

t < 20 s

-1

20 s ≤ t ≤ 25 s

0

26 s ≤ t ≤ 30 s

1

31 s ≤ t ≤ 35 s

2

36 s ≤ t ≤ 40 s

3

t > 40 s

4

2. KLAUTEREN
De kandidaat neemt plaats achter de startlijn die zich op één meter van de honderdtachtig centimeter
hoge balk bevindt en loopt naar de balk en klautert erover. Vervolgens loopt de kandidaat naar en
rond de kegel die op zevenhonderdvijftig centimeter van de balk staat waarna hij terug naar de balk
loopt en over de balk klimt en tot achter de startlijn loopt.
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):
Tijd

Punten

t > 60 s

0

60 s ≥ t > 28 s

1

28 s ≥ t > 15 s

2

15 s ≥ t > 12 s

3

t ≤ 12 s

4

De handen van de kandidaat zijn volledig vrij tijdens het stappen en draaien, er mag geen steun
gezocht worden.
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.
Bij het afvallen van de balk kan de kandidaat een tweede poging ondernemen, indien dit binnen de tijd
gebeurt.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):
Tijd

Punten

t > 60 s

-1

60 s ≥ t > 52 s

0

52 s ≥ t > 34 s

1

34 s ≥ t > 27 s

2

27 s ≥ t > 21 s

3

t ≤ 21 s

4
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Via de ladder klimt de kandidaat op de honderdtachtig centimeter hoge en zeven tot tien centimeter
cm brede balk waarna hij drie meter over de balk loopt, een draai van 180° maakt en drie meter
terugstapt

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

3. EVENWICHT

4. GEHURKT LOPEN
De kandidaat hurkt neer en legt met beide armen gekruist voor de borst een afstand van acht meter af
(tot achter de lijn) en komt op dezelfde manier terug tot achter de startlijn.
Bij de uitvoering van deze oefening mag de hoek in de knie niet groter zijn dan 90° en mogen de
handen niet op de grond geplaatst worden. De kandidaat mag deze proef ook afleggen in kniezit of op
1 knie zittend en bijtrekken met het ander been.
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):
Tijd
t > 60 s

Punten
eliminatie

60 s ≥ t > 21 s

-1

21 s ≥ t > 19 s

0

19 s ≥ t > 16 s

1

16 s ≥ t > 14 s

2

14 s ≥ t > 12 s

3

t ≤ 12 s

4

5. OPDRUKKEN
De kandidaat ligt op zijn buik, met de handpalmen neerwaarts onder de schouders waarbij de duimen
in volledige abductie zijn, en de tip van de duimen tegen de schouders komen.
De voeten van de kandidaat sluiten tegen elkaar aan en het lichaam vormt een plank:
enkels - knieën - bekken - bovenlichaam vormen een statisch geheel.

De kandidaat voert deze oefening zo vaak mogelijk uit in één minuut.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van het aantal uitvoeringen (X):
Uitvoering

Punten

X < 23

-1

23 ≤ X < 26

0

26 ≤ X < 33

1

33 ≤ X < 40

2

40 ≤ X < 50

3

X ≥ 50

4

6. ZEIL VERSLEPEN
De kandidaat neemt positie achter de startlijn. Hij neemt het zeil, dat gevuld is met zandzakjes met
een totaal gewicht van tachtig kilogram, vast en sleept dit over een glad oppervlakte over een afstand
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Enkel een correct uitgevoerde beweging wordt meegeteld, een onvolledige uitvoering telt niet.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Vanuit deze uitgangspositie brengt de kandidaat de armen telkens tot een hoek van 90° waarna hij de
armen terug strekt. Dit is eenmaal opdrukken.

van vijftien meter (tot achter de aankomstlijn), en keert ermee terug tot achter de startlijn. Het zeil
wordt steeds tot volledig achter de lijn getrokken.
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):
Tijd

Punten

t > 60 s

eliminatie

60 s ≥ t > 33 s

-1

33 s ≥ t > 31 s

0

31 s ≥ t > 27 s

1

27 s ≥ t > 23 s

2

23 s ≥ t > 20 s

3

t ≤ 20 s

4

7. SLANG SLEPEN
De kandidaat neemt een gevulde slang vast bij de straalpijp -aan de andere kant is een koppeling met
afsluiter- en sleept deze zo snel mogelijk over een afstand van vijftien meter.
De slang heeft een diameter van zeventig millimeter en is twintig meter lang.
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):
Tijd

Punten

60 s ≥ t > 11 s

-1

11 s ≥ t > 9 s

0

9s≥t>8s

1

8s≥t>7s

2

7s≥t>6s

3

t≤6s

4

8. SLANG OPHALEN
De kandidaat neemt een slang vast en trekt deze zo snel mogelijk naar zich toe. De oefening wordt
uitgevoerd met een niet-gevulde slang van vijfenveertig millimeter, met een straalpijp type 'lance
robinet' en een lengte van twintig meter.
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):
Tijd

Punten

t > 60 s

eliminatie

60 s ≥ t > 19 s

-1

K.B. 18 november 2015 p. 29/34

IX

Kenniscentrum – Documentatiedienst

eliminatie

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

t > 60 s

19 s ≥ t > 18 s

0

18 s ≥ t > 16 s

1

16 s ≥ t > 14 s

2

14 s ≥ t > 12 s

3

t ≤ 12 s

4

9. TRAPPENLOOP
De kandidaat loopt zo snel mogelijk de trappen op, hij doet dit trede per trede, met telkens één voet
per trede. De handen moeten volledig vrij blijven, de balustrade of trapleuning mogen niet gebruikt
worden.
De oefening wordt uitgevoerd op treden met een hoogte die mag variëren tussen de vijftien en
negentien centimeter, waarbij het aantal treden uitgerekend wordt totdat de kandidaat tweeëntwintig
meter en zestig centimeter gestegen is:
-

119 treden voor 19 cm;
126 treden voor 18 cm;
133 treden voor 17 cm;
141 treden voor 16 cm;
151 treden voor 15 cm.

De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t):

eliminatie

60 s ≥ t > 53 s

-1

53 s ≥ t > 51 s

0

51 s ≥ t > 47 s

1

47 s ≥ t > 43 s

2

43 s ≥ t > 40 s

3

t ≤ 40 s

4

Deel 2. - Laddertest
Voor de uitvoering van de laddertest bedoeld in 2° wordt een autoladder van dertig meter uitgezet,
zonder steun opgesteld onder een hoek van 70°. De kandidaat wordt op de reglementaire wijze
verzekerd.
De kandidaat klimt op het startsignaal zonder hulp tot boven. Boven kijkt de kandidaat naar beneden,
waarna hij na een non-verbaal signaal van de begeleider luid zijn naam roept.
Nadien komt de kandidaat zonder hulp terug naar beneden. De test duurt maximum vijf minuten.
De kandidaat die niet slaagt voor deze test wordt uitgesloten van de lichamelijke geschiktheidproeven.
De testen worden voor alle kandidaten op hetzelfde of een gelijksoortig terrein en in vergelijkbare
weersomstandigheden georganiseerd.
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t > 60 s

Punten

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Tijd

Deel 3. - Uithoudingstest
De uithoudingstest bedoeld in 3° bestaat uit een looptest De kandidaat legt een zo groot mogelijke
afstand af in twaalf minuten, waarbij minstens volgende afstanden worden afgelegd:
Leeftijd

Mannen

Vrouwen

18 - 29

2400 m

2200 m

30 - 39

2300 m

2000 m

40 - 49

2100 m

1900 m

50 - 59

2000 m

1700 m

De kandidaat die niet slaagt voor deze test wordt uitgesloten van de lichamelijke geschiktheidproeven.
De testen worden voor alle kandidaten op hetzelfde of een gelijksoortig terrein en in vergelijkbare
weersomstandigheden georganiseerd.
Deel 4.- Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de
leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.

BIJLAGE 3
Bijlage 1
De lichamelijke geschiktheid van de kandidaten wordt beoordeeld op basis van tien onderdelen. De
onderdelen A en B zijn eliminerend. Voor de testen C tot en met K moet de kandidaat in 7 van de 9
testen slagen.
De testen worden voor alle kandidaten op hetzelfde of een gelijksoortig terrein en in vergelijkbare
weersomstandigheden georganiseerd.
A. 600 m lopen
De kandidaat loopt 600m in 2 minuten en 45 seconden.
B. Beklimmen van de luchtladder
Voor de uitvoering van de laddertest wordt een autoladder van dertig meter uitgezet, zonder steun
opgesteld onder een hoek van 70°. De kandidaat wordt op de reglementaire wijze verzekerd.
De kandidaat klimt op het startsignaal zonder hulp tot boven. Boven kijkt de kandidaat naar beneden,
waarna hij na een non-verbaal signaal van de begeleider luid zijn naam roept.
Nadien komt de kandidaat zonder hulp terug naar beneden.
De kandidaat voert deze oefening uit in 5 minuten.
C. Optrekken
De mannelijke kandidaat hangt met gestrekte armen en handen in pronatie (duimen wijzen naar
binnen) aan de balk. De balk wordt zo ingesteld dat de voeten de grond niet raken. Op het startsignaal
trekt hij zich op tot het voorhoofd de balk raakt en laat zich terugzakken tot de gestrekte
uitgangspositie.

De vrouwelijke kandidaat hangt met gestrekte armen en handen in pronatie (duimen wijzen naar
binnen) aan de balk. De balk wordt zo ingesteld dat de voeten de grond niet raken. Op het startsignaal
trekt zij zich op tot haar kin boven de balk uitkomt en zij behoudt deze positie zo lang mogelijk.
Tijdens de oefening mag de balk niet gelost worden en mogen de voeten de grond niet raken.
De vrouwelijke kandidaat voert deze oefening uit gedurende 20 seconden.
D. Klauteren
De kandidaat neemt plaats achter de startlijn die zich op één meter van de honderdtachtig centimeter
hoge balk bevindt en loopt naar de balk en klautert erover. Vervolgens loopt de kandidaat naar en
rond de kegel die op zevenhonderdvijftig centimeter van de balk staat waarna hij terug naar de balk
loopt en over de balk klimt en tot achter de startlijn loopt.
De kandidaat voert deze oefening uit in 60 seconden.
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De mannelijke kandidaat voert deze oefening 5 maal uit.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Tijdens de oefening mag de balk niet gelost worden en mogen de voeten de grond niet raken.

E. Evenwicht
Via de ladder klimt de kandidaat op de honderdtachtig centimeter hoge en zeven tot tien centimeter
cm brede balk waarna hij drie meter over de balk loopt, een draai van 180° maakt en drie meter
terugstapt.
De handen van de kandidaat zijn volledig vrij tijdens het stappen en draaien, er mag geen steun
gezocht worden.
De kandidaat voert deze oefening uit in 60 seconden.
Bij het afvallen van de balk kan de kandidaat een tweede poging ondernemen, indien dit binnen de tijd
gebeurt.

F. Gehurkt lopen
De kandidaat hurkt neer en legt met beide armen gekruist voor de borst een afstand van acht meter af
(tot achter de lijn) en komt op dezelfde manier terug tot achter de startlijn.
Bij de uitvoering van deze oefening mag de hoek in de knie niet groter zijn dan 90° en mogen de
handen niet op de grond geplaatst worden. De kandidaat mag deze proef ook afleggen in kniezit of op
1 knie zittend en bijtrekken met het ander been.
De kandidaat voert deze oefening uit in 21 seconden.
G. Opdrukken
De kandidaat ligt op zijn buik, met de handpalmen neerwaarts onder de schouders waarbij de duimen
in volledige abductie zijn, en de tip van de duimen tegen de schouders komen.
De voeten van de kandidaat sluiten tegen elkaar aan en het lichaam vormt een plank: enkels - knieën
- bekken - bovenlichaam vormen een statisch geheel.

De kandidaat voert deze oefening 23 maal uit.

H. Zeil verslepen
De kandidaat neemt positie achter de startlijn. Hij neemt het zeil, dat gevuld is met zandzakjes met
een totaal gewicht van tachtig kilogram, vast en sleept dit over een glad oppervlakte over een afstand
van vijftien meter (tot achter de aankomstlijn), en keert ermee terug tot achter de startlijn. Het zeil
wordt steeds tot volledig achter de lijn getrokken.
De kandidaat voert deze oefening uit in 33 seconden.

I. Slang slepen
De kandidaat neemt een gevulde slang vast bij de straalpijp -aan de andere kant is een koppeling met
afsluiter- en sleept deze zo snel mogelijk over een afstand van vijftien meter.
De slang heeft een diameter van zeventig millimeter en is twintig meter lang.
De kandidaat voert deze oefening uit in 11 seconden.
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Enkel een correct uitgevoerde beweging wordt meegeteld, een onvolledige uitvoering telt niet.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Vanuit deze uitgangspositie brengt de kandidaat de armen telkens tot een hoek van 90° waarna hij de
armen terug strekt. Dit is eenmaal opdrukken.

J. Slang ophalen
De kandidaat neemt een slang vast en trekt deze zo snel mogelijk naar zich toe. De oefening wordt
uitgevoerd met een niet-gevulde slang van vijfenveertig millimeter, met een straalpijp type 'lance
robinet' en een lengte van twintig meter.
De kandidaat voert deze oefening uit in 19 seconden.

K. Trappenloop
De kandidaat loopt zo snel mogelijk de trappen op, hij doet dit trede per trede, met telkens één voet
per trede. De handen moeten volledig vrij blijven, de balustrade of trapleuning mogen niet gebruikt
worden.
De oefening wordt uitgevoerd op treden met een hoogte die mag variëren tussen de vijftien en
negentien centimeter, waarbij het aantal treden uitgerekend wordt totdat de kandidaat tweeëntwintig
meter en zestig centimeter gestegen is:
-

119 treden voor 19 cm;
126 treden voor 18 cm;
133 treden voor 17 cm;
141 treden voor 16 cm;
151 treden voor 15 cm.

De kandidaat voert deze oefening uit in 53 seconden.
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de
leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.

