
Basisregels die altijd gelden

Stap voor stap. Wat kan wanneer?
Onder voorbehoud van voortgang versoepeling landelijke maatregelen.

 Groepsgrootte

Onbeperkt mits 1,5 meter afstand 
gerespecteerd kan worden

 Oefenen kazernes

Kan worden hervat

    Regionale vaardigheidstoetsen

Kunnen georganiseerd worden

 Brandveilig leven

Hervatten mits 1,5 meter afstand 
gerespecteerd kan worden

  Jaarlijkse Fysieke Test

Kan worden hervat

 Jeugbrandweer

•  Ook binnen oefenen
•  Toeschouwers welkom

 Douchen

Na activiteiten toegestaan

 Opleidingen

Volgens reguliere planning hervatten

  Examinering

Volgens reguliere planning hervatten

  Jaarlijkse Fysieke Test

Moet zijn hervat
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Houd zoveel mogelijk  
1,5 meter afstand

Was je handen voor  
en na een activiteit

Wees bedacht op 
publieke aandacht en 

voorbeeldrol

Blijf thuis bij 
verkoudheidsklachten
Ook wanneer huisgenoten 

benauwdheids- of 
koortsklachten hebben.

Na 1 juli Na 1 september



Restricties

Onderstaande restricties gelden tot anders is aangegeven op de voorkant.

Oefenen kazerne
• Beschikbare ruimte in relatie tot het aantal personen.

Vakbekwaamheid

Algemeen
•  Hou de 1,5 meter in stand. Als dit echt niet mogelijk is bij bepaalde activiteiten,  

neem dan zo snel mogelijk na de activiteit de 1,5 meter weer in acht.
•  Maak per activiteit iemand verantwoordelijk voor het naleven van de hygiëneregels.

Oefenen
•  Regulier oefenprogramma hervatten met aandacht van eventueel inhaalprogramma.
•  Pas de oefenvormen zoveel mogelijk aan op de 1,5 meter regel. Wel oefenen zoals 

wordt opgetreden.
•  Spreek elkaar aan op niet naleven van de regels.
•  Bij briefing en nabespreking 1,5 meter in acht nemen.
•  Realistisch oefenen in overleg met oefencentra.

Opleiden
•  Gebruik de opgestelde uitvoeringsrichtlijnen voor de verschillende lesvormen.

Incidentbestrijding

Uitgangspunt blijft de algemene richtlijnen van het RIVM te volgen behalve daar 
waar het echt niet kan. Dit geldt in sommige gevallen tijdens het uitrukken en in 
bepaalde situaties tijdens incidentbestrijding zoals brandbestrijding of sommige 
hulpverleningen. 

De overwegingen hierbij zijn:
•  Daar waar het kon heeft de brandweer zich in de afgelopen tijd gehouden aan  

de richtlijnen.
•  Daar waar het niet kon heeft dat voor zover bekend niet tot een significante 

verhoging van het aantal ziektegevallen geleid. 
•  Er wordt alleen uitgerukt door gezonde mensen en de blootstellingtijd is vaak kort.  
•  De hygiënemaatregelen voor schoon en veilig werken bij de brandweer zijn al 

strenger dan in andere beroepsgroepen en vangen daardoor een deel van de  
risico’s op.

Een uitgebreidere toelichting staat beschreven in de ‘Brancherichtlijn  
Brandweerorganisatie in de 1,5 meter maatschappij’.

Brancherichtlijn brandweer 
COVID-19

juli 2020


