
NOTA TER VOORBEREIDING VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID 

 
 
DATUM VERGADERING:  29 november 2017 
  
AGENDAPUNT:  Fysieke paraatheid : module 5 van het  1ste deel van  het brevet B01 en 

module 7 van het 1ste deel van het brevet OFF2 via aanwerving. 
  
  
  
  
VRAAG AAN DE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

O    TER INFORMATIE 
X    VOOR  ADVIES 
 
 
 
 
 

THEMA (W. 15.05.2007, art.16) O    1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn 
van de uitvoering van de hervorming; 

O    2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële 
weerslag op de zone;  

x    3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de 
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een 
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming 
gepaard gaan. 

 
 

1. Probleemstelling:  
 
We stellen vast dat : 
 

• bepaalde stagiairs niet slagen in de module 5 van het 1ste deel van het brevet B0 en slagen in alle andere 
modules. 

 
• de wet laat maar tweemaal toe om het examen van module 5 van het brevet B01 af te leggen, waar er 

voor andere modules dit 4 maal toegelaten wordt. 
 

In art.44 van het koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten 
en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten lezen we : Niemand mag meer  dan vier keer deelnemen 
aan een examen betreffende dezelfde module van een brevet of een getuigschrift. 

 
In afwijking van het eerste lid, mag niemand meer dan twee keer deelnemen aan het examen betreffende 
module 5 van brevet B01 of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving. 

 
• tijdens de besprekingen van het KB opleidingen,  werd er  gekozen om de lat betreffende de fysieke 

paraatheid voor het FGA lager te leggen om dan tijdens de opleiding de oorspronkelijk fysieke test van 
het FGA af te nemen.  
 
Dit met de bedoeling de kandidaat brandweermannen te laten ondersteunen door de zones om zich voor 
te bereiden op de fysieke testen. Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat dit momenteel weinig nog niet 
gebeurt. 

 
 



2. Oplossing(en) + motivatie: 
 
Als VVB stellen we dan ook voor, om via wetswijziging, de kandidaten die slagen in al hun modules van deel 1 van 
de opleiding B01 en OFF2 met uitzondering van de module fysieke paraatheid en geen ondersteuning kregen van 
hun zone om zich voor te bereiden op de test, toch een 3 of 4 de keer te laten deelnemen aan het examen van 
module 5 van de opleiding B01 of module 7 van de opleiding OFF2. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

3. Concreet voorstel van advies: 
 
 
BIJLAGEN:  
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