
 

1 

 

 

Selectiereglement operationeel personeel Hulpverleningszone 

Noord-Limburg – versie 05.2017 

 

1. Vacantverklaring en oproep tot kandidaten 

2. Competenties, gewichten en proeven 

3. Samenstelling jury 

4. Waarneming 

5. Reserve 

6. Bijlagen 

 

 

1. Vacantverklaring en oproep tot kandidaten 

 

Op het ogenblik van de vacantverklaring door de zoneraad worden volgende zaken 

bepaald door de zoneraad: 

- Functie – al dan niet een combinatie van functiebeschrijvingen 

- Procedure van invullen van de vacature (aanwerving – invullen via geslaagde 

kandidaten van de wervingsreserve -  professionalisering – bevordering - 

mobiliteit) 

- Al dan niet aanleg van wervingsreserve (met toepassingsgebied) met een 

duurtijd van 2 jaar 

- Einddatum voor de kandidaatstelling rekening houdend met de bepalingen van 

boek 4 en 5 van het administratief statuut. De datum van de verzending van 

de sollicitatie wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is 

ingediend. De datum van de poststempel, de datum van de ontvangst bij 

afgifte op de personeelsdienst of de datum van verzending van de email geldt 

als bewijs van de datum van verzending. 

 

De te vervullen voorwaarden, aanvullend op de voorwaarden opgenomen in het KB 

van 19 april tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel 

van de hulpverleningszones en van 23 augustus 2014 betreffende het administratief 

statuut van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is, zijn: 

- Voor vrijwillig brandweermannen en officieren geldt – uiterlijk bij benoeming 

een woonplaatsverplichting van maximum 8 minuten, de tijd tussen thuis en 

de post berekend via Care. Kandidaten die niet voldoen aan de 

woonplaatsverplichting kunnen aan de zoneraad een afwijking vragen indien 

zij toch over de mogelijkheid beschikken om binnen een zeer korte tijdsspanne 

na een oproep de post bereiken. 

- Het brevet ambulancier verplicht is voor elke nieuwe beroepsbrandweerman 

(uiterlijk te behalen bij het afsluiten van de stageperiode).  

- Aan alle andere voorwaarden dient voldaan te zijn op het einde van de 

kandidaatstellingsperiode ingeval van aanwerving, professionalisering en 
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mobiliteit. Bij bevorderingsprocedures dienen kandidaten op datum van 

de (eerste) bevorderingsproef te voldoen aan de 

bevorderingsvoorwaarden. 

 

Oproep tot kandidaten: 

- De datum van de verzending of afgifte van de kandidatuur bij de dienst 

personeel op de maatschappelijke zetel van de zone wordt beschouwd als de 

datum waarop de kandidatuur is ingediend. De datum van de poststempel of 

de datum van de verzending van de e-mail geldt als bewijs van de datum van 

verzending. 

- Kandidatuurstelling door: 

o Insturen van een uitgebreid CV met foto, copie van vereiste brevetten, 

attesten en diploma’s (indien van toepassing).  

o Elke kandidatuur dient gemotiveerd te zijn door een motivatiebrief. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaten om tijdig en op de correcte 

wijze (zoals opgenomen in de publicatie) het bewijs te leveren dat zij voldoen 

aan de deelnemingsvoorwaarden. Kandidaten die de vereiste documenten 

niet of niet tijdig indienen, alsook de kandidaten die verkeerde documenten 

indienen, kunnen niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

- De zonecommandant of zijn afgevaardigde beoordeelt definitief de geldigheid 

van de kandidaturen en van de voorgelegde bewijzen. De kandidaten wiens 

kandidatuur aldus geweigerd wordt, worden hiervan schriftelijk op de hoogte 

gebracht 

 

 

 

2. Competenties en gewichten 

 

 

De selectie wordt uitgevoerd op basis van vooraf bepaalde competenties die afgeleid 

zijn van de competentiematrix en in het competentiewoordenboek vertaald zijn in 

gedragingen. Aan de competenties worden gewichten toegekend. De jury verdeelt 

per competentieblok de toegekende punten over de verschillende proeven. 

Afhankelijk van de procedure (cfr. infra) worden bepaalde proeven georganiseerd om 

de competenties te evalueren. Op elke blok van competenties dient minimum 50% 

behaald te worden en 60% in het geheel. Dit betekent dat een kandidaat geslaagd 

kan zijn in een bepaalde procedure als hij niet geslaagd is op een bepaalde proef of 

deel van een proef (omdat de resultaten op de competentieblokken over 

verschillende proeven heen samengeteld worden en de zoneraad het eliminerend 

karakter van een bepaalde proef dient te bepalen cfr infra). In bijlage van dit 

reglement wordt per procedure opgenomen welke competenties van toepassing zijn 

en welk gewicht eraan toegekend wordt. 
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De zoneraad kan bij aanvang van de selectieprocedure beslissen om een 

bijkomende proef (bijvoorbeeld bij de aanwerving van vrijwillig brandweerman) 

of een bijkomend onderdeel van de reeds voorziene proef (bijvoorbeeld bij 

aanwerving vrijwillig ambulancier) op te leggen. Dit kan leiden tot een andere 

verdeling van de gewichten toegekend aan de competenties.  

 

Indien een bepaalde blok van competenties niet in alle selectierondes aan bod komt, 

wordt een kandidaat niet voor de volgende ronde uitgenodigd indien hij geen 50% 

behaald heeft, omdat hij dan niet meer kan slagen in het geheel van de procedure. 

 

De zoneraad kan bij aanvang eveneens bepalen dat verschillende delen van een 

bijkomende proef een eliminerende karakter hebben. Als er niets bepaald wordt 

omtrent het eliminerende karakter van een (deel van een) bijkomende proef, wordt op 

het niveau van de blok van de competenties gekeken of iemand al dan niet geslaagd 

is. 

 

 

De vakorganisaties worden vooraf geraadpleegd over een bijkomende proef 

(bovenop de reeds voorziene proeven in bijlage van dit reglement)en het 

eliminerende karakter. De vakorganisaties beschikken over een termijn van minstens 

vijf werkdagen om opmerkingen te maken over deze beslissing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Samenstelling jury 

 

De proeven worden beoordeeld door een jury die samengesteld werd op basis van 

het regelement betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief 

en geldelijk statuut van het operationeel personeel. 

 

De zoneraad duidt de juryleden aan. 

 

Voor procedures met betrekking tot het ambulancepersoneel dat geen 

brandweerman is, bepaalt de zoneraad de samenstelling van de jury en duidt de 

juryleden aan. 
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De leden van de jury respecteren de volgende gedragsregels: 

onafhankelijkheid, onpartijdigheid, non-discriminatie, respect voor 

vertrouwelijkheid van gegevens van kandidaten en voor hun private levenssfeer, 

geheimhouding van vragen en als dat van toepassing is, respect voor de anonimiteit 

van de proeven, verbod op belangenvermenging. 

 

Geen enkel lid van een selectiejury mag een echtgenoot, wettelijk of feitelijk 

samenwonende of bloed- en aanverwant tot en met de derde graad van de kandidaat 

zijn. Indien een onverenigbaarheid zich voordoet tijdens een selectieprocedure dient 

het jurylid in kwestie dit onmiddellijk te melden aan de zonecommandant, die een 

nieuwe selectiejury samenstelt die zo nauw mogelijk aanleunt bij de samenstelling 

opgelegd door dit regelement. 

 

De zoneraad duidt de voorzitter van de jury aan. Ieder jurylid heeft één stem en de 

jury beslist bij gewone meerderheid. In geval van staking van stemming is de stem 

van de voorzitter doorslaggevend. De jury kan beslissen als twee derde van de leden 

aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Waarneming 

 

De leden van de zoneraad en de vertegenwoordigers van de representatieve 

vakorganisaties mogen alle delen van de selectieproef bijwonen als waarnemer. 

 

Elke waarnemer dient zich bij de aanvang van het selectieonderdeel te identificeren 

en legitimeren. 

 

De waarnemers mogen geen vragen stellen, opmerkingen geven of op enige andere 

wijze ingrijpen tijdens de selectieonderdelen. 
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Op de waarnemers rust de discretieplicht over het verloop van de 

selectieverrichtingen, de inhoud van de proeven en identiteit van de 

kandidaten. Proeven mogen niet opgenomen worden, noch visueel, noch 

auditief. 

 

 

 

 

 

5. Reserve 

 

Schrapping uit een reserve 

 

Een kandidaat wordt uit de wervingsreserve geschrapt indien hij of zij:  

1° daar schriftelijk om verzoekt;  

2° twee keer aan een betrekking verzaakt;  

3° noch definitief toezegt noch verzaakt binnen de 15 kalenderdagen na een 

betrekking aangeboden te hebben gekregen;  

4° wordt toegelaten tot de aanwervingsstage.  

 

 

Kandidaten die zijn opgenomen in een wervingsreserve en wier contactgegevens 

wijzigen, dienen dit onmiddellijk te melden aan de personeelsdienst van de zone.  
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6. BIJLAGEN 

 

 

 

Bijlage 1 Aanwerving vrijwillig brandweerman 

 

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de 

motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de 

functiebeschrijving en de zone te testen. Dit leidt tot een bindende rangschikking van 

de kandidaten. 

 

 

5 competentieblokken: Gewicht 

Kerncompetenties en motivatie 30 

Persoonsgebonden competenties 20 

Relationele competenties 20 

Taakgerichte competenties 10 

Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 20 

 

 

 

 

Bijlage 2 Aanwerving vrijwillig ambulancier 

 

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de 

motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de 

functiebeschrijving en de zone te testen. Daarnaast wordt een bijkomende proef 

georganiseerd, bestaande uit schriftelijke proef met praktisch gedeelte om de 

operationele inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de 

functiebeschrijving en de zone te testen. Het geheel leidt tot een bindende 

rangschikking van de kandidaten. 

 

 

5 competentieblokken: Gewicht 

Kerncompetenties en motivatie 30 

Persoonsgebonden competenties 10 

Relationele competenties 20 

Taakgerichte competenties 10 

Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 30 
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Bijlage 3 Aanwerving vrijwillig kapitein 

 

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef en een bijkomende proef 

bestaande uit een schriftelijke proef met praktisch gedeelte bedoeld om de motivatie, 

de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de 

functiebeschrijving en de zone te testen. De kandidaten dienen bovendien uiterlijk 3 

dagen voor de mondelinge proef een persoonlijkheidsvragenlijst en vragenlijst met 

betrekking tot leiderschapsstijlen in te vullen. Het geheel leidt tot een bindende 

rangschikking van de kandidaten. 

 

 

5 competentieblokken: Gewicht 

Kerncompetenties en motivatie 20 

Persoonsgebonden competenties 10 

Relationele competenties 20 

Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 20 

Management en taakgerichtheid 30 

 

 

 

Bijlage 4 Professionalisering in de graad van brandweerman in de eigen zone 

 

 

Om deze competenties te evalueren wordt een schriftelijke proef, een praktische  

proef en een mondelinge proef georganiseerd zodat bepaald wordt welke kandidaten 

geslaagd zijn in de professionaliseringsproef. Op elke blok van competenties dient 

minimum 50% behaald te worden en 60% in het geheel. 

 

 

5 competentieblokken Gewicht 

Kerncompetenties en motivatie 20 

Persoonsgebonden competenties 20 

Relationele competenties 20 

Taakgerichtheid 10 

Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 30 

 
 
Doordat er geen vergelijkend examen is, worden alle kandidaten die geslaagd zijn als 

gelijk beschouwd. De zonecommandant adviseert de zoneraad op basis van de 

kandidaturen, de functiebeschrijving en de evaluatie van de 

professionaliseringsproef. 

 


