
Het federaal geschiktheidsattest voor aanwerving brandweerman 

Context 

Het nieuwe administratief statuut van de operationele leden van de hulpverleningszones (KB 

van 19/04/2014) betekent onder meer de introductie van een federaal geschiktheidsattest 

voor de kandidaat operationele leden van de brandweerzones, dat toegang geeft tot de 

aanwervingsproeven voor het personeel van het basis kader (brandweerman) of het hoger 

kader (kapitein). 

Inhoud van de proeven 

Kandidaten, die deelnemen aan de proeven voor het basiskader, moeten in onderstaande 

volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven: 

1. een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de 

competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs; 

2. een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische 

opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden 

wordt getest; 

3. de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals oorspronkelijk bepaald in bijlage 1 bij het 

koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones, werden gewijzigd in het KB Opleidingen 

door art.79, dat bepaalt dat “de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt 

vervangen door bijlage 3 van dit besluit” die bestaan uit volgende onderdelen: 

Deel A – 600 meter lopen in 2 minuten en 45 seconden 

Deel B – Laddertest – Beklimmen van de luchtladder 

Deel A en B zijn eliminerend. 

Deel Fysieke testbatterij: voor de onderdelen C tem K moet de kandidaat slagen in 7 van de 

9 testen: 

C. OPTREKKEN 

D. KLAUTEREN 

E. EVENWICHT 

F. GEHURKT LOPEN 

G. OPDRUKKEN 

H. ZEIL VERSLEPEN 

I. SLANG SLEPEN 

J. SLANG OPHALEN 

K. TRAPPENLOOP 

Voor meer informatie over deze proeven, zie de koninklijk besluit van 19 april 2014 tot 

bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones en de ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015  het federaal 

geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de 

hulpverleningszones en Koninklijk besluit betreffende betreffende de opleiding van de leden 

van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten en KB van 09 

mei 2016 , aanpassing van bepalingen in statuut betreffende de FGA proeven  

http://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/2016-05-

09_AR_modif_19-04-2014_statut_administratif_zones.pdf  
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In volgende link kun je heel wat info bekijken betreffende de proeven FGA: 

http://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hoe-word-je-brandweerman-vrouw 

De geschiktheidsproeven zijn eliminerend. De kandidaat wordt geschikt of ongeschikt 

verklaard. 

Te vervullen voorwaarden op de datum van inschrijving 

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader, voldoen de 

kandidaten aan de volgende voorwaarden: 

1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of 

van Zwitserland; 

2. ten minste 18 jaar oud zijn; 

3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen 

een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de 

kandidaturen; 

4. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

5. in orde zijn met de dienstplichtwetten; 

6. houder zijn van rijbewijs B. 

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten 

te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie 

maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is 

de proeven af te leggen. 

Behalen van het federaal geschiktheidsattest 

De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen, ontvangen een federaal 

geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van 

het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun 

vacatures. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als 

personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een 

vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure. 

Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van 

het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. 

Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de 

lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het 

afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste 

zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die 

de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte 

van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hoe-word-je-brandweerman-vrouw


Geplande testen voor de competentietest 

WOBRA – West-Vlaanderen (Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem – testen in het 

Nederlands) 

 Start van de testen: 03/09/2016 

 Start inschrijvingen: 03/07/2016, via http: http://campuspov.be  Er worden 50 kandidaten per 

sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien. 

 Afsluiting inschrijvingen: 15/08/2016 

 Meer info bij Mr. Patrick Samyn, Directeur brandweeropleidingen WOBRA, telefoon 

050/366994 of Mevr. Eva Kamoen, administratief hoofdmedewerker WOBRA, telefoon 

050/366992 

 De twee data die worden voorzien voor afname handvaardigheidstesten en fysieke proeven 

zijn 08/10/16 en 15/10/16. Inschrijven zal hiervoor pas mogelijk zijn na het geslaagd zijn voor 

de competentietest (cognitieve proef) die wordt afgenomen op 03/09/16. 
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