MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 10 NOVEMBER 2016 BETREFFENDE EDUCATIEF VERLOF
VOOR VRIJWILLIGE BRANDWEERLIEDEN – PRESTATIEVERGOEDING. (B.S. 08.12.2016)

Deze omzendbrief is bestemd voor de bevoegde overheden van de hulpverleningszones.
De erkenningscommissies van het Vlaams gewest en van het Waals gewest hebben een aantal
brandweeropleidingen erkend als beroepsopleiding die in aanmerking komt voor betaald educatief
verlof.
Betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de
privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun
loon.

1. Erkende opleidingen
1

Het betreft de volgende opleidingen :

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 1,
module 2, 3 en 6

100 u

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 1, module 2 en 3

88 u

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 2, module 7 en 9

35 u

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 2, module 7 en 9

35 u

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 2, module 8

41 u

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 2, module 8

41 u

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 2,
module 10 en 11

36 u

Cursus Brandweerman
(BO1) deel 1, module 6 en
deel 2, module 10 en 11

48 u

Cursus Sergeant (MO1)

118 u

Cursus Sergeant (MO1)
deel 1, module 1, 2, 3, 4 en 5

118 u

Cursus Sergeant (MO1)
deel 2, PREV 1

40 u

Cursus Sergeant (MO1)
deel 2, PREV 1

40 u

Cursus Sergeant (MO1)
deel 2, FOROP 1

40 u

Cursus Sergeant (MO1)
deel 2, FOROP 1

40 u

Cursus Kapitein (OFF 2)
deel 2, PREV 2

80 u

Cursus Kapitein (OFF 2)
deel 2, PREV 2

80 u

deel 1, module 1, 2, 3, 4 en 5

1

Zie bijlage 1 bij het Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten
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Waals Gewest
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Vlaams gewest

In beide gewesten betreffen het dezelfde opleidingen. Echter, de opleidingen werden erkend per
pakket zoals aangeduid in de tabel hierboven. Twee pakketten (het eerste en het vierde) zijn
verschillend in de 2 gewesten.
Deze opleidingen werden in het Vlaams gewest erkend vanaf 12 april 2016 voor de duur van 1 jaar.
De opleidingen werden in het Waals gewest erkend vanaf 1 augustus 2016 voor de duur van 1 jaar.
De bevoegdheid van het gewest wordt bepaald door de vestigingsplaats van de onderneming waar de
vrijwillig brandweerman in hoofdberoep tewerkgesteld is.
De hulpverleningszones zullen geconfronteerd worden met vrijwillige brandweerlieden die in het kader
van hun hoofdberoep in de privésector betaald educatief verlof genieten voor het volgen van de
bovenstaande erkende brandweeropleidingen.
Ik wil u wijzen op de volgende aandachtspunten.

2. Instructies voor de zones mbt. opleidingen waarvoor de vrijwillig brandweerman educatief
verlof in zijn hoofdberoep geniet
Het volgen van een brandweeropleiding moet altijd aangevraagd worden bij de zonecommandant of
2
zijn afgevaardigde . Een vrijwillig brandweerman die recht heeft op educatief verlof, moet op zijn
aanvraag aanduiden dat hij recht heeft op educatief verlof. Desgevallend kan de zone haar formulier
voor aanvraag van opleiding in die zin aanpassen.
De zone neemt het inschrijvingsgeld voor deze opleidingen ten laste, zoals voor elk ander
operationeel personeelslid.
De vrijwillig brandweerman ontvangt voor de effectief gevolgde lesuren doorbetaling van zijn loon van
zijn werkgever. Om te vermijden dat de betrokkene dubbel betaald wordt voor deze uren, zal de zone
de prestatievergoeding voor deze effectief gevolgde uren niet uitbetalen.

De arbeidsovereenkomst van hel personeelslid met zijn hoofdwerkgever wordt geschorst tijdens het
educatief verlof. Dat betekent onder meer dat, ingeval van erkend arbeidsongeval tijdens de opleiding,
de arbeidsongevallenverzekering van de zone aangesproken zal worden. De opleiding wordt immers
toegelaten door de zonecommandant of zijn afgevaardigde en kan dus gezien worden als een
toegelaten zending in opdracht van de zone.

4. Brussels Hoofdstedelijk gewest

Voor de vrijwillige brandweerlieden die in hoofdberoep tewerkgesteld zijn in een bedrijf gelegen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is er nog geen erkend educatief verlof voor brandweeropleidingen. Er
zal echter binnenkort een gelijkaardige aanvraag tot erkenning van de bovenstaande

2

3

zoals voorzien in artikel 151 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief
statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en zoals voorzien in artikel 37 van het
Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten
en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten
Deze documenten kan u verkrijgen bij het opleidingscentrum voor de civiele veiligheid.
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3. Arbeidsongevallen tijdens de opleiding

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

De vrijwillig brandweerman maakt een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor
3
educatief verlof en een kopie van het getuigschrift van nauwgezetheid over aan de zone, op basis
waarvan de zone het aantal effectief gevolgde uren opleiding kan vaststellen. Enkel voor deze uren
geniet de vrijwillig brandweerman betaald educatief verlof.

brandweeropleidingen voor educatief verlof ingediend worden. Zodra een gelijkaardige regeling zou
gelden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal deze omzendbrief aangepast worden.

5. Vragen over de toepassing van het educatief verlof zelf
Voor alle vragen en informatie die betrekking hebben op de toepassing van het educatief verlof zelf,
verwijs ik u naar:
-

de dienst Betaald educatief verlof van het Vlaams
http://www.werk.be/onlinediensten/betaald-educatief-verlof

Gewest

en

hun

website

-

Service Public de Wallonie, département de I'Emploi et de la Formation professionnelle, van het
Waals gewest en hun website http://emploi.wallonie.be/home/formation/conge-education-paye.html
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De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

