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Brandweerman/-vrouw zijn is een uitdagende, afwisselende job waar teamgeest centraal staat.  
Daarom stellen we een aantal eisen aan al onze brandweerlieden, dit zowel voor fysieke conditie,  
voor handigheid als voor karakter. 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen is een zone met vrijwillige brandweerlieden en beroepsbrand-
weerlieden. De toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden zijn voor beide groepen identiek.

ALGEMENE VOORWAARDEN
›  Ten minste oud 18 jaar zijn (op het moment van deelname aan de proeven);
›  Belg zijn of de nationaliteit hebben van een ander land van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
›  Attest goed gedrag en zeden (te verkrijgen bij het gemeentebestuur - gratis) van maximaal 3 maand (voor uiterste datum 

inschrijvingen);
›  Burgerlijke en politieke rechten genieten;
›  In orde zijn met de dienstplichtwetten;
›  Houder zijn van rijbewijs B;
›  Houder zijn van een geldig federaal geschiktheidsattest (zie informatie op de laatste blz van deze folder).

KANDIDAAT STELLEN VOOR FUNCTIES ALS BRANDWEERMAN/-VROUW IN ZONE 1
U voldoet aan de algemene voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor vacatures van brandweerman (m/v/x).
Houd de website in de gaten en volg de sociale media (facebook/twitter) van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.  
De geïnteresseerden, die voldoen aan de voorwaarden, sturen hun kandidatuur door volgens de gevraagde procedure,  
binnen de vastgestelde termijn.
Indien de selectie gebeurt via een recruteringsbureau, gelieve dan de opgegeven werkwijze te volgen.

AANWERVINGSPROEF DOOR ZONE 1
Kandidaturen die correct ingediend zijn worden weerhouden voor de volgende selectieronde. 
De aanwervingsproef is een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid 
en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving van de zone, te testen. 
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is, en ten hoogste 2x voor twee jaar 
verlengd kan worden. Uit de wervingsreserve worden de toekomstige brandweerlieden van Zone 1 geselecteerd.

VACATURE  
VIA MOBILITEIT
Vacatures die ingevuld worden ‘via 
mobiliteit’ zijn voorbehouden voor 
brandweerlieden die reeds actief zijn 
als brandweer in een andere zone.  
Dit zal steeds vermeld worden.

VRIJWILLIGER  
WORDT BEROEPS
Als u professionaliseert (vrijwilliger 
wordt beroeps), dan hoeft u geen 
federaal geschiktheidsattest voor 
te leggen. Ook niet als u van een 
andere hulpverleningszone komt.

IK WIL OP DE HOOGTE  
GEBRACHT WORDEN VAN 
MOGELIJKE VACATURES. 
Dat kan: schrijf u via de website in 
op onze lijst van geïnteresseerde 
brandweerlieden. U ontvangt een mail 
wanneer er nieuwe vacatures zijn. 



BEROEPSBRANDWEER
Beroepsbrandweerlieden werken 38 uur per week in ploegdienst in een 
volcontinu systeem in shiften van 12u, waarin weekends, nachten en 
feestdagen opgenomen zijn.
De stagiair beroepsbrandweer behaalt tijdens zijn aanwervingsstage:
- Het brevet van ambulancier
- Het rijbewijs C (>18 jaar) of het rijbewijs C1 (< 18 jaar)

VRIJWILLIGER BIJ DE BRANDWEER
Vrijwillige brandweerlieden hebben een ander 
hoofdberoep: zij kunnen uw garagehouder zijn, 
uw boekhouder, de schilder om de hoek, de 
leraar van uw kind, de landbouwer verder in de 
straat … 
Al deze mensen hebben de opleiding 
brandweerman gevolgd en stellen zich 
beschikbaar om in geval van nood snel ter hulp 
te schieten. Als vrijwilliger stelt u zich bepaalde 
dagen en uren beschikbaar (dag en/of nacht) 
om in geval van nood opgeroepen te worden en 
hulp te bieden.
• Vergoeding
  Een (stagiair)-brandweerman of -vrouw 

ontvangt 7,69 euro (stagiair) per uur, een 
effectief brandweerman (na stageperiode) 
8,86 euro per uur (bruto niet geïndexeerd ). 
Elk begonnen uur wordt betaald.  
Hoe meer u zich beschikbaar stelt, hoe 
vaker u opgeroepen wordt, hoe hoger uw 
verdienste.

• Twee fiscale vrijstellingen
  Vrijwilligers genieten van een (beperkte) 

fiscale vrijstelling voor de inkomsten die 
ze via de brandweer verwerven:

 ›  Fiscaal op jaarbasis: 4.350 euro waarop 
geen RSZ wordt betaald

 ›  Sociaal per kwartaal: 1.037.06 euro 
waarop geen RSZ  wordt betaald 

 ›  Uitzonderlijke prestaties (bv. interventies) 
worden vrijgesteld. Regelmatige 
prestaties (bv. wacht) worden niet 
vrijgesteld als ze boven het bedrag van 
1.037,06 euro zitten per kwartaal. Zit 
u als vrijwilliger boven dit bedrag per 
kwartaal, dan betaalt u RSZ en heeft u 
recht op vakantiegeld.

• Betaald educatief verlof
  Sinds 12 april 2016 is het voor vrijwilligers 

mogelijk om tijdens hun werkuren 
opleiding te volgen zodat ze kunnen 
aangesteld worden als brandweerman of 
-vrouw of kunnen bevorderen tot sergeant 
of officier. De werknemer kan voor deze 
opleidingen betaald educatief verlof nemen.

U TWIJFELT OM VRIJWILLIGER 
TE WORDEN EN WIL GRAAG 
BEROEPSBRANDWEERMAN  
OF -VROUW TE WORDEN?
Vrijwilliger-zijn is een ideale manier 
om van het échte werk te proeven 
vooraleer u de stap waagt naar een 
loopbaan binnen de brandweer. En het 
is een ideale manier om uw motivatie 
aan te tonen bij een sollicitatie voor 
een vacature als beroeps.

VRIJWILLIGER BIJ DE AMBULANCEDIENST VAN DE 
BRANDWEER
U wil graag bij de brandweer werken, maar een brandend gebouw 
binnengaan is net te ver voor u? Dan kunt u als vrijwilliger onze 
ambulancedienst versterken zonder brandweeropdrachten uit te voeren.
•  Vergoeding 

Een hulpverlener-ambulancier bij de brandweer ontvangt een vergoeding 
van € 7,69 (stagiair-ambulancier), € 8,86 (effectief ambulancier),  
€ 9,23 (coördinator hulpverlener-ambulancier). Deze startbedragen zijn 
de bruto niet geïndexeerde uurlonen. Met ervaring bouwt u geldelijke 
anciënniteit op.

•  Eén fiscale vrijstelling 
  Hier geldt fiscale vrijstelling op jaarbasis: € 4.350 waarop geen RSZ 
wordt betaald (zie hierboven). 

• Federaal geschiktheidsattest
  Als ambulancier-niet-brandweer hoeft u dit attest niet voor te leggen.  

De andere voorwaarden blijven geldig.
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HET FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST

Sinds 1 januari 2015 dienen nieuwe kandidaat-brandweerlieden een federaal geschiktheidsattest te behalen. Dit attest kunt u 
behalen door 3 proeven af te leggen in een provinciale brandweerschool. Wanneer u dit attest heeft, kunt u deelnemen aan de 
aanwervingsproeven van de hulpverleningszones.
›  Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als brandweerman/-vrouw, maar is wel een vereiste 

voorwaarde.
›  Het federaal geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven (2 jaar 

geldig). Het attest dient wel tijdig verlengd te worden. Vraag dit na in de brandweerschool.
›  Een attest behaald in één school is geldig in alle Belgische hulpverleningszones.
›  De kandidaat moet slagen voor de drie onderdelen en wordt dan geschikt of ongeschikt verklaard. De kandidaat moet houder zijn 

van een medisch attest gedateerd maximaal 3 maand voor het afleggen van de fysieke geschiktheidsproeven en houder zijn van 
een zwembrevet van 100 m..

›  De testen kunnen verschillende keren afgelegd worden.  Deelname aan de proeven is gratis.

DATA EN INSCHRIJVINGEN: DE PROVINCIALE BRANDWEERSCHOLEN IN VLAANDEREN
›  West-Vlaanderen: Wobra, Diksmuidse heirweg 6, 8210 Zedelgem - www.wobra.be
›  Oost-Vlaanderen: PBO, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent) - www.pbo.be
›  Brabant: PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse - http://www.vlaamsbrabant.be/pivo/brandweer/index.jsp
›  Antwerpen: Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - www.campusvesta.be
›  Limburg: PLOT, Horizonlaan 42, 3600 Genk - www.plot.be

INHOUD VAN DE PROEVEN VAN HET FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST
1. Competentietest
  In deze test wordt nagegaan of de persoon beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar 

beroepsonderwijs. Een diploma of getuigschrift middelbaar onderwijs is dus niet vereist, wel wordt nagegaan of de persoon 
over de capaciteiten beschikt. U vindt de gevraagde competenties in de eindtermen van het secundair onderwijs.  
(www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/index.htm)

2. Handvaardigheidstest
  De kandidaat legt een praktische opdracht af waarmee technische vakkennis en vaardigheden worden getest. De test is 

tijdsgebonden en er wordt rekening gehouden met de kennis van de kandidaat met betrekking tot het gebruik van elementaire 
beschermingsmiddelen.

3. Fysieke geschiktheidsproef
  De Fysieke proeven zoals bepaald in bijlage 1 van het KB van 19 april 2014 bestaan uit volgende onderdelen:
 • 600m lopen in 2 minuten en 45 seconden (eliminerend) • Klauteren • Opdrukken • Slang ophalen
 • Beklimmen van de luchtladder (eliminerend) • Evenwicht • Zeil verslepen • Trappenloop
 • Optrekken • Gehurkt lopen • Slang slepen

De lichamelijke geschiktheid wordt beoordeeld op basis van deze elf testen. De eerste twee testen (lopen en ladder) zijn 
eliminerend. Van de andere 9 testen, dient de kandidaat voor minstens 7 ervan te slagen. Voor meer informatie over deze 
proeven: http://bit.ly/1SUTCSY of via de website www.civieleveiligheid.be

Deze brochure is louter informatief en verbindt Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen geenszins.

© Zone 1 - fotograaf Dominique Jauquet

Inschrijven via http://campuspov.be


