FAQ FGA:
1.

Algemene vragen

Wat is een FGA en hoe kan je het behalen?
Het FGA is het acroniem van « federaal geschiktheidsattest ». De kandidaten voor een betrekking als
brandweerman (vrijwilliger of beroeps) moeten houder zijn van een federaal geschiktheidsattest van
het basiskader of van het hoger kader.

Ik ben al vrijwillig of beroepsbrandweerman, moet ik een FGA hebben?
Als je momenteel vrijwillig of beroepsbrandweerman bent (basiskader of officier), dan hoef je het FGA
niet te behalen om in dienst te blijven in je huidige functie.
Als je echter aangeworven wilt worden als brandweerman in een andere zone, dan zal je houder
moeten zijn van een federaal geschiktheidsattest van het basiskader.
Deze vereiste zal echter binnenkort geschrapt worden door een wijziging van het KB van 19 april 2014
betreffende het administratief statuut van de brandweer.. Deze wijziging zal de brandweerlieden die
al in dienst zijn, toelaten om te solliciteren in een andere zone zonder FGA.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een FGA et wie organiseert de proeven ?
De FOD Binnenlandse Zaken organiseert, via de opleidingscentra voor de civiele veiligheid, per taalrol
minstens één keer per jaar en naargelang de noden van de zones specifieke geschiktheidsproeven
(proeven tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest) voor het basiskader en voor het hoger
kader.
Zowel de brandweerscholen als de hulpverleningszones hebben de mogelijkheid om de proeven te
organiseren. Om te weten waar en wanneer de proeven georganiseerd worden en wat de
inschrijvingsmodaliteiten zijn, kan je de website www.civieleveiligheid.be raadplegen. De
inschrijvingen gebeuren niet op het niveau van de FOD Binnenlandse Zaken, maar op het niveau van
de brandweerscholen en in voorkomend geval van de zone die de proef organiseert.

Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven?
De inschrijvingsvoorwaarden zijn verschillend voor het basiskader en het hoger kader:
Voorwaarden
1. Nationaliteit

Basiskader
Belg of burger van een ander land

Officier
De Belgische nationaliteit

2. Leeftijd
3. Strafregister

4. Burgerlijke en politieke
rechten
5. Dienstplichtwetten
6. Rijbewijs
7. Diploma

behorende tot de Europese
Economische Ruimte of van
Zwitserland zijn
Ten minste 18 jaar oud zijn
Een gedrag hebben dat in
overeenstemming is met de eisen
van de beoogde betrekking. De
kandidaat bezorgt een uittreksel
uit het strafregister dat
afgeleverd dient te zijn binnen
een termijn van drie maanden
voorafgaand aan de uiterste
datum voor het indienen van de
kandidaturen
De burgerlijke en politieke
rechten genieten
De kandidaten moeten in orde
zijn met de dienstplichtwetten
Houder zijn van een rijbewijs B
Geen diplomavereiste (zie echter
de vraag « Welk diploma is
vereist om mij in te schrijven voor
een FGA-proef voor het
basiskader? »)

hebben
Ten minste 18 jaar oud zijn
Een gedrag hebben dat in
overeenstemming is met de
eisen van de beoogde
betrekking. De kandidaat bezorgt
een uittreksel uit het
strafregister dat afgeleverd dient
te zijn binnen een termijn van
drie maanden voorafgaand aan
de uiterste datum voor het
indienen van de kandidaturen
De burgerlijke en politieke
rechten genieten
De kandidaten moeten in orde
zijn met de dienstplichtwetten
Houder zijn van een rijbewijs B
De kandidaat moet houder zijn
van een diploma van niveau A
(hoger onderwijs van het lange
type of universitair onderwijs)

Welke documenten moet ik bezorgen aan de brandweerschool bij mijn inschrijving?
Er moeten verschillende documenten bezorgd worden bij de inschrijving:
-

een kopie van je identiteitskaart;
een uittreksel uit het strafregister;
een kopie van je rijbewijs;
een kopie van je diploma voor de kandidaten voor de FGA-proef voor het hoger kader.

Op welk moment moet ik mijn rijbewijs hebben?
Een kopie van het rijbewijs B moet bezorgd worden aan de brandweerschool bij de inschrijving van de
kandidaat. Voorlopige rijbewijzen worden niet als geldig beschouwd voor de inschrijving.

Wat gebeurt er als mijn rijbewijs ingetrokken is?
De intrekking van het recht om te rijden is een veroordeling die uitgesproken wordt door de rechter
die het recht om een voertuig te besturen tijdelijk of definitief wil intrekken.

De intrekking van het recht om te rijden gedurende een bepaalde of onbepaalde periode komt erop
neer dat je gedurende deze periode geen rijbewijs hebt (het rijbewijs moet ingediend worden bij de
griffie van de rechtbank).
Naargelang de inbreuk die leidde tot de intrekking, hangt het herstel in het recht om te rijden soms af
van het feit of je slaagt voor een of meerdere examens (theoretisch, praktisch, medisch of
psychologisch) of moet je soms zelfs een specifieke opleiding volgen.
 Dus, als de intrekking tijdens de inschrijvingsperiode valt, voldoet de kandidaat niet aan de
voorwaarde ‘houder zijn van een rijbewijs’.
Welk diploma is vereist om je in te schrijven voor een FGA-proef voor het basiskader?
Er is geen diploma vereist voor de inschrijving voor een FGA-proef voor het basiskader. Tijdens de
competentietest (cognitieve test) wordt echter nagegaan of de kandidaat over competenties van het
niveau van het zesde middelbaar beroepsonderwijs beschikt.

Welk diploma moet ik hebben om een FGA voor officieren te behalen?
De kandidaat moet houder zijn van een diploma van niveau A (hoger onderwijs van het lange type of
universitair onderwijs, hetzij een licentie, een master of een doctoraat).

Als ik een diploma van niveau A heb, kan ik me dan inschrijven voor een FGA-proef voor het
basiskader?
Ja, de houder van een diploma van niveau A kan zich inschrijven voor een FGA-proef voor het
basiskader.

Kan ik de cognitieve test afleggen in het Duits?
Er zal minstens één keer per jaar een proef tot het behalen van het FGA in het Duits georganiseerd
worden.

Wat is de geldigheidsduur van het FGA?
Het federaal geschiktheidsattest is voor onbepaalde tijd geldig, uitgezonderd de lichamelijke
geschiktheidsproeven die voor twee jaar geldig zijn vanaf de datum van de afsluiting van het procesverbaal van alle geschiktheidsproeven. De kandidaat die de geldigheid van zijn federaal
geschiktheidsattest wil verlengen voor de lichamelijke geschiktheidstesten, kan zich ten vroegste zes
maanden voor het einde van de termijn van twee jaar inschrijven.

Wat moet ik doen om brandweerman te worden wanneer ik mijn FGA behaald heb?
Op dat moment moet je je inschrijven voor de rekruteringsprocedures in de hulpverleningszones.

Als ik mijn federaal geschiktheidsattest in het Frans behaal, kan ik dan in een Nederlandstalige
hulpverleningszone (en omgekeerd) solliciteren?
Het federaal geschiktheidsattest is geldig op het hele grondgebied. Het is dus mogelijk om te
solliciteren in een zone, als men een FGA behaald heeft in een andere landstaal. De kandidaat moet
wel de taal kennen van het gewest van de hulpverleningszone waar hij solliciteert en de door de zone
georganiseerde rekruteringsproeven moeten ook in deze taal afgelegd worden.

2. FGA: vragen inzake de proeven

Waaruit bestaan de verschillende proeven tot het behalen van het FGA?
Er moeten 3 proeven succesvol afgelegd worden: een cognitieve proef, een handvaardigheidsproef en
een lichamelijke geschiktheidsproef.
Waaruit bestaat de cognitieve proef?
De cognitieve/competentietest kan als volgt samengevat worden:
Test

Basiskader
A. Logica/berekeningen: 25
vragen
B. Taal/Algemene kennis/
Ruimtelijke inzicht: 25 vragen
C. wetenschappen: 10 vragen

Timing

1u30 voor de volledige proef

Slaagcijfer

50 % in totaal

Officier
A. Postbakoefening
B. Tekstanalyse - communicatieproef
C. Cognitieve proef (wetenschap): 12
vragen (6 fysica, 3 chemie, 3 wiskunde)
Proef A: 1u00
Proef B: 1u00
Proef C: 1u30
50 % in totaal

Mag ik tijdens de cognitieve proef een rekenmachine gebruiken?
Tijdens de cognitieve proef voor het basiskader mag de kandidaat geen rekenmachine gebruiken.
Tijdens de cognitieve proef voor het officierskader mag de kandidaat een rekenmachine gebruiken.

Waaruit bestaat de handvaardigheidstest?
Het gaat om twee proeven die als doel hebben om de manuele capaciteiten van de kandidaat te
testen. Elke kandidaat krijgt een instructieblad per proef dat de opdracht, de beschikbare middelen,
de eventuele voorbereidingstijd en de beschikbare uitvoeringstijd vermeldt.
Er is een begeleider aanwezig die een evaluatieformulier krijgt dat toelaat om te controleren of de
kandidaat de proef begrijpt, of zijn benaderingsplan duidelijk is, of hij het adequate materieel en de
adequate tools gebruikt, enz.

Waaruit bestaan de lichamelijke geschiktheidsproeven?
De lichamelijke geschiktheidsproeven bestaan uit de onderstaande proeven.
De lichamelijke geschiktheid van de kandidaten wordt geëvalueerd op basis van elf proeven. Proeven
A en B zijn uitschakelend. Voor de proeven C tot en met K moet de kandidaat slagen van 7 van de 9
proeven.
Proeven
A. 600 meter lopen
B. Laddertest

C. Optrekken

D. Klauteren

Slaagcriteria
Deze loopafstand moet afgelegd worden binnen de 2
minuten en 45 seconden

Timing
2’45

De kandidaat klimt (op een autoladder van 30 meter
uitgezet onder een hoek van 70°) bij het vertreksignaal,
zonder hulp naar boven. Eens hij boven is gekomen,
kijkt de kandidaat naar beneden en, na een non-verbaal
teken van de begeleider, zegt hij zijn naam luidop. De
kandidaat daalt vervolgens de ladder af zonder hulp.
De mannelijke kandidaat hangt aan de balk, armen
gestrekt en handen in pronatie (duimen naar binnen).
De balk is zo geplaatst dat de voeten de grond niet
raken. Op het vertrekteken moet hij het voorhoofd naar
de balk brengen en terugkeren naar de initiële positie,
met gestrekte armen. Tijdens de oefening mag de
kandidaat de balk niet loslaten en zijn voeten mogen de
grond niet raken.
De mannelijke kandidaat voert deze oefening 5 keer uit.

Maximum 5 minuten

De vrouwelijke kandidate hangt aan de balk, armen
gestrekt en handen in pronatie (duimen naar binnen).
De balk is zo geplaatst dat de voeten de grond niet
raken. Op het vertrekteken moet ze de kin boven de
balk brengen en deze positie zo lang mogelijk
aanhouden. Tijdens de oefening mag de kandidate de
balk niet loslaten en haar voeten mogen de grond niet
raken. De vrouwelijke kandidate voert deze oefening uit
gedurende 20 seconden.
De kandidaat neemt plaats achter de startlijn die zich op
één meter van de honderdtachtig centimeter
hoge balk bevindt en loopt naar de balk en klautert
erover. Vervolgens loopt de kandidaat naar en
rond de kegel die op zevenhonderdvijftig centimeter van
de balk staat waarna hij terug naar de balk
loopt en over de balk klimt en tot achter de startlijn
loopt.

/

60 seconden

E. Evenwicht

F. Gehurkt lopen

G. Opdrukken

H. Zeil verslepen

I. Brandslang
slepen
J. Brandslang
ophalen
K. Trappenloop

Via de ladder klimt de kandidaat op de honderdtachtig
centimeter hoge en zeven tot tien centimeter brede balk
waarna hij drie meter over de balk loopt, een draai van
180° maakt en drie meter terugstapt.
De handen van de kandidaat zijn volledig vrij tijdens het
stappen en draaien, er mag geen steungezocht worden.
De gehurkte kandidaat, met zijn handen gekruist op de
borst, legt een afstand van acht meter af (tot over de
lijn) en keert in dezelfde positie terug tot over de
startlijn.
De kandidaat ligt op zijn buik, met de handpalmen
neerwaarts onder de schouders waarbij de duimen in
volledige abductie zijn, en de tip van de duimen tegen
de schouders komen.
De voeten van de kandidaat sluiten tegen elkaar aan en
het lichaam vormt een plank: enkels - knieën - bekken bovenlichaam vormen een statisch geheel.
Vanuit deze uitgangspositie brengt de kandidaat de
armen telkens tot een hoek van 90° waarna hij de
armen terug strekt. Dit is eenmaal opdrukken. De
kandidaat voert deze oefening 23 maal uit.
De kandidaat gaat achter de startlijn staan. Hij grijpt het
zeil, waarop zandzakken liggen en dat een totaal
gewicht van tachtig kilogram heeft, en sleept het over
een effen oppervlak over een afstand van vijftien meter
(tot over de aankomstlijn) en keert met het zeil terug tot
over de vertreklijn.
De kandidaat grijpt de gevulde slang ter hoogte van de
lans en sleept deze zo snel mogelijk over een afstand
van vijftien meter.
De kandidaat grijpt de slang van 20 m lang en brengt
deze zo snel mogelijk bij hem

60 seconden

De oefening wordt uitgevoerd op treden met een hoogte
variërend tussen vijftien en negentien centimeter,
waarbij het aantal treden geteld wordt tot de kandidaat
de hoogte van 22 meter en 60 centimeter bereikt heeft:
- 119 treden voor 19 cm;
- 126 treden voor 18 cm;
- 133 treden voor 17 cm;
- 141 treden voor 16 cm;
- 151 treden voor 15 cm.

53 seconden

21 seconden

33 seconden

11 seconden
19 seconden

Welke recuperatietijd is er voorzien tussen de lichamelijke geschiktheidsproeven?
Er is 1 minuut recuperatie voorzien tussen de lichamelijke geschiktheidsproeven.

Als ik slaag voor de cognitieve test en ik slaag niet voor de handvaardigheidstest, moet ik de
cognitieve test dan opnieuw afleggen?
De kandidaat moet slagen voor de drie proeven om het FGA te behalen. De kandidaat die het FGA wil
behalen en die niet slaagt voor een van de drie proeven, moet zich opnieuw inschrijven voor een
andere sessie en alle proeven afleggen.

