
Informatie voor de zone 

Formulier contactgegevens kandidaat brandweerman 

° alle onderstaande velden zijn verplicht in te vullen! 

NAAM*  

VOORNAAM*  

RIJKSREGISTERNUMMER*  

NATIONALITEIT*  

STRAAT + HUISNUMMER*  

POSTCODE*  

WOONPLAATS*  

EMAIL*  

TELEFOONNUMMER*  

GEBOORTEDATUM*  

GESLACHT* M   /   V  /    X 

Ik heb interesse voor post  

 

Op volgende datum ben ik beschikbaar tussen 8u00 en 18u00 om de competentietest en 

handvaardigheidstest van het federale geschiktheidsattest af te leggen op de brandweerschool van 

het PLOT: 

 Zaterdag 30 april 2016 
 

 Zaterdag  7 mei 2016 
 

 Ja, ik ben beschikbaar op 21 mei 2016 voor het afleggen van de sportproef van het FGA. 

De zone kan de administratieve last van je inschrijving voor het federaal geschiktheidsattest op zich 

nemen. Hiervoor dien je wel toestemming te geven aan de zone om je persoonsgegevens te 

verwerken en uit te wisselen met de brandweerschool van het PLOT. 

Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken en uit te wisselen met het PLOT voor 

bovenstaande doeleinden:      Ja 

Handtekening kandidaat  



Informatie voor de kandidaat 

Informatie over de inschrijvingen 

De zone zal er alles aan doen om je tijdig in te schrijven op de website van het PLOT. Als je digitaal 
bent ingeschreven, ontvang je automatisch een mailtje met de juiste datum, het tijdstip en de locatie 
van je eerste proef van het federale geschiktheidsattest (FGA). 

 De data voor de proeven van het federale geschiktheidsattest zijn: 
- Zaterdag 30 april 2016 (competentie- en handvaardigheidstesten) 
- Zaterdag 7 mei 2016 (competentie- en handvaardigheidstesten) 
- Zaterdag 21 mei 2016 (sportproeven) 

Aangezien er maximum 120 kandidaten kunnen deelnemen aan de FGA-sessie van april/mei, bestaat 
de kans dat je toch niet tijdig ingeschreven geraakt. In dat geval zal de zone je op de hoogte brengen. 
Indien gewenst, kom je op de wachtlijst van de FGA-sessie in het najaar. 

Ben je toch ingeschreven en kan je zelf NIET meer deelnemen aan de FGA-proeven, gelieve het PLOT 
dan op de hoogte te brengen via fga@plotlimburg.be  

Deelnemingsvoorwaarden 

 je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese economische ruimte of 
van Zwitserland 

 je bent 18 jaar of ouder 
 je gedrag is in overeenstemming met de beoogde betrekking.  Je staaft dit met een uittreksel 

uit het strafregister 
 je geniet burgerlijke en politieke rechten en je bent in orde met de dienstplichtwetten 
 je beschikt over een rijbewijs B 
 je beschikt over een recent medisch attest zodat je kan deelnemen aan de lichamelijke 

sportproeven 
 je beschikt over een zwembrevet van 100 meter  (meestal heb je dat als kind via de school 

behaald) 

Wat moet je meenemen op de eerste dag van het FGA: 

 Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant) 
 Een kopie van je rijbewijs (voor- en achterkant) 
 Een kopie van uittreksel uit het strafregister module 1 (maximum 3 maanden oud). Dit 

document kan je aanvragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. 
 Een kopie van een recent medisch attest (maximum 2 maanden oud) 
 Een kopie van een zwembrevet, minimum  100 meter 

Indien je deze documenten NIET kan voorleggen bij je aanmelding op de eerste dag van je 
geschiktheidsproeven kan je NIET deelnemen aan de proeven en zal je je opnieuw moeten 
inschrijven voor de FGA. 

Indien uit de documenten blijkt dat je NIET voldoet aan bovenstaande deelnemingsvoorwaarden, 
kan je NIET deelnemen aan de proeven en zal je je opnieuw moeten inschrijven voor de FGA. 

 

mailto:fga@plotlimburg.be


Informatie voor de kandidaat 

Informatie over het federale geschiktheidsattest 

De geschiktheidsproeven bestaan uit drie delen: de competentietest, de operationele handvaardigheidstest en de 
fysieke proeven. Je moet eerst slagen voor de competentietest vooraleer je met de handvaardigheidstest kunt 
beginnen. Pas als je ook voor die tweede test slaagt, kun je deelnemen aan de fysieke proeven. 

De competentietest peilt door middel van meerkeuzevragen naar algemene kennis op het niveau van het 6de 

jaar beroepssecundair onderwijs. Wat dat niveau precies is, daarvoor kun je online op zoek gaan naar de 
doelstellingen en eindtermen van 6e BSO. 

De handvaardigheidstest gaat aan de hand van een aantal praktische opdrachten de technische vakkennis en 

vaardigheden van de kandidaat na. 

De lichamelijke geschiktheidsproeven bestaan uit fysieke testen (optrekken, gehurkt lopen, slang slepen, 

trappenloop, …), de laddertest en de uithoudingstest. Meer details over deze lichamelijke proeven vind je in 
bijlage 1 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel 
van de hulpverleningszones.   

Het attest is levenslang geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die slechts twee jaar 
geldig zijn. 

De federale geschiktheidsproeven worden in het hele land en op uiteenlopende tijdstippen in meerdere 
brandweerscholen georganiseerd. Je bent vrij om de proevenreeks meerdere keren af te leggen tot je slaagt. Let 
wel: je moet de drie proeven (competentietest, handvaardigheidstest en fysieke test) altijd bij dezelfde 
brandweerschool en in 1 reeks afleggen. 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/eerste-en-tweede-leerjaar/project-algemene-vorming/eindtermen.htm
http://www.securitecivile.be/sites/5043.stg.fedimbo.be/files/2014-04-19kb_iii_viii_administratiefstatuut_5.pdf

