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Inzet van vrijwilligers bij de brandweer
Presentatie door zonecommandant Filiep Dekiere

overzicht

• Wie/Wat is hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen

• Taken van een hulpverleningszone
• Statuut van een vrijwillig brandweerman
• Praktische inzet van vrijwilligers
• Besluit
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1. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

1. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

• Enkele cijfers :

– 17 gemeenten
– Totale dagdagelijkse bevolking 450.000 inwoners

in de zomermaanden tot 1.000.000 inwoners
– 317 beroepsbrandweermannen en 406 vrijwillige

brandweermannen
– Totale budget per jaar : ongeveer 40 miljoen €
– 30.000 interventies per jaar
– Bijna alle mogelijke risico’s zijn aanwezig in de zone
– Behoort tot categorie 4 van indeling in zone’s
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2.  Taken van een hulpverleningszone

1. De redding van en de bijstand aan personen in bedreigende 
omstandigheden en de bescherming van hun goederen

2. De dringende geneeskundige hulpverlening in opdracht van 
HC 112

3. De bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen
4. De bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van 

gevaarlijke stoffen met inbegrip van radioactieve stoffen en 
ioniserende straling

5. De logistieke ondersteuning 
6. Gespecialiseerde bovenzonale opdrachten
7. De proactie, preventie, preparatie van brand en ontploffing

3. Statuut van een vrijwillige brandweerman
op basis van het KB 19/04/2014

– Aanwerving, aanwervingsstage en de benoeming
federaal geschiktheidsattest is gelijk voor iedereen
duur van de stage : maximaal 5 jaar voor een vrijwilliger
eindevaluatie voor de effectieve benoeming

– De loopbaan
bevorderingen : basis kader / midden kader / officieren kader
mobiliteit naar een andere zone
professionalisering van vrijwilliger naar beroeps

– De opleiding
recent verschenen
in principe zelfde opleiding voor alle brandweermannen
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3. Statuut van een vrijwillige brandweerman
op basis van het KB 19/04/2014

– Evaluatie
alle brandweermannen worden geëvalueerd na 2 jaar door een
functionele meerdere

– Diensttijd
Max 24 uren te presteren per week (met een referentieperiode
van 1 jaar = 1248 uren/jaar)
diensttijd is verdeeld in 5 categorieën :

- interventies
- brandvoorkoming
- oefeningen en opleidingen
- onderhouds- en administratieve taken
- wachtdiensten in de kazerne

3. Statuut van een vrijwillige brandweerman
op basis van het KB 19/04/2014

– Tuchtregeling
De tuchtregeling is gelijk voor iedereen

– Alcohol- en drugstest
Deze testen zijn gelijk voor iedereen

– De verzekering van het vrijwilligerspersoneel
Iedere vrijwilliger heeft een polis voor arbeidsongevallen

– Beëindigen van het ambt
Door eervol ontslag op 65 jarige leeftijd
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4. Praktische inzet van vrijwilligers

• Interventies : 
via beschikbaar stellen worden ze à rato van de interventies
opgeroepen via een zakontvanger

• Brandvoorkoming :
officieren maken preventie adviezen en voeren dit uit

• Vorming Training en opleiding :
wekelijks worden er ‘s avonds na de reguliere werkuren opleidingen
gegeven in de brandweerschool of in een post van de zone

• Wachtdiensten in de kazerne :
Via inroostering versterken de vrijwilligers de beroeps
brandweermannen

• Administratieve taken :
deelname aan vergaderingen

5. Besluit

• Vrijwilligers voeren dezelfde taken uit
• Hebben dezelfde opleiding
• Komen voor in alle kaders van de organisatie
• Hebben een administratief en geldelijk statuut
• Ondertekenen een 6 jaarlijks contract met de zone
• Zijn in heel wat posten de enige brandweermannen
• Worden dus evenwaardig beschouwd als een beroeps
• Zonder de vrijwilligers bestaat er geen dekking van 

brandweerhulp in België zoals we ze nu kennen
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Vragen ?

• Mail : filiep.dekiere@zone1.be


