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Dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening Brandweerzone Centrum 
 
Nota: Arbeidstijden voor beroeps – en vrijwillige Hulpverlener-Ambulanciers 
 
 
De richtlijnen hieronder zijn opgemaakt op basis van een aantal wettelijke basisprincipes in overleg met de 

preventieadviseur zodat het welzijn van de medewerkers steeds kan gegarandeerd worden. 
 

1. Definiëring/algemene basisprincipes 

 De wekelijkse arbeidsgrens van 60u/per week wordt berekend zonder rekening te 
houden met de definitie van het begin en het einde van de week, er wordt wel rekening 

gehouden met het begrip van 7 opeenvolgende kalenderdagen. 

 Bij elke dag waarop een prestatie voorzien is op de planning, dient gerekend te worden 

naar een maximum van 60u werken binnen de 7 kalenderdagen volgend op die dag. 

 Onder overmacht wordt hier uitsluitend begrepen de situatie waarbij er nood is aan 
extra inzet van hulpverlener-ambulanciers door het afkondigen van een Maxi MIP, 

uitgebreid MIP of naar aanleiding van uitzonderlijke noodtoestanden.  

 Onder arbeidsduur wordt verstaan elke periode waarin de hulpverlener-ambulancier 
werkzaam is, ter beschikking staat van de werkgever en zijn werkzaamheden of functie 

uitoefent. Het gaat onder meer om: 
o interventies;– 

o oefeningen en opleidingen; 

o onderhouds- en administratieve taken; 
o wachtdiensten in de kazerne; 

o deelname aan het bevorderingsexamen; 

 De beroeps hulpverlener-ambulancier werken in een vast uurrooster in continudienst. 
Dit vast prestatierooster bestaat uit: een dagdienst, 24u rust, een nachtdienst, 48u rust. 

De dag na de dagdienst wordt gedefinieerd als rustdag 1, de dag waarop de 
nachtdienst beëindigd wordt gedefinieerd als rustdag 2, de dag voorafgaand aan een 

dagdienst in een vast prestatierooster wordt gedefinieerd als rustdag 3 in deze nota. 

 De beroeps hulpverlener-ambulanciers actief op de PIT Deinze en alle vrijwillige 
hulpverlener-ambulanciers werken in een variabel prestatierooster. 

 De duur van de operationele prestatie bedraagt steeds 12u. Een afwijking hierop is de 
avonddienst op Ziekenwagen Assenede waar de operationele prestatie 4u bedraagt.  
 

2. Wettelijke basisprincipes 

 Beroeps hulpverlener-ambulancier: 

 De gemiddelde arbeidsduur voor voltijdse prestaties bedraagt 38u per week, de 
referentieperiode is 4 maanden. 
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 De wekelijkse arbeidsduur mag niet meer bedragen dan 60u per week, behalve bij 
overmacht. 

 De hulpverlener-ambulancier heeft indien mogelijk binnen de operationele context recht op 
een pauze van minimum 30 minuten voor een prestatie van meer dan 6 werkuren. De 

rusttijd mag de continuïteit van de dienst niet in het gedrang brengen en men blijft 

beschikbaar voor interventies tijdens deze pauze. De pauze wordt bij gevolg beschouwd 
als arbeidstijd.  

 Na een dienst van 12u, minstens 12u rust. 

 Minstens 35 opeenvolgende uren rust per 7 dagen. 
 

 Vrijwillig hulpverlener-ambulancier 

 De gemiddelde arbeidsduur van een vrijwilliger mag maximum 24u per week bedragen 

over een referentieperiode van een jaar. 

 De hulpverlener-ambulancier heeft indien mogelijk binnen de operationele context recht op 
een pauze van minimum 30 minuten voor een prestatie van meer dan 6 werkuren. De 

rusttijd mag de continuïteit van de dienst niet in het gedrang brengen en men blijft 

beschikbaar voor interventies tijdens deze pauze. De pauze wordt bij gevolg beschouwd 
als arbeidstijd.  

 Na een dienst van 12u, minstens 12u rust. 

 Minstens 36 opeenvolgende uren rust per 7 dagen. 

 
3. Basisprincipes vastgelegd door Brandweerzone Centrum 

 Duur van de dienst 

 Het is niet toegestaan een dienst in te plannen die langer is dan 12u. 

 Een dienst van 12u mag maximum met 2u verlengd worden in het kader van 

dienstnoodwendigheid en mits akkoord van de betrokken hulpverlener-ambulancier.  
 

 Enkel in geval van overmacht kan een dienst verlengd worden tot 24u in overleg met het 
diensthoofd.  

 Opleiding/vergaderingen 

 Vergaderingen/opleidingen die onmiddellijk aansluiten of voorafgaan aan een 12u-dienst 
mogen maximum 2u bedragen. 

 Opleiding in dienst voor beroepsambulanciers 
o Wanneer de duur van de opleiding 8u of meer bedraagt wordt deze steeds 

georganiseerd op de derde rustdag. Het is niet toegestaan voorafgaand of 

aansluitend op een dag opleiding van 8u of meer een 12u-dienst te werken.  
o Wanneer de duur van de opleiding maximum 4u is kan deze georganiseerd 

worden: 

 In de namiddag op rustdag 1 voor zover er steeds 2u tussen het einde 
van de opleiding en de aanvang van de nachtdienst zit. 

 In de namiddag op rustdag 2. 

 In de voormiddag of namiddag op rustdag 3.  
 

  



 
 

Basisprincipes te respecteren bij het opmaken van de dienstplanning 
 Een dagdienst mag nooit aansluiten op een nachtdienst en vice versa. Elke medewerker moet 

de dienst voldoende uitgerust aanvatten.  

 Een avonddienst (Post Assenede) mag nooit aansluiten op een dagdienst. 

 Er mogen maximum 3 diensten van 12u na elkaar ingepland worden (D -12u rust, D - 12u rust, 
D - 12 u rust of N -12u rust, N -12u rust, N - 12u rust).  

 Er mogen maximum 4 diensten van 12u op 7 dagen ingepland worden.  

 
4. OPT OUT en ATP BWZC  

De afspraken rond arbeidstijden zijn ook van toepassing voor:  
1. Beroepsambulanciers die OPT OUT-uren presteren. 

2. Administratief-technische personeelsleden die vrijwillig hulpverlener-ambulancier zijn. 

 

5. Afwijkingen op bovenstaande afspraken kunnen enkel in overleg met het diensthoofd. 

 
6. Regelgeving 

 Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele 
beroepsleden van de hulpverleningszones. 

 Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszones, art. 174-180. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


