
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 nota l 26/11/2020  

Communicatie met betrekking tot de impact van de maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 op de organisatie van de verplichte voortgezette en 
permanente opleiding voor operationele leden van de brandweer en de civiele 
bescherming, evenals op de verlenging van de getuigschriften gaspakdrager en duiker. 

 

Inleiding 

 

Het coronavirus COVID-19, en dan vooral de maatregelen tegen de verspreiding ervan hebben in 2020 een enorme 

impact gehad op de organisatie van de verplichte voortgezette en permanente opleiding van de operationele leden 

van de brandweer en civiele bescherming, evenals op de verlenging van de getuigschriften gaspakdrager en duiker.  

 

Opleidingen werden zoveel als mogelijk digitaal georganiseerd, voor wat betreft het theoretische gedeelte. 

Praktijkopleidingen gingen door, maar in kleinere groepen met de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit alles kon 

evenwel niet verhinderen dat een heel aantal geplande voortgezette opleidingen geannuleerd werden. Ook was 

het voor de brandweerlieden en de leden van de civiele bescherming uiteraard prioritair om beschikbaar te blijven 

voor het uitvoeren van hun job.  

 

Daardoor konden vele van hen niet het verplichte minimum aantal uren behalen aan voortgezette en permanente 

opleiding, hetgeen volgens de bepalingen van het administratief en geldelijk statuut kan leiden tot ontslag, een 

negatieve evaluatie en een uitstel van de bevordering in weddeschaal.  

Bovendien konden talrijke operationele leden de opleidingen en trainingen/oefeningen, die noodzakelijk zijn voor 

de verlenging van hun getuigschriften gaspakdrager en duiker, niet volgen. Een niet tijdige verlenging van deze 

getuigschriften zou leiden tot het opnieuw moeten volgen van de volledige opleiding. 

 

Daarom zal, omwille van de uitzonderlijke omstandigheden die het coronavirus COVID-19 met zich mee bracht,  

- Het jaar 2020 beschouwd worden als een nuljaar op het vlak van voortgezette en permanente opleiding. 

Dit houdt in dat er geen sancties kunnen voortvloeien uit het niet volgen van het bepaalde minimum aantal 

uren voortgezette en permanente opleiding. Ieder personeelslid zal worden beschouwd als in orde te zijn 

met deze minima inzake permanente en voortgezette opleiding.  

- De geldigheid van de getuigschriften gaspakdrager en duiker verlengd worden met een jaar.  

 

Voortgezette en permanente opleiding 

 

In het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van de civiele 

bescherming zal het verplichte aantal uren voortgezette en permanente opleiding voor 2020 worden verminderd en 

bijgevolg moet bij evaluaties rekening gehouden worden met dit verminderd aantal uren. 

 

Voorbeelden:  

-  een brandweerman die gedurende het hele jaar 2020 tewerkgesteld was, zal 96 uren voortgezette opleiding 

moeten volgen over 5 jaar in de plaats van 120 uren, en geen permanente opleiding. 

- een brandweerman die op 1 juli 2020 in dienst gekomen is, zal 108 uren moeten presteren in zijn periode van 5 

jaar, aangezien hij in 2020 slechts 6 maanden tewerkgesteld was (= vermindering met 6/12 van 24u), en geen 

permanente opleiding. 

- een sappeur van de civiele bescherming die gedurende het hele jaar 2020 tewerkgesteld was, zal geen 

voortgezette opleiding moeten volgen in de plaats van de voorziene 24 uren per jaar. Hij moet evenmin permanente 

opleiding volgen in 2020. 
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Personeelsleden van de hulpverleningszones die in 2020 toch voortgezette opleidingen gevolgd hebben, kunnen 

deze uren laten meetellen voor het totaal aantal uren dat moet gevolgd worden over een periode van 5 jaar.  

Personeelsleden van de civiele bescherming die in 2020 toch voortgezette opleidingen gevolgd hebben, kunnen 

het aantal gevolgde uren boven de 24u overdragen naar het volgende jaar. B.v.  een personeelslid dat een 

voortgezette opleiding van 40u gevolgd heeft in 2020, kan 16u overdragen naar 2021. Hij dient dan nog minimaal 

8u voortgezette opleiding te volgen in 2021, maar kan geenszins de uren overdragen naar 2022. 

De gevolgde permanente opleidingen kunnen voor beide personeelscategorieën niet worden overgedragen naar 

het volgende jaar. 

 

In het geldelijk statuut van het operationeel beroepspersoneel van de hulpverleningszones en van de civiele 

bescherming zal bepaald worden dat voor het jaar 2020 24u voortgezette opleiding beschouwd worden als zijnde 

gepresteerd.  

 

Voorbeelden:  

-  een brandweerman of een sappeur die gedurende het hele jaar 2020 tewerkgesteld was, zal 96 uren voortgezette 

opleiding moeten volgen over 5 jaar in de plaats van 120 uren. 

-  een sergeant die gedurende het hele jaar 2020 tewerkgesteld was, zal 72 uren voortgezette opleiding moeten 

volgen over 4 jaar in de plaats van 96 uren. 

- een brandweerman of een sappeur die op 1 juli 2020 in dienst gekomen is, zal 108 uren moeten presteren in zijn 

periode van 5 jaar, aangezien hij in 2020 slechts 6 maanden tewerkgesteld was (= vermindering met 6/12 van 24u). 

 

De beroepspersoneelsleden van de hulpverleningszones en de civiele bescherming die in 2020 toch voortgezette 

opleidingen gevolgd hebben, kunnen deze uren laten meetellen voor de berekening van het aantal uren dat nodig 

is voor de bevordering in weddeschaal. Men kan de gevolgde uren in rekening brengen, evenals de fictieve 24u. 

 

De getuigschriften gaspakdrager en duiker 

 

Voor wat betreft de geldigheidsduur van de getuigschriften gaspakdrager en duiker wordt voorgesteld de 

geldigheidsduur van de getuigschriften waarvan de geldigheidsduur van drie of vijf jaar verstrijkt en waarvoor 

wegens de gezondheidscrisis COVID-19 het examen, de opleiding of de training niet konden plaatsvinden, met één 

jaar te verlengen. Dat betekent dat al wie houder is van een in 2020 geldig getuigschrift van gaspakdrager of duiker 

de geldigheidsduur van zijn brevet verlengd wordt met 1 jaar. De eerst mogelijke vervaldatum van het brevet wordt 

vastgelegd op 1 september 2021. 

De trainingen gaspakdrager of de duiken die plaatsvonden in 2020 worden meegerekend, maar er hoeven geen 

bijkomende trainingen of duiken meer gedaan te worden. Dat betekent dat 18 trainingen gaspakdrager volstaan 

voor een periode van 4 jaar en 30 duiken voor een periode van 6 jaar. 

 

 

 

Bovenstaande punten vormen de inhoud van een nieuw koninklijk besluit houdende diverse maatregelen 

betreffende de voortgezette en permanente opleidingen van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones en de civiele bescherming. De nodige stappen zijn gezet om de publicatie van dit nieuwe 

koninklijke besluit zo vlot mogelijk te laten verlopen. Aan de voorgestelde wijzigingen zal een retroactieve werking 

worden gegeven.  

 


