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Huishoudelijk Reglement voor het Bureau van de 
Vrijwilligers 

Doelstelling:  
De doelstelling van dit document is om een basisdocument te bezorgen voor alle 

hulpverleningszones die de wettelijke verplichting hebben om een Bureau voor de Vrijwilligers 

op te richten. Het huishoudelijk reglement is een verplicht document bij de oprichting van het 

bureau. 

Het is zo opgemaakt dat - onderdeel per onderdeel - zonaal maatwerk toegepast kan worden.  

 

In dit document zijn aanbevelingen of verduidelijkingen opgenomen.  

 

Huishoudelijk Reglement 
 

 

Begrippenkader: 

➢ De zoneleiding: de zonecommandant of zijn vervanger. De vervanger wordt 

nominatief vermeld in de verslagen.  

 

➢ Het Bureau: het Bureau van de Vrijwilliger 

 

➢ De Voorzitter: de voorzitter van het Bureau van de vrijwilligers.  Indien de voorzitter 

van de zoneraad bedoeld wordt, zal dit expliciet vermeld worden. 

 

➢ De zonevoorzitter: de voorzitter van de zoneraad. 

 

➢ Het zonebestuur: de zoneleiding en de zoneraad. 

 

 

 

Afdeling 1: De oprichting van het bureau van vrijwilligers 

Art. 1 

 

 

 

 

In alle hulpverleningszones waar vrijwilligers actief zijn binnen het 

operationeel personeel wordt een bureau van vrijwilligers 

samengesteld (art. 66/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de civiele veiligheid). 

Het bureau van de vrijwilligers engageert zich om in samenwerking 

met de andere adviesraden indien aanwezig in de zone  (zoals bv. 

een zonaal  informatiecomité,..), te werken aan een betere 
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 organisatie met een bijzondere aandacht voor de doelstellingen 

opgenomen in art. 11.  

Art. 2  De zoneraad legt het maximumaantal leden per kader voor het bureau 

van vrijwilligers vast, (art. 66/2, §2 van de wet van 15 mei 2007 

betreffende de civiele veiligheid). 

De leden van het bureau worden aangesteld voor vier jaar (art. 66/2, 

§3 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid). 

Aanbeveling:  

Acht personen uit het basiskader (waarvan bij voorkeur 2 

ambulanciers niet-brandweer),  vier uit het middenkader, twee uit 

het hoger kader. 

Aanbeveling 

- De centrale bezorgdheid hier is om een werkbaar en flexibel orgaan 

te vormen. Daarom wordt voorgesteld om i.p.v. het aantal 

vertegenwoordigers te laten afhangen van het aantal vrijwilligers in 

de zone met maximaal aantal vertegenwoordigers per kader te 

werken.  

- Binnen deze aantallen zijn de vrijwillige ambulanciers niet-

brandweer opgenomen dit om het geheel tot een werkbaar aantal 

groepsleden te beperken. 

- Bij afwezigheid van kandidaten ambulanciers niet-brandweer 

worden de plaatsen ingevuld door basiskader brandweer. 

- Bij onvoldoende kandidaten in één kader is het niet aangewezen 

op de openstaande plaatsen te laten invullen door een ander kader. 

- Het is eveneens aangewezen dat de zone een geografisch 

evenwichtige samenstelling van de groep (niet van elk kader) 

stimuleert. 

Art. 3 De zoneraad kondigt de oprichting van het bureau van vrijwilligers aan 

en doet een oproep naar kandidaat-leden gericht aan alle 

vrijwilligers. 

Kandidaturen moeten binnen een termijn van 21 kalenderdagen 

schriftelijk of per mail ingediend worden bij de zoneleiding die de 

kandidaturen tekent voor ontvangst en dateert. 

Zes maanden voor het aflopen van de termijn van 4 jaar wordt een 

nieuwe oproep naar kandidaten gedaan via de vermelde 

procedure. Zo kan in de laatste maand van de periode van 4 jaar 

een formele overdracht gebeuren naar de nieuwe leden van het 

bureau. 



 

16 mei 2019 - 3/9 

Art. 4 Indien er binnen een kader meer kandidaten  dan het door de 

zoneraad vastgelegde maximumaantal leden, worden er 

verkiezingen georganiseerd.  

De stemgerechtigden zijn de vrijwillige leden van het betrokken kader. 

Hiervoor wordt een verkiezingsbureau samengesteld in opdracht van 

de zonecommandant of zijn afgevaardigde, bestaande uit 

minimaal twee personeelsleden die geen kandidaat zijn. 

Dit verkiezingsbureau heeft de verantwoordelijkheid om de 

stemgerechtigden op te roepen om hun stem uit te brengen en om 

de verkiezingen correct te laten verlopen . Hiervoor kunnen ze 

gebruik maken van de gegevens die beschikbaar zijn bij de HRM 

dienst van de hulpverleningszone. 

Art. 5 De verkiezingen kunnen zowel digitaal als op papier georganiseerd 

worden. 

Indien deze digitaal georganiseerd worden, dan moet de digitale 

infrastructuur voldoende beveiligd zijn zodat de stemming correct 

verloopt en het geheim van de stemming gewaarborgd wordt. 

Indien de verkiezingen op papier georganiseerd worden dan dienen 

zij door te gaan op een of meerdere locaties binnen de 

hulpverleningszone die over de nodige faciliteiten beschikt. Zij 

worden tevens georganiseerd op een tijdstip, in de mate van het 

mogelijke, waarop het voor de meeste kiesgerechtigden gunstig is 

om kunnen deelnemen aan de stemming. 

Art. 6 Na het afsluiten van de kiesverrichtingen wordt binnen de 24u 

overgegaan tot het tellen van de stemmen. 

Art. 7 Personen die niet onmiddellijk kunnen zetelen door het gebrek aan 

vacante plaatsen, worden opgenomen in een wachtlijst per kader 

volgens het aantal stemmen om eventuele leden te vervangen die 

niet meer wensen te zetelen in het bureau of die niet meer voldoen 

aan de voorwaarden. De eerste persoon op de wachtlijst wordt 

aangeduid als vervanger. 

Art. 8 De voorzitter van de zoneraad en de zonecommandant maken van 

rechtswege deel uit van het bureau van vrijwilligers (art. 66/2, §5 

van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid).  
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Art. 9 Binnen een termijn van 1 maand na  het afsluiten van de 

kiesverrichtingen komt het bureau voor de eerste maal samen.  

Tijdens die vergadering duiden de leden die lid zijn van het vrijwillig 

personeel in hun midden en bij meerderheid van stemmen een 

voorzitter aan conform artikel 66/2 §4 van de wet van 15 mei 2007. 

De kandidaat met de meeste stemmen wordt aangeduid als 

voorzitter. 

Art. 10 De installatievergadering beslist of een lid van de vergadering het 

secretariaat waarneemt, of mits akkoord van de zonecommandant 

een beroep doet op een notulist uit het personeel van de 

hulpverleningszone. 

 

Afdeling 2: De oprichting van het bureau van vrijwilligers 

Art. 11 Het bureau van de vrijwilligers kan de bevoegdheden uitoefenen 

opgenomen in het artikel 66/4 van de wet van 15 mei 2007 

betreffende de Civiele Veiligheid. 

 

Afdeling 3: Vergadering, oproeping en dagorde 

Art. 12  
Het bureau van vrijwilligers vergadert op een locatie die ter 

beschikking wordt gesteld door de zone. 

Art. 13 
Het bureau van vrijwilligers vergadert minstens 1 keer per kwartaal, 

met uitzondering van het derde kwartaal. 

De vergaderingen vinden plaats volgens een kalender die vastgelegd 

wordt door het bureau in het laatste kwartaal voor het komende 

kalenderjaar. 

Bovendien vergadert het bureau telkens op verzoek van de helft + 1 

van de vrijwillige leden van het bureau. In dit laatste geval vindt de 

vergadering plaats binnen de 10 werkdagen na het verzoek. 

Tevens kan de zoneraad of de zonecommandant via de voorzitter van 

het “Bureau van de vrijwilligers” het bureau verzoeken om samen te 

komen. In dit geval vindt de vergadering ook plaats binnen de  10 

werkdagen na het verzoek. 

Art. 14 Het uur voor de vergaderingen dat wordt vastgesteld is in principe ‘s avonds 

of tijdens het weekend, wanneer de meeste vrijwillige leden van het 

bureau  beschikbaar zijn. 

Art. 15 
De secretaris stuurt de uitnodiging voor de vergadering samen met 

eventuele documentatie minstens 4 werkdagen voor de vergadering aan 

de leden van het bureau, via e-mail. 
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Ook in geval van een buitengewone vergadering wordt de uitnodiging  

via e-mail gestuurd. De uitnodiging vermeldt in dit geval op wiens 

vraag de vergadering plaatsvindt. Enkel in dringende gevallen 

gebeurt de uitnodiging persoonlijk of telefonisch. 

Wanneer een vergadering door een onvoorziene omstandigheid niet op de 

vastgelegde datum kan doorgaan, worden de leden daarvan onmiddellijk 

door de secretaris op de hoogte gebracht. De voorzitter legt zo snel 

mogelijk een nieuwe datum en tijdstip vast en communiceert deze via het 

secretariaat aan de leden van het bureau. 

Art. 16 
De dagorde wordt vastgelegd door de voorzitter. 

Op de dagorde worden desgevallend de punten opgenomen, die werden 

geagendeerd door een lid van het bureau, minimum 8 werkdagen voor 

de vergadering. De dagorde bevat enkel punten die tot de bevoegdheid 

van het bureau van vrijwilligers behoren. 

Art. 17 
De voorzitter van de zone en/of de zonecommandant, zorgen ervoor dat 

de leden van het bureau steeds op de hoogte zijn van de beslissingen 

binnen de zone die een impact hebben op de werking van de 

vrijwilligers binnen de hulpverleningszone. 

Art. 18 
De dagorde wordt afgewerkt volgens de voorgedragen volgorde. Er 

worden geen agendapunten toegevoegd of geschrapt, tenzij het 

bureau eenparig anders beslist.  

 

 

Afdeling 4: Taken van de voorzitter, de secretaris, de leden en de hulpverleningszone 

Art. 19 Benoeming van de voorzitter 

Indien er meerdere kandidaten zijn, wordt een geheime stemming 

georganiseerd.  

Ontslag van de voorzitter: 

- Ontslag op vraag van de leden van het bureau: 

Op vraag van ¼ van de leden van het bureau kan een uitzonderlijke 

vergadering samengeroepen worden. De aanwezige of 

vertegenwoordigde leden beslissen, via geheime stemming, bij 

gewone meerderheid over het ontslag van de voorzitter. Het ontslag 

is enkel geldig  indien de leden die het ontslag voorstellen een 

nieuwe kandidaat-voorzitter voordragen die een meerderheid van 

stemmen verzamelt. Bij gelijkheid van stemmen wordt de stemming 

over het ontslag verdaagd naar een volgende vergadering en een 

tweede geheime stemming georganiseerd. 

- Ontslag op vraag van de voorzitter: 

De voorzitter bezorgt schriftelijk zijn ontslag aan de leden van het 

bureau.  
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Art. 20  De leden van het bureau die lid zijn van het vrijwillig personeel duiden in hun 

midden de voorzitter, eventuele ondervoorzitters, een secretaris en 

eventueel een ondersecretaris aan. 

De voorzitter : 

- stelt de dagorde voor de vergaderingen van het bureau vast; 

- leidt de vergaderingen en vat de conclusie van de besprekingen 

samen en legt deze ter goedkeuring voor; 

- keurt het ontwerpverslag van de vergaderingen goed; 

- zorgt er samen met de secretaris voor dat de besluiten van 

de vergadering verspreid worden naar alle vrijwilligers van 

de hulpverleningszone; 

- zorgt ervoor dat het bureau van vrijwilligers vlot te contacteren is 

door de vrijwilligers van de hulpverleningszone.  

- zorgt samen met de leden en de zonecommandant voor een 

vlotte afhandeling van vragen en problemen die tot de 

bevoegdheid van het bureau behoren; 

- maakt deel uit van het Netwerk Voorzitters Bureaus van de 

Vrijwilligers of laat zich vervangen voor deze vergadering. 

 

Hiervoor kunnen zij mits goedkeuring van de zonecommandant een 

beroep doen op de diensten van de zone; 

- waakt over de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie 

die hij of de leden van het bureau ter beschikking krijgen; 

- wordt op zijn vraag of op vraag van de zoneleiding minstens 

schriftelijk gehoord door de zoneraad, het zonecollege, de 

technische commissie, de zonevoorzitter of de zonecommandant 

over adviezen waarvoor het bureau bevoegd is. 

Deze opsomming is niet limitatief. 

Aanbeveling:  

om de doorstroming van informatie binnen het zonaal informatie-comité 

te kunnen waarborgen, maakt de voorzitter van het bureau van 

vrijwilligers bij voorkeur ambtshalve deel uit van het zonaal informatie-

comité indien de zoneleiding akkoord gaat. 

In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt een lid van het bureau 

aangeduid als vervanger. 

Aanbeveling: 

Het wordt aanbevolen om structureel een ondervoorzitter aan te duiden. 

Art. 21 
De secretaris : 

- stelt de uitnodigingen van de vergaderingen op in 
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samenspraak met de voorzitter; 

- reserveert de vergaderlocaties; 

- stelt de ontwerpnotulen op en legt ze binnen de 5 

werkdagen na de vergadering ter goedkeuring voor aan de 

voorzitter; 

- verspreidt de uitnodigingen en de notulen aan de leden; 

- bewaart het archief; 

- zorgt voor de verspreiding van de notulen en eventuele andere 

berichten naar de vrijwilligers; 

- waakt samen met de voorzitter over de 

vertrouwelijkheid van bepaalde informatie die hij of de 

leden van het bureau ter beschikking krijgen; 

Deze opsomming is niet limitatief. 

In geval van afwezigheid van de secretaris wordt een lid van het bureau 

aangeduid als vervanger. 

Aanbeveling: 

Het wordt aanbevolen om structureel een plaatsvervangende secretaris 

aan te duiden. 

Art. 22 
De taken van de leden zijn onder meer : 

- samen met de voorzitter en de secretaris zorgen voor een 

vlotte afhandeling van vragen en problemen die tot de 

bevoegdheid van het bureau behoren.  

- de instructies  van de voorzitter opvolgen inzake de 

vertrouwelijkheid van bepaalde informatie die de leden 

ontvangen in hun functie als lid van het bureau van 

vrijwilligers; 

- ervoor zorgen dat het bureau van vrijwilligers vlot te 

contacteren is door de vrijwilligers van de hulpverleningszone.  

 

de functie van voorzitter of secretaris waarnemen tijdens hun afwezigheid 
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Art. 23 
Het zonebestuur waarborgt, onder het mandaat van de zoneraad, de nodige 

middelen voor de normale werking van het bureau van vrijwilligers, bv. 

bureau- en informaticamateriaal. 

Aanbeveling: 

- de vrijheid van vergaderen van het bureau van vrijwilligers 

borgen; 

- de vrijheid van advies van het bureau van vrijwilligers borgen; 

- het ter beschikking stellen van de nodige 

middelen voor de normale werking van het 

bureau van vrijwilligers, bv. bureau- en 

informaticamateriaal in de posten; 

- het ter beschikking stellen van de nodige vergaderaccommodatie 

in de posten; 

- het ter beschikking stellen van de nodige communicatiemiddelen 

naar de vrijwilligers toe in de zone; 

- afhankelijk van de zonale afspraken kan een dienstvoertuig 

kan ter beschikking gesteld worden;  

- de bezoldiging van de leden van het bureau van vrijwilligers 

wordt per project goedgekeurd door de zoneraad of 

zonecollege afhankelijk van de delegatiebevoegdheden. 

 

Afdeling 5: Werking van het bureau van vrijwilligers 

Art. 24  Het bureau van vrijwilligers kan slechts geldig vergaderen als alle 

leden reglementair werden opgeroepen en minstens de helft + 1 

van de leden aanwezig is, samen met de voorzitter en de 

secretaris van het bureau of hun plaatsvervangers. 

 

Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn om geldig te vergaderen, 

kan de voorzitter binnen de 8 werkdagen een nieuwe vergadering 

voorzien waarbij er geen minimumaanwezigheid meer van 

toepassing is. 

Art. 25 Het bureau beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij 

gelijkheid van stemmen gaat het bureau voor een consensus 

onder de leden. De leden van het bureau zijn vrij om te beslissen 

of de stemming verdaagd wordt naar een volgende vergadering of 

om de beslissende stem bij de voorzitter te leggen. 

 

 

Afdeling 6: Wijziging van het huishoudelijk reglement 

Art. 26  Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan 

voorgesteld worden door de voorzitter of een lid van het bureau 

op voorwaarde dat het op de dagorde werd ingeschreven.  
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Enkel wijzigingen die in overeenstemming zijn met de van kracht 

zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften zijn mogelijk. 

Art. 27 Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt 

genomen bij twee derde meerderheid van de stemmen. 

 

De wijziging wordt voorgelegd aan de zoneraad ter goedkeuring. 

 

Afdeling 7: De notulen 

Art. 28  De notulen van elke vergadering worden, bij afwezigheid van 

opmerkingen, binnen de 10 werkdagen, als goedgekeurd 

beschouwd. 

 

Art. 29 De notulen vermelden : 

- De aanwezigheidslijst en de verontschuldigingen 

- Eventuele opmerkingen bij de vorige notulen; 

- de agendapunten; 

- een beknopt verslag van de besprekingen met de genomen 

beslissingen; 

- het aanvangsuur en het uur waarop de vergadering officieel 

gesloten werd; 

- de datum waarop de volgende vergadering gepland staat. 

 

Afdeling 8: Archief 

Art. 30 Alle documenten van het Bureau worden bewaard door de 

hulpverleningszone volgens de geldende archiverings- en 

openbaarheidsregelgeving en het zonaal beleid daaromtrent.  

 

Afdeling 9: Slotbepalingen 

Art. 31 Elk lid van het bureau van vrijwilligers ontvangt een exemplaar van 

het huishoudelijk reglement. 

Art. 32 Goedgekeurd door de zoneraad op …./…./….. 

Goedgekeurd door het bureau van vrijwilligers op …./…./….. 

 

 

 


