
Voorgezette vorming elders gevolgd. 
 
Allicht ben jij één van die operationele leden uit het brandweerkader die zijn inzet voor onze zone 
combineert met de functie van vrijwillige of beroepsbrandweerman in een andere 
hulpverleningszone. Omdat permanente vorming niet kan worden overgedragen, moet je in beide 
zones hiervan 24 uren volgen. De uren voortgezette vorming gevolgd aan een brandweerschool kan 
je daarentegen wel overgedragen naar een andere zone. Hoe? Dat lees je hieronder.  
 
Momenteel er is wetgeving in de maak die zal bepalen hoe en hoeveel uren voortgezette vorming 
gevolgd in opdracht van een andere dan de eigen hulpverleningszone moeten worden erkend. In 
afwachting van die wetgeving hanteert de hulpverleningszone Zuid-West Limburg volgende regels: 
 

1. De scenariotraining (6 uren voortgezette vorming) is verplicht door ieder operationeel 
personeelslid te volgen in de eigen zone. Afwijking is niet mogelijk. Elk operationeel 
personeelslid moet minimaal ieder jaar deze zes uren voorgezette vorming in onze eigen 
zone behalen. 

2. Indien je de resterende uren voortgezette vorming (voor 2017 maximum 6 uren, voor 2018 
maximum 12 uren en vanaf 2019 telkens maximum 18 uren) niet haalt in de eigen zone, mag 
je de uren voortgezette vorming die je in opdracht van een andere hulpverleningszone hebt 
gevolgd, ter erkenning voorleggen aan het diensthoofd Opleiding. 

3. In overleg met de sectorcommandant (aanvragen uit basis en middenkader) of de 
zonecommandant (aanvragen uit officierenkader) beslist het diensthoofd Opleiding hoeveel 
van deze uren er al dan niet worden erkend. Enkel (een deel van) de uren voortgezette 
vorming elders gevolgd die nuttig zijn voor de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
worden erkend. Een voorbeeld ter verduidelijking: De uren van bv. een opleiding 
brandweerduiker of gaspakdrager elders gevolgd, worden enkel erkend indien je deze 
specialisatie ook uitoefent in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 

 
Het aanvraagformulier voor de erkenning van voortgezette vorming elders gevolgd, vind je op de 
website (https://www.zuidwestlimburg.be/hulpverleningszone-zwl/personeel-formulieren ).  
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