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BIJLAGE IV 
 Technische fiche ‘Brandpreventieadviseur’ 

 
De brandpreventieadviseur 

 
 

De functie van brandpreventieadviseur kenmerkt zich door het verlenen van gratis objectief en kwalitatief 
advies aan de burger inzake brandpreventie in particuliere woningen. 

 

Er dient een duidelijk profiel opgesteld te worden die de brandpreventieadviseur kenmerkt. 
 

Het gewenste PROFIEL van de brandpreventieadviseur wordt gekenmerkt door: 

 lid zijn van het operationeel kader (zowel vrijwillig als beroepsbrandweerlieden) of van het administratief 
en logistiek kader van de brandweer;  

 een duidelijke interesse hebben voor brandpreventie (motivatie); 

 ten minste 5 jaar ervaring bij de brandweer; 

 niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf 
bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens 
inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer; 

 het vooropstellen van een deontologisch correcte houding, waaronder het zich houden aan de 
geheimhoudingsplicht t.a.v. de veiligheidstoestand van de betrokkene burgers en een 
geheimhoudingsplicht t.a.v. de informatie die wordt ingewonnen bij de bezoeken aan privéwoningen;  

 beschikken over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden; 

 geen activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met de rol als adviseur inzake brandpreventie voor woningen; 

 bereid zijn tot het volgen van een opleiding BPA en deze succesvol afronden; 

 indien de BPA tot het vrijwillig brandweerpersoneel behoort, moet deze tevens voldoen aan de 
desbetreffende wettelijke voorwaarden vastgelegd in artikel 103 in de wet van 15/05/2007 betreffende de 
civiele veiligheid. 

 
 

De TAKEN van een brandpreventieadviseur situeren zich binnen vijf pijlers: 

 sensibiliseren van het publiek via informatiestands tijdens diverse evenementen of via lokale 
preventieprojecten of -campagnes; 

 informeren van het publiek (brandrisico’s in woningen, informatie over brandpreventie, …); 

 objectief en kosteloos op maat adviseren van burgers inzake de brandbeveiliging van een woning; 

 evalueren van uitgevoerde maatregelen op verzoek van de burger die specifieke maatregelen heeft 
genomen; 

 sensibiliseren van de verschillende doelgroepen door het geven van uiteenzettingen / conferenties over 
brandpreventie in woningen. 

 
 


