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DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN GELIJKE KANSEN  

 

 
Brussel, 22 november 2013 

 
 

 

Akkoord in Ministerraad over de arbeidstijd van de 

beroepsbrandweermannen: precieze regels om hun 
veiligheid en die van de burgers te verzekeren, waarbij 
rekening gehouden wordt met de situatie op het terrein, 

in de 34 hulpverleningszones 

 

 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, 
meldt de goedkeuring door de Ministerraad van vandaag van het voorontwerp 

van wet betreffende de organisatie van de arbeidstijd van de operationele 
beroepsleden van de hulpverleningszones. 

Deze tekst over de arbeidstijd had het onderwerp uitgemaakt van een akkoord 
tijdens de plenaire vergadering van 6 november jongstleden met de 

Brandweerfederaties, de lokale overheden vertegenwoordigd door de 
Verenigingen van Steden en Gemeenten, evenals de vakbonden. Het 

voorontwerp van wet dat vandaag goedgekeurd werd is een weerspiegeling van 
dit compromis.  
 

Deze tekst is van fundamenteel belang, enerzijds omdat hij het mogelijk 
zal maken een wettelijk kader te geven aan de arbeidstijd van de 

beroepsbrandweermannen die dagelijks instaan voor ieders veiligheid, 
maar ook omdat hij het mogelijk maakt rekening te houden met de 
situatie op het terrein en hij aangepast is aan de eisen inzake 

dringendheid.  
 

De brandweermannen voeren over het algemeen zowel dagprestaties als 
nachtprestaties uit, ook in het weekend. Om al deze prestaties te dekken, 
hebben de gemeenten verschillende systemen ontwikkeld en hieruit vloeit voort 

dat in bepaalde van deze systemen, de brandweermannen thans meer presteren 
dan de in België toegestane 38u/week. Er dienden terzake dus regels opgesteld 

te worden, in overeenstemming trouwens met een Europese richtlijn.  

1. Het voorontwerp dat vandaag goedgekeurd werd maakt de volgende 
vooruitgang mogelijk:  

 De algemene regel van de 38u/week blijft behouden in de 27 

hulpverleningszones waarbinnen het operationeel personeel gemiddeld 
38u/week werkt. 
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 In de 7 hulpverleningszones waar meer dan 50% van het 

personeel gemiddeld meer dan 38u/week werkt, zal het mogelijk 
zijn om gemiddeld tot 48u/week te werken.  

In deze 7 zones, is een vakbondsonderhandeling voorzien teneinde tot een 

aangepast uurrooster te komen, met dit maximum van 48u/week. In geval van 
onenigheid kan een sociaal bemiddellaar tussenkomen en eventueel een voorstel 

tot compromis opstellen. Deze 7 zones zullen echter wel moeten streven naar 
een systeem van 38u/week om op termijn een einde te kunnen stellen aan dit 
uitzonderingsstelsel. 

 De brandweermannen zullen, op vrijwillige basis, maximaal 10u per 

week bijkomend mogen presteren, boven hun gewoonlijke uurrooster 
van 38u/week, gerekend op gemiddeld vier maanden. Deze bijkomende 

uren vormen een oplossing voor de beroepsbrandweerlieden die ook vrijwillig 
brandweerman zijn in dezelfde zone. 

Het aantal bijkomende werkuren is daarentegen beperkt tot 4 uur voor de 
beroepsbrandweerlieden die werken in een zone met een arbeidsregime van 

gemiddeld 48u/week, die tot nu toe ook vrijwilliger waren in die zelfde 
hulpverleningszone.    

Deze bijkomende uren moeten het voorwerp uitmaken van een 
schriftelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer en er moet 
een bijkomende bezoldiging worden voorzien. 

De beroepsleden die, na hun gewone uren, bereid zijn om zich in te zetten voor 

de dienst, zullen dit voortaan kunnen doen op een wettelijke manier. Tot op 
heden bestond er immers geen enkel wettelijk middel dat het mogelijk maakte 
bijkomende te presteren, noch om ze te vergoeden.  

Deze toegestane bijkomende uren, op vrijwillige basis, zijn essentieel voor de 
organisatorische soepelheid van de hulpverleningsdiensten die het hoofd moeten 
bieden aan een oproepingsgraad die sterk varieert naar gelang van het uur van 

de dag of de nacht, in de week of in het weekend.  

 De referentieperiode voor de berekening van de gemiddelde 
arbeidstijd per week, van 38u of 48u, bedraagt vier maanden, 

waarbij de maximale wekelijkse arbeidstijd evenwel vastgesteld is op 
60u/week, bijkomende uren inbegrepen. 

 Er zijn bovendien beschermingsmaatregelen voorzien inzake de 

wekelijkse rusttijden, de pauzes, het nachtwerk, enz. 

 

Het vandaag goedgekeurde voorontwerp van wet wordt thans ter advies naar de 
Raad van State gestuurd en het zal in werking treden gelijktijdig met de 

hulpverleningszones.  

De Minister herhaalt het belang van de rol van de vrijwillige brandweermannen 
en preciseert dat er, in het kader van de koninklijke besluiten betreffende het 
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administratief en geldelijk statuut van de brandweermannen, maatregelen 

genomen zullen worden, zowel voor de vrijwilligers als voor de 
beroepsbrandweerlieden. 


