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Werken als vrijwilliger bij de brandweer. 
Een mooi bijberoep. Mensen die zich 
inzetten voor de veiligheid van de 
burgers en die klaarstaan voor anderen. 
Vrijwilligers bij de brandweer zijn dan ook 
onmisbaar in onze regio. Wanneer onze 
inwoners, bedrijven en ondernemingen 
hulp nodig hebben, rekenen zij o.a. op 
heel wat brandweervrijwiligers. Maar de 
brandweer heeft omgekeerd ook jullie 
hulp en medewerking nodig bij het  
beschikbaar stellen van vrijwilligers. 

Brandweervrijwilliger zijn, betekent niet 
dat het vrijblijvend is. Er zijn een aantal 
verplichtingen. Omdat een vrijwilliger bij 
de brandweer de functie bekleedt naast 
zijn of haar hoofdberoep, is het belangrijk 
dat je als werkgever weet wat het werk 
inhoudt en daarover afspraken maakt 
met de werknemer. 

Deze folder geeft een antwoord op de 
meest gestelde vragen. 
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"Hulpvaardigheid staat bij mij centraal. Naast mijn 
gewone dagtaak heb ik daarom ook nog een vurige 

bijverdienste. Ja, ik ben brandweerman!
Laurens
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MEEST GESTELDE VRAGEN

        Wat doet de brandweer precies?  
De brandweer wordt rechtstreeks geassocieerd met vuur, maar 
ze doen echter veel meer dan blussen alleen. Binnen de brand-
weer zijn we op alle mogelijke manieren actief op het vlak van 
hulpverlening, brandveiligheid en rampenbestrijding. Als brand-
weer proberen we incidenten te vermijden, maar als het toch mis 
loopt, kan je op ons rekenen. 

        Wat betekent dit voor mij als werkgever?  
Wij als brandweer vragen aan jou - de werkgever - om onder 
werktijd toestemming te geven aan je medewerker om te  
vertrekken naar de brandweerkazerne als die gealarmeerd 
wordt. Vanzelfsprekend moeten er tussen de werkgever en 
werknemer afspraken worden gemaakt. Wij als brandweer hopen 
op jouw hulp en medewerking bij het beschikbaar stellen van 
werknemers voor de vrijwillige brandweer.

        Hoe zit het met ongevallen en verzekeringen?  
Werken als vrijwilliger bij de brandweer is een mooi bijberoep, 
maar helemaal zonder risico is het niet. De brandweer heeft een 
goede ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering om de  
risico’s voor de vrijwilligers en voor jou als werkgever te dekken. 
Als werkgever hoef je zelf geen extra verzekering af te sluiten. 

        Wat is mijn voordeel om een brandweervrijwilliger in 
dienst te hebben?  
Een brandweervrijwilliger in je bedrijf zorgt ervoor dat je een 
goed opgeleide en geoefende medewerker in dienst hebt die 
binnen je bedrijf extra ogen en oren biedt op het gebied van 
(brand)veiligheid. Een brandweervrijwilliger is opgeleid tot het 
levensreddend handelen, ontruimen en het uitvoeren van brand-
bestrijding en is daardoor vaak extra gemotiveerd om  
bedrijfshulpverlener te worden. Een vrijwilliger bij de brandweer 
levert een bijdrage aan de samenleving. Door het in dienst  
hebben van een vrijwilliger kan je invulling geven aan de 

maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je kan dus 
als werkgever trots zijn op je brandweervrijwilliger(s). De brandweer is dat ook. 

        Kan je zomaar brandweervrijwilliger worden? 
Om als vrijwilliger bij de brandweer aan de slag te kunnen gaan, volgt iedereen een basis- 
opleiding met een duurtijd van ongeveer twee jaar. Deze opleiding vindt plaats ofwel  
‘s avonds ofwel in het weekend.

        Ontvangt de vrijwilliger een vergoeding?  
Een brandweervrijwilliger krijgt een vergoeding per uur voor gemaakte uren bij alarmering en 
voor de uren die besteed worden aan vorming, training en opleiding. In 2019 is het inkomen 
dat verwerfd is uit de brandweer belastingsvrij tot 6.120 euro. 

        Oefent een brandweervrijwilliger veel?  
De brandweermedewerkers krijgen heel wat opleiding: jaarlijks volgen ze 24u voortgezette 
opleiding en 24u permanente vorming. Op frequente tijdstippen worden ze ook nog verwacht 
in de kazerne voor oefenmomenten. 

        En wat met educatief verlof?  
Wanneer je werknemer een opleiding volgt, heeft die recht op educatief verlof. Ook een aantal 
brandweeropleidingen vallen hieronder. Logischerwijs enkel als je werknemer met het hoofd-
beroep is tewerkgesteld in de privé-sector of als contractueel medewerker in een autonoom 
overheidsbedrijf. 

        Is brandweervrijwilliger zijn fysiek belastend voor mijn werknemer?  
Brandweervrijwilliger zijn vraagt een goede fysieke paraatheid om alle taken vlot te kunnen 
afwerken. Daarom worden alle vrijwilligers jaarlijks onderworpen aan een medisch onderzoek 
dat peilt naar hun algemene gezondheid, aangevuld met een aantal specifieke testen. Zo kun-
nen de hulpverleningszones zeker zijn van de inzetbaarheid van de brandweervrijwililger. 

        Hoe lang en hoe vaak rukt de brandweer uit?  
Jaarlijks worden onze ruim 3.000 West-Vlaamse brandweermannen en -vrouwen opgeroepen 
voor heel wat interventies. Hoe vaak een vrijwilliger moet uitrukken is helaas niet te voor-
spellen. De brandweer kan ook niet op voorhand bepalen hoe lang een interventie zal duren. 
Dat hangt af van de situatie, maar gemiddeld gezien is een brandweerman een uur weg, 
inclusief reistijd. Een vrijwilliger kan zich natuurlijk ook steeds onbeschikbaar stellen. 

        Bij wie kan ik terecht met vragen?  
In de eerste plaats kan je met vragen terecht bij je werknemer. Mocht je bijkomende vragen 
hebben, neem dan gerust contact op met de hulpverleningszone uit je buurt. 


