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Context 
 
Naar aanleiding van een aantal gesignaleerde problemen rond o.a. de minimale middelen in het kader van de 
snelste adequate hulp en van de adequate middelen, en eraan verbonden aspecten, werd in opdracht van de 
Begeleidingscommissie voor de Hervorming van de Civiele Veiligheid een werkgroep snelste adequate hulp 
(SAH) opgericht.  
 
Deze werkgroep bestond uit hoger vernoemde experten, die werden afgevaardigd door de verschillende 
belangenorganisaties, relevante stakeholders en betrokken diensten.  
 
Volgende, vanuit het operationele terrein aangebrachte, elementen werden geïntegreerd in de werkzaamheden: 
 
- De risicoanalyse waarvan sprake in het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2013 tot vaststelling van de inhoud en 
minimale voorwaarden van de risicoanalyse bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de Civiele Veiligheid. 
 
- De minimale middelen zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de 
minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 
 
- Het gebruik van de interventietypelijst door de noodcentrales 112. 
 
- Het invoeren van prio-codes bij elk interventietype met daaraan gekoppelde richtlijnen prioritair rijden.  
 
De werkgroep SAH kwam in de periode juni 2017 – maart 2018 zeven maal samen en werkte voorstellen en 
suggesties uit ter verbetering van de vastgestelde problemen en de (operationele) werking.  
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In deze nota worden de activiteiten en suggesties van de werkgroep voorgesteld. Elk voorstel wordt 
voorafgegaan door een motivering / situering van de problematiek, daarna worden de belangrijkste 
uitgangspunten besproken en ten slotte wordt het effectieve voorstel weergegeven.  
 
Het vertrekpunt van de werkzaamheden van de werkgroep was een nota van Brandweer Vereniging Vlaanderen 
(BVV) rond de aanpassing van het koninklijk besluit minimale middelen + indeling interventies (28 februari 2017-
versie 13). 
 
Dit eindverslag bevat een overzicht van de belangrijkste aspecten die tijdens de werkzaamheden van de 
werkgroep naar voor kwamen en de uiteindelijke voorstellen van de werkgroep naar de Begeleidingscommissie 
toe. Tevens wordt aangegeven welke huidige juridische teksten aangepast zouden moeten worden om de 
voorgestelde aanpassingen te kunnen doorvoeren.  
 
Alle verslagen van de vergaderingen zullen eveneens als bijlage bijgevoegd worden, zodat steeds meer 
informatie (achtergrond + gevoerde discussies) m.b.t. een bepaalde beslissing geraadpleegd kan worden. 
 
Overzicht voorstellen WG SAH: 
  

1) Voorstel 1: Aanpassing lijst interventietypes (gebeurtenistypelijst HC 112/100) en koppeling met lijst 
minimale middelen 
 

2) Voorstel 2: Aanpassing minimale voorwaarden van de snelste en adequate hulp en van de adequate 
middelen (KB SAH 10/11/2012 bijlage 11) 
 

3) Voorstel 3: Aanpassing minimale personeelsbezetting per voertuig (KB SAH 10/11/2012 bijlage 2) 
 

4) Voorstel 4: Aanpassing minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve 
beschermingsmiddelen (KB PBM 30/08/20132)  

 
 
Voorstel 1: Aanpassing lijst interventietypes (gebeurtenistypelijst HC 112/100) en koppeling met lijst 
minimale middelen 
 
Motivatie 
Het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2013 betreffende de risicoanalyse (zie ook hoger), stelt dat elke zone een 
risicoanalyse moet opmaken. Artikel 5 van het desbetreffende besluit bepaalt dat de recurrente risico’s ingedeeld 
moeten worden in categorieën. Hierbij moet o.a. een indeling gemaakt worden tussen dringende en niet-
dringende interventies.  
De indeling van interventies naar ‘dringend’ dient te gebeuren in overeenstemming met bijlage 1, punten 2, 3 en 
4, van het KB van 10/11/2012 (SAH).  
Echter, de indeling naar ‘dringend’ op de voorgestelde wijze kan niet op eenvoudige wijze gehaald worden uit de 
interventieverslagen, daar deze indeling niet eenduidig te mappen is met de uniforme lijst van interventietypes 
van de noodcentrales 112. 
Hierdoor zullen de verschillende zones deze oefening op een andere manier maken waardoor de statistieken van 
de recurrente risico’s niet met elkaar vergeleken kunnen worden.  
 
Een tweede reden voor de aanpassing van de gebeurtenistypelijst is het nastreven van een overeenstemming 
tussen de noodcentrales 112 in Vlaanderen en Wallonië.  

                                                           
1 Koninklijk Besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van 
de adequate middelen.  
2 Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke 
beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen 
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Momenteel is er een onderscheid in de gebruikte lijsten op vlak van gebeurtenistypes en onderverdeling er van.  
Deze situatie leidt tot onduidelijkheid en door middel van het gebruik van een uniforme gebeurtenistypelijst kan 
efficiënter en eenvormiger gewerkt worden.  
 
De werkgroep creëerde een nieuwe uniforme lijst die tegemoet komt aan de geïdentificeerde noden en kan na 
implementering een einde maken aan de incongruente situatie zoals die op heden bestaat.  
 
Civiele Bescherming & Crisiscentrum 
In het kader van de werking van zowel de Civiele Bescherming als het Crisiscentrum (ADCC) is het belangrijk dat 
zij tijdig op de hoogte gesteld worden van bepaalde incidenten. Op die manier kunnen een aantal voorbereidende 
maatregelen genomen worden in kader van een eventuele interventie of actie die deze diensten moeten stellen 
bij bepaalde calamiteiten.  
 
Vertegenwoordigers van beide diensten participeerden in de relevante vergaderingen van de werkgroep en gaven 
aan van welke gebeurtenistypes zij een verwittiging wensen te ontvangen. In een eerste fase wordt omwille van 
technische redenen geopteerd voor een verwittiging van dezelfde gebeurtenistypes voor de Civiele Bescherming 
en het Crisiscentrum. Dit kan geprogrammeerd worden zodat beide diensten een informatieve xml ontvangen van 
de aangegeven gebeurtenistypes.  
 
In de rand van de werkzaamheden van de werkgroep werd eveneens besproken wat de vervolgacties zijn van het 
Crisiscentrum wanneer zij op de hoogte gesteld worden van een bepaalde interventie3.  
Om de werklast bij de zonale dispatchings en de noodcentrales 112 beheersbaar te houden werd afgesproken 
dat het Crisiscentrum niet zelf het initiatief zal nemen om de zones of de noodcentrales 112 te contacteren. 
Wanneer er in de hulpverleningszone een mono- of multidisciplinair plan wordt afgekondigd (of wanneer het gaat 
om een SEVESO-incident) nemen de hulpverleningszones (de dispatching, na info van de verantwoordelijke op 
het terrein) het initiatief om het Crisiscentrum te her-contacteren en bijkomende informatie te verschaffen. De 
praktische modaliteiten (vb. contact door zonale dispatching na x minuten) moet nog verder afgesproken worden 
tussen de betrokken actoren.  
 
Daarnaast wordt ook verwezen naar andere informatie bronnen, zoals ICMS, waar het Crisiscentrum en de 
Civiele Bescherming bijkomende informatie kunnen bekomen bij incidenten van een bepaalde grootte.  
 
Onderhavige gebeurtenistypelijst bevat als laatste kolom de types waarvan zowel de Civiele Bescherming als het 
Crisiscentrum verwittigd zullen worden. 
 
Voorstel uniforme gebeurtenistypelijst HC 112/100 WG SAH: 
 

Hoofd-
gebeurtenistype 

Subtypering Voorstel benaming Verwittiging CB 
en ADCC 

1. Brand 

  

algemeen brand algemeen BR algemeen  

melding van 
brandmeld-
centrale 

automatisch 
brandalarm 

BR automatisch 
brandalarm 

 

                                                           
3 Vergadering op 03/01/2018 met vertegenwoordigers van brandweer, ADCV 112, HC 112/100 en Crisiscentrum. 
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buiten 

  

brand vuilbak, 
bloembak 

BR brand buiten klein  

brand chalet, caravan, 
container, tuinhuis 

 BR brand buiten 
groot 

 

gebouw 

  

brand gebouw BR brand gebouw  

brand HS-cabine of -
installatie 

BR brand 
hoogspanning 

 

besloten plaatsen brand besloten plaats BR brand besloten 
plaats 

 

controle brand geur controle BR brand 
geur/controle 

 

gras/bos/heide 

  

brand gras/bos/heide 
beperkt 

BR brand 
gras/bos/heide 
beperkt 

 

brand gras/bos/heide 
uitgestrekt 

BR brand 
gras/bos/heide 
uitgestrekt 

x 

Industrie brand industrie BR brand industrie x 

schouwbrand brand gebouw schouw BR brand gebouw 
schouw 

 

voertuig brand voertuig klein 
(moto, auto,…) 

BR brand voertuig 
klein 
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  brand voertuig groot 
(bus, camion, ADR-
voertuig, tractor-
werktuig) 

BR brand voertuig 
groot 

 

vaartuig brand vaartuig BR brand vaartuig  

trein, tram brand trein/tram BR brand trein/tram  

vliegtuig brand vliegtuig BR brand vliegtuig  

2. Gevaarlijke 
stoffen en 
milieu 

  

  

  

  

  

  

  

  

algemeen gevaarlijke stoffen en 
milieu algemeen 

GS algemeen  

gasgeur/gaslek 

  

gasgeur GS gasgeur  

gaslek GS gaslek  

risico op explosie explosierisico GS explosie risico x 

explosie explosie GS explosie x 

CO-meting 
(controle) 

CO-meting GS CO-meting  

geurhinder geurhinder GS geurhinder  

vervuiling milieuvervuiling GS milieuvervuiling  

incident 
gevaarlijke 
stoffen 

incident gevaarlijke 
stoffen 

GS igs X 
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3. Technische 
interventie 
en redding 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

algemeen technische interventie 
algemeen 

TI algemeen  

persoon beklemd 
/ opgesloten 

  

  

  

  

  

persoon opgesloten in 
lift 

TI bevrijding 
opgesloten lift 

 

deur openen TI bevrijding 
opgesloten dringend 

 

persoon beklemd  TI bevrijding beklemd   

redding op 
hoogte/diepte 

TI redding 
hoogte/diepte 

 

persoon onder 
brokstukken 

 TI bevrijding persoon 
onder brokstukken 

x 

redding in 
ondergrondse ruimtes, 
speleologie 

TI redding in 
ondergrondse 
ruimtes/speleo 

x 

persoon beklemd 
in een voertuig 

bevrijding voertuig TI bevrijding voertuig  

persoon in 
bijzonder gevaar 

  

  

  

persoon geëlektriseerd TI redding persoon 
geëlektriseerd 

 

CO-intoxicatie TI CO-intoxicatie  

persoon die dreigt te 
vallen of van een 
hoogte af te springen 
op harde ondergrond 

TI redding dreigt te 
springen -hard 
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  persoon die dreigt te 
vallen of van een 
hoogte te springen in 
het water 

TI redding dreigt te 
springen-water 

 

redding ophanging TI redding ophanging  

duikers: persoon 
te water 

  

redding te water TI redding te water  

opsporing TI dreggen/takelen/ 
berging te water 

x 

instortingsgevaar 

  

  

gebouw TI instortingsgevaar 
gebouw 

x 

dreiging vallen van 
voorwerp – 
instortingsgevaar 
element basis 

TI instortingsgevaar 
element basis 

 

dreiging vallen van 
voorwerp 
instortingsgevaar 
element op hoogte 

TI instortingsgevaar 
element hoogte 

 

dier in nood 

  

  

klein dier TI dier in nood klein  

groot dier TI dier in nood groot  

dier te water TI dier te water  

gevaarlijk dier gevaarlijk dier 
algemeen 

TI dier gevaarlijk  

  wespenverdelging  TI dier wespen   
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vrijmaken 
openbare weg 

  

opruiming TI weg opruimen   

bomen/takken 
verzagen 

TI weg opruimen 
boom 

 

wateroverlast 
pompen 

wateroverlast/pompen TI 
wateroverlast/pompe
n 

 

reinigen wegdek reinigen wegdek TI weg opruimen 
reinigen 

 

4. Speciale 
interventies 

  

  

  

  

  

algemeen speciale interventies 
algemeen 

SI algemeen  

bommelding / 
verdacht pakket 

bommelding/verdacht 
pakket zonder uitruk 

SI 
bommelding/verdacht 
pakket zonder uitruk 

 

bommelding/ verdacht 
pakket met uitruk 

SI 
bommelding/verdacht 
pakket met uitruk 

x 

gevonden 
munitie 

gevonden munitie SI 
bommelding/gevonde
n munitie 

 

vermoeden 
terrorisme 

vermoeden terrorisme SI Vermoeden 
terrorisme 

X 

luchtvaart-
ongeval 

  

vliegtuig in nood SI vliegtuig in nood x 

vliegtuig neergestort SI vliegtuig 
neergestort 

x 

scheepvaart- scheepvaartongeval SI  
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ongeval 

  

scheepvaartongeval 

scheepvaartongeval 
met gevaarlijke stoffen 

SI 
scheepvaartongeval 
GS 

x 

  

  

  

  

  

  

  

ondergrondse 
pijpleidingen 

ondergrondse 
pijpleidingen 

SI ondergrondse 
pijpleiding 

x 

treinongeval 

  

treinongeval SI treinongeval x 

treinongeval met 
gevaarlijke stoffen 

SI treinongeval 
gevaarlijke stoffen 

x 

 redding 
Belgische kust 

redding Belgische kust SI redding Belgische 
Kust 

x 

5. Logistiek 

  

  

  

  

algemeen logistiek algemeen LO algemeen  

Bijstand 
ziekenwagen 

  

  

bijstand ziekenwagen 
mankracht 

LO bijstand 
ziekenwagen 
mankracht 

 

bijstand ziekenwagen 
ladder 

LO bijstand 
ziekenwagen ladder 

 

bijstand ziekenwagen 
helikopter 

LO bijstand 
ziekenwagen 
helikopter 
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signalisatie signalisatie LO signalisatie  

installatie CP-
Ops 

installatie CP-ops LO CP-Ops 
installeren 

x 

bijstand 
verlichting 

bijstand verlichting LO verlichting   

alarm stoppen alarm stoppen LO alarm stoppen  

versterking 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

versterking andere LO versterking 
andere 

 

versterking autopomp LO versterking 
autopomp 

 

versterking 
ladder/hoogwerker 

LO versterking 
ladderwagen 

 

versterking tankwagen LO versterking 
tankwagen 

 

versterking 
bevrijdingswagen 

LO versterking 
bevrijdingswagen 

 

versterking officier LO versterking 
officier 

 

versterking 
grootwatertransport 

LO versterking 
grootwatertransport 

x 

versterking REDteam LO versterking 
REDteam 
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versterking 
gaspakdragers 

LO versterking 
gaspakdragers 

x 

versterking duikteam LO versterking 
duikteam 

 

versterking 
bosbrandwagen 

LO versterking 
bosbrandwagen 

 

versterking 
bostankwagen  
  

LO versterking 
bostankwagen 

 

versterking kynologen LO versterking 
kynologen 

x 

versterking adviseur 
gevaarlijke stoffen 

LO versterking 
adiseur gevaarlijke 
stoffen 

x 

versterking meetploeg LO versterking 
meetploeg 

x 

versterking railroute LO versterking 
railroute 

x 

versterking Casualty 
Extraction Team (CET) 

 LO versterking CET  

tent tent LO tent  

9. Extra  Test test  Test  

Panne Astrid panne Astrid Panne ASTRID  
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Kennisgeving kennisgeving Kennisgeving  

 
 
Voorstel 2: Aanpassing minimale voorwaarden van de snelste en adequate hulp en van de adequate 
middelen (KB SAH 10/11/2012) 
 
Motivatie 
Verschillende actoren op het terrein zijn van oordeel dat de gestelde minimale middelen, opgenomen in bijlage 1 
van het hogervermelde koninklijk besluit SAH, dat dateert van augustus 2013, aangepast dienen te worden.  
 
De werkgroep SAH kwam uiteindelijk tot het voorstel hieronder met betrekking tot de minimale voorwaarden voor 
de snelste en adequate hulp en van de adequate middelen. 
 
Met oog op uniformiteit, en eerder aangehaalde problematiek van het opstellen van de risicoanalyse, wordt de 
gebeurtenistypelijst zoals hierboven weergegeven hernomen en worden de minimale middelen op basis van de 
geïdentificeerde interventietypes vastgesteld.  
 
Om de voorstellen en aanpassingen te kaderen en te motiveren worden eerst de uitgangspunten, die aan de 
grond liggen van de voorgestelde minimale middelen per interventietype, besproken: 
 

a) De minimale middelen zijn steeds de strikt minimale middelen 
 
De wet van 15/05/2007 betreffende de Civiele Veiligheid definieert de adequate middelen als: “de minimale inzet 
van personeel en materieel nodig voor het kwaliteitsvol uitvoeren van de opdrachten en het garanderen van een 
voldoende veiligheidsniveau van het interventiepersoneel.”4 
 
Het geldende principe is dat wat gedefinieerd werd als minimale middelen, de strikt noodzakelijke middelen zijn 
om op een adequate wijze een interventie aan te pakken en / of op te starten. Het is niet per definitie noodzakelijk 
om enkel met deze middelen de interventie ook af te handelen. Bijkomende middelen kunnen steeds gealarmeerd 
worden.  
 
Het is aan de hulpverleningszones om voor elk interventietype een risicoanalyse op te maken om zo te kunnen 
bepalen welke eventuele bijkomende middelen er dienen toegevoegd te worden aan de minimale middelen om 
een interventie af te werken.  
 
Daarnaast kunnen deze middelen nog aangepast worden op basis van uitgewerkte protocollen en 
standaardoperatieprocedures (SOP). 
 
In een risicoanalyse kunnen verschillende parameters opgenomen worden die een rechtstreekse invloed hebben 
op de bepaling van de in te zetten middelen. Hierdoor is het dan ook perfect mogelijk dat dezelfde type-
interventies, in bepaalde gevallen, met een andere samenstelling van middelen bestreden worden. Dit is zelfs 
mogelijk binnen dezelfde zone.  
 
Enkele voorbeelden om dit praktisch toe te lichten: 
- Geografische ligging incident: De locatie van een incident kan in de risicoanalyse bepalend zijn om extra 
middelen toe te voegen. Een incident op een grote verkeersweg vraagt mogelijk de inzet van een 
signalisatievoertuig. Een incident in een sector waarbij via de risicoanalyse bekend is dat er onvoldoende 
bluswater aanwezig is, leidt zonder meer tot inzet van een tankwagen. 
 

                                                           
4 Artikel 2, §1, 4° Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. 
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- Opleidingsniveau interventieleider: Het opleidingsniveau van de inzetleider kan een element zijn om meer of 
andere middelen toe te voegen aan de minimale middelen. Indien uit de zonale risicoanalyse blijkt dat het 
opleidingsniveau van de interventieleider onvoldoende is om een bepaald type-interventie te leiden, kan er hier 
geopteerd worden om bijkomende middelen toe te voegen. 
 
- Ernst – omvang incident: Wanneer uit de melding van het Hulpcentrum 112/100 of bij aankomst van de eerste 
middelen blijkt dat de omvang en/of ernst van de interventie van deze aard is dat ze de minimale middelen 
overstijgen, kan er opgeschaald worden met de noodzakelijke middelen. 
 
- Opbouwen ervaring: Er kan geopteerd worden om bij bepaalde interventietypes sneller een commandowagen 
(CW) in te zetten omwille van de lage frequentiegraad van interventies en ervaringsopbouw van de 
interventieleider. 
 
- Specifieke risico’s – speciale omstandigheden: Binnen de zone zullen uit de risicoanalyse van het 
verzorgingsgebied risico’s geïdentificeerd worden die bij een mogelijk incident onmiddellijk een inzet vereisen die 
meer middelen vragen dan de voorziene minimale middelen. Een interventie ‘brand gebouw’ in een hoogbouw 
vraagt onmiddellijk meer middelen dan de voorziene minimale middelen. 
 
Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat de risicoanalyse bepalend wordt tot het definiëren van de in te zetten 
middelen om de bestrijding van het incident adequaat af te handelen. De minimale middelen zijn hier een 
onderdeel van.  
 
Bovenstaande heeft dus tot gevolg dat de minimale middelen steeds de strikt minimale middelen zijn. Andere 
middelen zijn steeds optioneel daar deze afhankelijk zijn van de risicoanalyse. Deze risicoanalyse kan zeer 
nauwkeurig rekening houden met allerhande parameters om zo tot een efficiënte en veilige inzet van de 
beschikbare middelen te komen.  
 

b) Definiëring dringende en niet-dringende interventies + koppeling prio-codes inzake rijgedrag 
 
Een classificering van types interventies naargelang de dringendheid wordt ingevoerd. Hieraan worden prio-
codes met rijinstructies gekoppeld.  
 
Volgende classificatie wordt voorgesteld:   
 
Dringend – prio 1:  
Definitie: “Alle interventies waar mensen en/of brandweerpersoneel in gevaar zijn of dreigen in gevaar te komen 
en waarbij de factor tijd beslissend kan zijn om levensreddende acties te kunnen stellen en/of uitbreiding van het 
incident te voorkomen.” 
 
Voorbeelden: brand, ontploffing, instorting, gevaarlijke stoffen, beklemde personen, Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening, … 
 
Rijinstructies (prio 1): De opdrachten/interventietypes die ressorteren onder ‘dringende interventie – prio 1’ 
rechtvaardigen een prioritaire uitruk om de bovenstaande doelstelling te verzekeren. 
Het prioritair aanrijden laat toe dat bij moeilijke verkeerssituaties de nodige faciliteiten kunnen aangewend worden 
om een vlotte doorgang in het verkeer te verkrijgen (o.m. het rood licht voorbijrijden, gebruik van verharde tram- 
en busbeddingen, pechstrook, …).  
Aangezien er mogelijk levensbedreigende situaties voorkomen en/of uitbreiding dient voorkomen te worden bij 
dergelijke interventietypes, wordt een verhoogde snelheid van het prioritair aanrijden bij ‘dringende interventies – 
prio 1’ toegelaten. 
 
Dringend – prio 2:  
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Definitie: “Alle interventies waar geen onmiddellijk gevaar dreigt voor mensen en/of brandweerpersoneel en 
waarbij de factor tijd niet hoogkritisch is om het probleem en/of potentieel gevaar te verhelpen.” 
 
Voorbeelden: vrijmaken openbare weg, wegnemen stormschade, wateroverlast, redden van dieren, … . 
 
Rijinstructies: De ‘dringende interventies – prio 2’ nopen een spoedige tussenkomst van de brandweer om verder 
onheil te voorkomen, het beschermen van have en goed, het voorkomen van nieuwe ongevallen of het 
bespoedigen van het creëren van een vrije doorgang van het verkeer in functie van het maatschappelijk 
economisch belang. 
De opdrachten/interventietypes die ressorteren onder ‘dringende interventie – prio 2’ rechtvaardigen een 
prioritaire uitruk om de bovenstaande doelstelling te verzekeren. Het prioritair aanrijden laat toe dat bij moeilijke 
verkeerssituaties de nodige faciliteiten kunnen aangewend worden om een vlotte doorgang in het verkeer te 
verkrijgen (o.m. het rood licht voorbijrijden, gebruik verharde tram- en busbeddingen, pechstrook, …).  
Aangezien er geen levensbedreigende situaties voorkomen bij dergelijke interventietypes, wordt de snelheid van 
het prioritair aanrijden bij ‘dringende interventies – prio 2’ beperkt tot de snelheid + 10km/h die de wegcode via 
de verkeersregels of -borden aangeeft. 
  
Niet-dringend (niveau brandweer) – prio 3: 
Definitie: “Alle interventies waar geen mensen en/of brandweerpersoneel in gevaar zijn en/of kunnen komen en 
waarbij de factor tijd niet bepalend is voor de adequate uitvoering van de opdracht.” 
 
Voorbeelden: oefeningen, wespenverdelging, terugkeren naar vaste standplaats, aanvoer logistiek, … 
 
Rijinstructies: Aangezien de factor tijd bij de ‘niet-dringende interventies – prio 3’ van geen belang is, wordt er niet 
prioritair aangereden voor ‘niet-dringende interventies – prio 3’. Tevens wordt afgesproken dat er bij ‘prio 3’ 
interventies ook geen blauwe lichten gevoerd worden. Dit om absolute duidelijkheid te scheppen naar de andere 
weggebruikers. Ofwel rijden we prioritair en vragen we voorrang, ofwel rijden we niet prioritair en volgen we de 
wegcode zonder verwarring te creëren. 
 
Aanvullende opmerkingen:  
 
=> Elk interventietype krijgt een niveau van dringendheid en prio-code toegewezen in de gebeurtenissenlijst, 
maar er bestaat steeds de mogelijkheid dat deze gewijzigd worden door de seinkamerwacht of interventieleider, 
op basis van beschikbare informatie. 
 
=> De bedoeling van de invoering van definitie van de mate van dringendheid en de prio-codes is een eerste stap 
om een degelijk kader te creëren omtrent het prioritair aanrijden naar interventies.  
Bijkomend dienen de hulpverleningszones zich te engageren een zonaal beleid te ontwikkelen om het rijgedrag 
van de autovoerders te optimaliseren i.f.v. het prioritair rijden met blijvende aandacht voor de veiligheid van de 
andere weggebruikers en de hulpverleners zelf.  
Daarenboven kunnen ze  dienen als leidraad om afspraken te maken met parketten i.v.m. bijvoorbeeld 
seponering van verkeersovertredingen.  
 

c) Samenstelling beperkte autopomp 0/1/3 
 
De werkgroep boog zich over de problematiek van de beperkte autopomp, d.w.z. de autopomp bemand met één 
onderofficier en drie manschappen, die kan uitrukken in combinatie met een tweede autopomp met minstens 
dezelfde bezetting, wanneer er tijdens het oproepen blijkt dat er geen voldoende personeel verzameld kan 
worden om de autopomp te bemannen met 0/1/5. 
 
Een aantal argumenten pro en contra werden gegeven:  
 
Voor ‘beperkte’ AP 0/1/3: 
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- Bepaalde interventies vragen niet de inzet van 6 manschappen. Steeds opteren voor een AP 0/1/5 lijkt 
overshooting. 
- Bezetting, vooral overdag in de week, is minimaal en in bepaalde gevallen kunnen er geen 6 manschappen 
binnen een aanvaardbare tijd de post vervoegen. Het vertrek van 2 x een beperkte AP 0/1/3 uit aanliggende 
posten biedt hier een oplossing. 
 
Tegen ‘beperkte’ AP 0/1/3: 
- Door toepassing van deze setting, kan bij een aansluitende interventie de beperkte eenheid principieel niet 
ingezet worden, daar deze niet voldoet aan de minimale inzet AP 0/1/5. 
- De beperkte AP komt in verschillende gevallen voor bij interventietypes waarbij de bereikbaarheid van de locatie 
van het incident als moeilijk kan beschouwd worden. In deze situaties dient er een grotere afleg voorzien te 
worden en is de inzet van een volledig team optimaler om het incident adequaat te bestrijden. 
- Het structureel instellen van een beperkte AP, zeker in de situatie waarbij een 2 x beperkte AP gelijkgesteld 
wordt, leidt op termijn door de zoneraden tot een verplichting van een beperkte AP. Immers als zone A dit zo kan, 
dan dient dit ook in zone B geïmplementeerd te worden.  
- De problematiek van de verantwoordelijkheid van de onderofficier op de beperkte autopomp. Er bestaat dan wel 
een aangepaste interventieprocedure5 met acties dewelke te plaatse gesteld kunnen worden, toch blijft in 
bepaalde gevallen de kwestie van verantwoordelijkheid moeilijk liggen.  
- De verantwoordelijkheid van de zone wanneer er op structurele wijze gebruik wordt gemaakt van de voorziene 
uitzondering van artikel 6 van het Koninklijk Besluit.  
 
Tijdens de besprekingen kwam ook naar voor dat de regelgeving mogelijk ruimte laat voor enige interpretatie. 
Hoewel de omzendbrief6 ter zake duidelijk stelt dat “ de zone niet structureel mag georganiseerd zijn op basis van 
deze uitzondering” , laat het Koninklijk besluit meer ruimte. In artikel 6 van het KB SAH wordt namelijk enkel 
vermeld: “Ingeval tijdens het oproepen van de adequate middelen blijkt dat het niet mogelijk is binnen de 
tijdspanne bepaald door de zone om de minimale bezetting van 6 personen in de multifunctionele autopomp (AP 
0/1/5) zoals voorzien in bijlage 1 te verzamelen, kan deze laatste vervangen worden door twee multifunctionele 
autopompen, elk bemand met minimum vier personen (AP 0/1/3), die tegelijk uit twee verschillende posten 
gestuurd worden.” 
 
De werkgroep SAH kwam uiteindelijk tot een duidelijk standpunt. Zij wenst, conform de huidige bepalingen van 
het Koninklijk Besluit SAH, de uitzonderingsmogelijkheid van twee autopompen, bemand met 2 x 0/1/3,  te 
behouden.  
 
Om beter te benadrukken dat dit effectief een uitzonderingssituatie betreft, stelt de werkgroep voor om artikel 6 
van het Koninklijk Besluit SAH aan te passen en de formulering uit de omzendbrief dat “de zone niet structureel 
georganiseerd mag zijn op basis van deze uitzondering” op te nemen in het koninklijk besluit.  
 
Evenwel, om tegemoet te komen aan de opmerking dat een AP 0/1/5 in sommige gevallen overshooting is, 
worden in de voorgestelde lijst een aantal interventies opgesomd, waar men een autopomp met een beperktere 
bezetting vooropstelt. Aan deze interventies wordt echter het middel “inzet specifieke middelen” gekoppeld (= 
terminologie tabel). Een voorbeeld hier is “Technische interventie en redding - Persoon beklemd/ opgesloten - 
persoon opgesloten in lift. Waar in het huidige KB hiervoor een AP 0/1/5 als minimaal middel wordt 
vooropgesteld, kan dit in het voorliggende voorstel aangepast worden naar een aangepaste bezetting op basis 
van een risicoanalyse. 
 
Inzet specifieke middelen houdt in dat er niet rechtstreeks een typevoertuig aan gekoppeld kan worden. Het 
betreft in vele gevallen een logistiek voertuig of een voertuig met zeer specifieke eigenschappen (variërend per 

                                                           
5 Ministerieel besluit van 8 september 2014 tot vaststelling van de aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid van het 
koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen 
6 Omzendbrief van 3 juni 2013 – Toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van 
de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.  
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zone). Er dient steeds rekening gehouden te worden met vigerende regelgeving bij de inzet van specifieke 
middelen. 
 

d) Inzet commandowagen 
 
De inzet van een officier dient weloverwogen te gebeuren en hierbij dient rekening gehouden te worden met 
onderstaande elementen: 
 
- Vertrouwen in de opleiding en capaciteiten van de onderofficieren: de onderofficieren zijn opgeleid om in de 
eerste orde een verkenning uit te voeren, een inzet te starten, een team aan te sturen, een evaluatie te maken 
van de aanwezige en benodigde capaciteit van manschappen en middelen i.f.v. de bestrijding van het incident, 
waarbij een opschaling en het bijvragen van een CW tot de mogelijkheden behoort. 
 
- Inzet officier in functie van complexe interventie: 
● schaal interventie 
● aansturing flanken en teams 
● evacuaties 
● reddingen 
● gevaarlijke stoffen 
● interpretatie meetwaarden 
● opschaling, multidisciplinaire coördinatie 
● bewaking specifieke veiligheidsaspecten 
 
Het uitgangspunt ‘de minimale middelen zijn steeds de strikt minimale middelen’ indachtig (zie hoger), wordt de 
commandowagen standaard voor minder interventies als minimaal middel voorzien in vergelijking met de huidige 
minimale middelen. In een aantal van deze interventietypes moet een onderofficier in staat geacht worden de 
interventie te leiden.  
 
De inzet van de commandowagen werd kritisch geëvalueerd en volgende parameters dienen in rekening 
gebracht te worden om deze al dan niet (standaard) toe te voegen: na evaluatie van de aard, ernst en 
beschikbare informatie over interventie door de wachtofficier, de zonale risicoanalyse, vooraf gedefinieerde 
protocollen en/of standaardoperatie procedures, locatie, weersgesteldheid,… . 
 
In de tabel wordt dit aangegeven met de term “evaluatie inzet commandowagen”.  
 

e) Flexibiliteit 
 
Een laatste verzuchting van de werkgroep, inzake de vaststelling van de minimale voorwaarden voor de snelste 
adequate hulp en adequate middelen, betreft de noodzaak om de interventietypelijst, samen met de indicatie 
‘dringend’ – ‘niet-dringend’, de vastgestelde minimale middelen per type en de prio-code flexibel te kunnen 
bijsturen naar noden van de brandweer, maatschappelijke en / of technologische evoluties.  
 
Dit houdt in dat de werkgroep vraagt naar een mogelijkheid om bijvoorbeeld in de bijlage van het Koninklijk 
Besluit minimale middelen te verwijzen naar een bepaalde lijst. Deze lijst kan dan periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) 
aangepast worden om in te spelen op de hierboven vermelde evoluties. Door enkel een verwijzing op te nemen 
naar een bepaalde lijst wordt vermeden steeds de procedure van wijziging van Koninklijk Besluit te moeten 
doorlopen om aanpassingen aan de lijst minimale middelen te kunnen doorvoeren. 
 
Onder het luik ‘impact op bestaande regelgeving’ wordt dit verder besproken en worden eventuele mogelijkheden 
om aan de verzuchtingen van de werkgroep tegemoet te komen, bekeken. 
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Vaststelling van de minimale adequate middelen per type interventie 

Type Subtype 

Dringendheid + 
prio-code 
(niveau 

brandweer) 

 
Minimale adequate 

middelen 
KB 

 

 
Minimale adequate 
middelen voorstel 
 

 
 

1. Brand Algemeen-brand 
algemeen 

Dringend + prio 1 Niet nominatief vermeld 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie:  
Principieel volgens de definitie die de noodcentrales 112 aanwenden, is het praktisch 
onmogelijk dat dit een brand betreft van enige omvang of complexiteit, daar deze niet onder te 
brengen is in één van de andere voorziene brandtypes. Om deze reden is het standaard 
voorzien van een CW en LW bij dit type een teveel aan minimale middelen. 
 

Melding van 
brandmeldcentrale – 

automatisch brandalarm 
Dringend + prio 2 

AP 0/1/5 
CW 0/0/1 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zolang de brand niet bevestigd wordt, dient de brandweer er van uit te gaan dat het een louter 
technisch detectiealarm betreft. Eigenlijk kan gesteld worden dat dit interventietype een 
controleopdracht betreft. Het voorzichtigheidsprincipe indachtig dient de brandweer ter plaatse 
te gaan en een grondige controle uit te voeren. Ook voor de gebouwen waar er veel of minder 
mobiele bewoning is, volgen we hetzelfde uitrukprincipe. Immers in deze gebouwen mag men 
verwachten dat er ofwel door de vele aanwezigen een bevestiging van brand kan gemeld 
worden aan de noodcentrales 112 en/of bij minder mobiele bewoning de aanwezige 
begeleiders (nachtverpleging, …) een eventuele brand onmiddellijk kunnen bevestigen aan de 
noodcentrales 112. In de praktijk stellen we tevens vast dat het merendeel van de 
onbevestigde branddetectiealarmen ongewenste alarmen betreffen waar de brandweer niet 
noodzakelijk was. Het standaard voorzien van een CW bij deze types is een teveel aan 
minimale middelen. Dergelijke interventies vergen geen coördinatie op officierenniveau. De 
onderofficier op de AP heeft voldoende capaciteiten om dit type interventie te coördineren en 
zijn team aan te sturen. Bij vaststelling van een effectieve brand, kan de onderofficier wanneer 
nodig onmiddellijk opschalen. 
Deze motivatie kan in de toekomst wijzigen wanneer de detectiecentrales ‘slim’ genoeg worden 
om ongewenste alarmen te filteren. De sector van branddetectiessystemen werkt aan 
oplossingen in deze richting maar deze zijn vandaag nog niet bewezen technologie. 

 

Buiten – brand vuilbak, 
bloembak 

Dringend + prio 2 AP 0/1/3 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie:  
Op aangeven van de vergadering werden container en tuinhuis overgebracht van de categorie 
brand – buiten - vuilbak, bloembak naar de categorie brand buiten chalet, caravan, zodat deze 
vallen onder prio 1. 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

 
Buiten – brand chalet, 

caravan, container, 

 
Dringend + prio 1 

Niet nominatief vermeld  
 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 
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tuinhuis  
 
Motivatie :  
Op aangeven van de vergadering werden container en tuinhuis overgebracht van de categorie 
brand – buiten - vuilbak, bloembak naar de categorie brand buiten chalet, caravan (zodat dit nu 
brand – buiten – chalet, caravan, container, tuinhuis wordt), zodat deze vallen onder prio 1. 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’ 
 

Gebouw –brand  
gebouw 

Dringend + prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
 
Motivatie :  
Niet van toepassing 
 

 
Gebouw – brand HS-
cabine of installatie 

 
Dringend + prio 1 

 
AP 0/1/3 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
 
Motivatie :  
Zie opmerkingen ‘samenstelling beperkte AP’ en ‘inzet commandowagen’. 
 

Besloten plaatsen – 
brand besloten plaats 

Dringend + prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
 
Motivatie : 
Niet van toepassing. 
 

 
Controle – brand geur 
controle 

 
Dringend + prio 2 

AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie :  
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

Gras/bos/heide – brand 
gras/bos/heide beperkt 

Dringend + prio 2 AP 0/1/3 

 
AP 0/1/5 

Of 
BOS AP 0/1/2 + 
BOS AP 0/0/3 

 
 
Motivatie: 
Verschillende bosbrandweerwagens hebben standaard een bezetting van 3 in functie van de 
beschikbare zitplaatsen in dergelijke typevoertuigen. Hier wordt voorgesteld om in de uitruk ook 
de bezetting van 6 aan te houden maar deze kan verspreid worden over 2 x AP BOS waarbij er 
voor de eenheid in het geheel maar 1 onderofficier toegevoegd dient te worden. 
 

Gras/bos/heide –
uitgestrekt 

Dringend + prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
Of 

BOS AP 0/1/2 + 
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BOS AP 0/0/3 
Evaluatie inzet CW 

 
 
Motivatie:  
Verschillende bosbrandweerwagens hebben standaard een bezetting van 3 in functie van de 
beschikbare zitplaatsen in dergelijke typevoertuigen. Hier wordt voorgesteld om in de uitruk ook 
de bezetting van 6 aan te houden maar deze kan verspreid worden over 2 x AP BOS waarbij er 
voor de eenheid in het geheel maar 1 onderofficier toegevoegd dient te worden. 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’ 
 

Industrie – brand 
industrie 

Dringend + prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
Schouwbrand – brand 

gebouw schouw 

 
Dringend + prio 1 

AP 0/1/3 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
LW 0/0/2 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie:  
Zie opmerking samenstelling ‘beperkte’ AP’. 
Bijkomend stellen we regelmatig vast dat de schouwbrand niet beperkt blijft tot de schouw 
alleen en een volwaardige AP gerechtvaardigd is als minimaal in te zetten middel. Een 
schouwbrand dient bij aanvang beschouwd te worden als een potentiële woningbrand/ 
dakbrand waarbij de reguliere aflegprocedures dienen toegepast te worden. Hiertoe is een 
volwaardige bemanning aangewezen om de bestaande aflegprocedures adequaat toe te 
passen. 
 

Voertuig – brand 
voertuig klein (moto, 

auto,..) 
Dringend + prio 1 

AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’ 
Opsplitsing tussen klein – groot om de hulpverleningszones toe te laten verschillende middelen 
te programmeren voor beide interventietypes. 
 

Voertuig – brand 
voertuig groot (bus, 

camion, ADR-voertuig, 
tractor-werktuig) 

Dringend + prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’ 
Opsplitsing tussen klein – groot om de hulpverleningszones toe te laten verschillende middelen 
te programmeren voor beide interventietypes. 
 

Vaartuig – brand 
vaartuig 

Dringend + prio 1  

 
AP 0/1/5 
LW 0/0/2 

Evaluatie inzet CW 
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Motivatie:  
De bereikbaarheid van de vaartuigen is niet steeds optimaal, ook bij zeeschepen kan de 
hoogte een belangrijk euvel zijn om snel aan boord te geraken. Hiertoe is het aangewezen om 
ook bij dit interventietype standaard een ladderwagen mee te sturen. Naast bereikbaarheid van 
de vaartuigen zal ook het afleggen naar water in vele gevallen een extra inspanning vragen 
(grote afstanden, open water) waar de extra bemanning van de ladder onmiddellijk een hulp 
kan betekenen. 
 

 
Trein, tram – brand 

trein/tram 

 
Dringend + prio 1 

AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

Vliegtuig – brand 
vliegtuig 

Dringend + prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
  

Motivatie:  
Niet van toepassing. 

 
2. Gevaarlijke 

stoffen en 
milieu 

Algemeen – gevaarlijke 
stoffen en milieu 

algemeen 

Te bepalen na 
overleg 

Niet nominatief vermeld 

 
Overleg officier / 
gemandateerde 

 
 

Motivatie: 
Hier wordt als minimaal middel voorzien dat er een overleg tussen de noodcentrale 112 en de 
officier van dienst of zijn/haar gemandateerde kan plaatsvinden. Na dit overleg kan alsnog 
overgegaan worden tot een bijstelling van de keuze van het interventietype. 
 

Gasgeur/gaslek – 
gasgeur 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
Bijkomend zijn er zeer veel meldingen van dit interventietype waar het probleem van kleine 
aard is (klein gaslek, geen gaslek maar andere geur, gasmaatschappij reeds ter plaatse, …). 
Eenvoudige handelingen (sluiten gaskraan) lossen het gestelde probleem ogenblikkelijk op. 
Om deze reden is het standaard voorzien van een CW bij dit type een teveel aan minimale 
middelen. In specifieke gevallen, groot lek, lek industrie, lek in specifiek gebouw (school, 
ziekenhuis, …) kan beslist worden om op te schalen (of kan op basis van XY-coördinaten of 
locatie gekend gebouw de uitruk aangepast worden). 
 

Gasgeur/gaslek - gaslek Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
Bijkomend zijn er zeer veel meldingen van dit interventietype waar het probleem van kleine 
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aard is (klein gaslek, gasmaatschappij reeds ter plaatse, …). Eenvoudige handelingen (sluiten 
gaskraan) lossen het gestelde probleem ogenblikkelijk op. Om deze reden is het standaard 
voorzien van een CW bij dit type een teveel aan minimale middelen. In specifieke gevallen, 
groot lek, lek industrie, lek in specifiek gebouw (school, ziekenhuis, …) kan beslist worden om 
op te schalen (of kan op basis van XY-coördinaten of locatie gekend gebouw de uitruk 
aangepast worden). 

 

Risico op explosie – 
explosierisico 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
 

Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
Explosie – explosie 

 
Dringend prio 1 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
 

Motivatie: 
Niet van toepassing 

 

 
CO-meting (controle) – 

CO-meting 

 
Dringend prio 2 

Niet nominatief vermeld 

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’. 
 

Geurhinder – geurhinder Dringend prio 2 LOG 0/1/1 

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

Vervuiling – 
milieuvervuiling 

Dringend prio 2 LOG 0/1/1 

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

Incident gevaarlijke 
stoffen – incident 
gevaarlijke stoffen 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
Afhankelijk van de melding, kleine recipiënten die gevallen zijn in firma, school, … al dan niet 
met uitstroom worden ook als type ‘gevaarlijke stoffen algemeen’ doorgegeven. Vb.: bus 
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ammoniak omgevallen of leeggegoten in WC van een school. De wachtofficier dient de 
mogelijkheid te hebben een SITREP af te wachten vooraleer mee uit te rukken. 
 

 
3. Technische 

interventie 
en redding 

Algemeen – technische 
interventie algemeen 

Te bepalen na 
overleg 

Niet nominatief vermeld 

 
Overleg officier / 
gemandateerde 

 
 

Motivatie:  
Hier wordt als minimaal middel voorzien dat er een overleg tussen de noodcentrales 112 en de 
officier van dienst of zijn/haar gemandateerde kan plaatsvinden. Na dit overleg kan alsnog 
overgegaan worden tot een bijstelling van de keuze van het interventietype. 

 
 

Persoon beklemd/ 
opgesloten – persoon 

opgesloten in lift 
 

Dringend prio 2 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

Inzet specifieke 
middelen 

 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’ 
Bijkomend kan gesteld worden dat in een stadsomgeving dit interventietype veelvuldig 
voorkomt (meerdere malen per dag) en i.f.v. de definitie van de noodcentrales 112 er geen 
levensbedreiging te verwachten is. Om deze reden is het standaard voorzien van een CW bij 
dit type een teveel aan minimale middelen. Verder is dit een eerder technische interventie 
waarbij er geen inzet AP noodzakelijk is en dit interventietype kan afgehandeld worden met een 
logistiek voertuig. 
 

 
Persoon beklemd/ 
opgesloten – deur 

openen 
 

Dringend prio 1 LOG 0/0/2 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

 
Persoon 

beklemd/opgesloten – 
persoon beklemd 

 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’.  
Afhankelijk van de melding, kleine beknelling wordt eveneens doorgegeven onder het type 
‘persoon bekneld’. Vb.: kind gekneld in fietswiel. De wachtofficier dient de mogelijkheid te 
hebben een SITREP af te wachten vooraleer mee uit te rukken. 
 

Persoon 
beklemd/opgesloten – 

redding op hoogte/diepte 
Dringend prio 1 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
Het evacueren van een slachtoffer van een locatie waar de ladder (vb.: bijstand ziekenwagen) 
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niet kan geraken wordt overgenomen door het Redteam. Dit betreft een standaard operatie 
onder leiding van een klimleider waarbij een officier niet noodzakelijk aanwezig dient te zijn. 
Toevoeging van een ladderwagen is afhankelijk van de locatie van de redding. Het heeft weinig 
zin dit standaard toe te voegen. 

 
Persoon beklemd – 

persoon onder 
brokstukken 

 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

 
Persoon 

beklemd/opgesloten – 
redding in ondergrondse 

ruimtes, speleologie 
 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

 
Persoon bekneld in 
voertuig – bevrijding 

voertuig 
 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

 
Persoon in bijzonder 

gevaar – persoon 
geëlektriseerd 

 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

 
Persoon in bijzonder 

gevaar – CO-intoxicatie 
 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’ 
 

 
Persoon in bijzonder 
gevaar – persoon die 
dreigt te vallen of van 

een hoogte af te 
springen op harde 

ondergrond 
 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
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Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
Toevoeging van een ladderwagen is afhankelijk van de locatie van de redding. Het heeft weinig 
zin dit standaard toe te voegen. 
 

 
Persoon in bijzonder 
gevaar – persoon die 
dreigt te vallen of van 

een hoogte af te 
springen in het water 

 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

 
Persoon in bijzonder 

gevaar – redding 
ophanging 

 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld  
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 

Duikers: persoon te 
water – redding te water 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

Duikers: persoon te 
water – opsporing 

Niet-dringend 
prio 3 

Niet nominatief vermeld  

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ 
 

Instortingsgevaar – 
gebouw 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
Toevoeging van een ladderwagen is afhankelijk van de locatie en aard van het 
instortingsgevaar. Het heeft weinig zin dit standaard toe te voegen. 
 

 
Instortingsgevaar – 
dreiging vallen van 

voorwerp-
instortingsgevaar basis 

 

Dringend prio 2 
 

LW 0/0/2 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’. 



 

25/38 

 

 

 
 

Instortingsgevaar – 
dreigen vallen van 

voorwerp-
instortingsgevaar 

element op hoogte 
 

Dringend prio 2 LW 0/0/2 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’. 
 

Dier in nood – klein dier 
Niet-dringend 

prio 3 
LOG 0/0/2 

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

Dier in nood – groot dier Dringend prio 2 AP 0/1/5 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen. 
 
 

Dier in nood – dier te 
water 

Dringend prio 2 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

Gevaarlijk dier – 
gevaarlijk dier algemeen 

Niet-dringend 
prio 3 

AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie:  
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

Gevaarlijk dier – 
wespenverdelging 

Niet-dringend 
prio 3 

Niet nominatief vermeld 

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie:  
Niet van toepassing. 
 
Opmerking: 
Er werd beslist geen onderscheid meer te maken in dringende en niet-dringende wespennest. 
 
Vrijmaken openbare weg Dringend prio 2 LOG 0/0/2  
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– opruiming Inzet specifieke 
middelen 

 
 

Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

 
Vrijmaken openbare weg 

– bomen/takken 
verzagen 

 

Dringend prio 2 Niet nominatief vermeld 

 
Inzet specifieke 

middelen 
 

 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
Wateroverlast/ pompen 
– wateroverlast/pompen 

 

Dringend prio 2 LOG 0/0/2 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 

 
 

Reinigen wegdek – 
reinigen wegdek 

 

Dringend prio 2 LOG 0/0/2 
Inzet specifieke 

middelen 

  
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 

 
 
4. Speciale 

interventies 

Algemeen-speciale 
interventies algemeen 

 

Te bepalen na 
overleg 

Niet nominatief vermeld 
Overleg officier / 
gemandateerde 

Bommelding / verdacht 
pakket – 

bommelding/verdacht 
pakket zonder uitruk 

 

Dringend prio 1 AP 0/1/5 
Overleg officier / 
gemandateerde 

Bommelding / verdacht 
pakket - 

bommelding/verdacht 
pakket met uitruk 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 

 
Gevonden munitie – 
gevonden munitie 

 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Overleg officier / 
gemandateerde 

Vermoeden terrorisme – 
vermoeden terrorisme 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 

 
Overleg officier / 
gemandateerde 
Indien CET: te 

bepalen in overleg 
met parket 

 
Luchtvaartongeval – Dringend prio 1 AP 0/1/5  
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vliegtuig in nood CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

 
 

Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

Luchtvaartongeval – 
vliegtuig neergestort 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
 

Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

Scheepvaartongeval – 
scheepvaartongeval 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
LW 0/0/2 

Evaluatie inzet CW 
 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet commandowagen’. 
 

 
Scheepvaartongeval –

scheepvaartongeval met 
gevaarlijke stoffen 

 
Dringend prio 1 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

 
 

Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
ondergrondse pijpleiding 

– ondergrondse 
pijleiding 

 
Dringend prio 1 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

Treinongeval – 
treinongeval 

Dringend prio 1 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
 

Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

Treinongeval –
treinongeval met 

gevaarlijke stoffen 
Dringend prio 1 

AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

 
 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld Inzet specifieke 
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Reddingen aan de 
Belgische kust – redding 

aan de Belgische kust 
 

middelen 

  
Motivatie: 
Deze afsprakenregeling heeft tot doel tot sluitende afspraken te komen met betrekking tot de 
werkwijze die zal worden gevolgd bij het binnenkomen van een bericht dat melding maakt van 
één of meerdere drenkelingen/vermisten aan de Belgische kust. 
In deze regeling wordt de instantie aangeduid die de operatie coördineert en wordt het 
alarmeringsschema vastgelegd dat moet worden gevolgd. Dit is noodzakelijk om de meest 
efficiënte en adequate hulpverlening te kunnen bieden aan de individuele persoon in nood 
en/of aan een collectief van personen in nood. 
 

 
5. Logistiek 

 
Algemeen – logistiek 

algemeen 

 
Te bepalen na 

overleg 
Niet nominatief vermeld 

 
Overleg officier /  
gemandateerde 

 
 

Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. Hier wordt als 
minimaal middel voorzien dat er een overleg tussen de noodcentrales 112 en de officier van 
dienst of zijn/haar gemandateerde kan plaatsvinden. Na dit overleg kan alsnog overgegaan 
worden tot een bijstelling van de keuze van het interventietype. 

 
 

Bijstand ziekenwagen – 
bijstand ziekenwagen 

mankracht 
 

 
Dringend prio 2 

 
LOG 0/0/2 

 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

 
Bijstand ziekenwagen – 
bijstand ziekenwagen 

ladder 
 

Dringend prio 2 LW 0/0/2 LW 0/0/2 

 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
Bijstand ziekenwagen – 
bijstand ziekenwagen 

helikopter 
 

Te bepalen na 
overleg 

Niet nominatief vermeld 
Overleg officier /  
gemandateerde 

 
Motivatie:  
Niet van toepassing. 
 
 

Signalisatie – 
signalisatie 

 

Dringend prio 1 SV 0/0/2 
 

SV 0/0/2 
 

 
Motivatie:  
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Niet van toepassing. 
 

 
Installatie CP-OPS – 

installatie CP-ops 
 

Dringend prio 2 LOG 0/0/2 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Zie opmerking ‘inzet specifieke middelen’ en voorstel aanpassing minimale 
personeelsbezetting. 
 

 
Bijstand verlichting – 
bijstand verlichting 

 

Dringend prio 2 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie:  
Niet van toepassing. 
 

 
Alarm stoppen – alarm 

stoppen 

Niet-dringend 
prio 3 

Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie:  
Niet van toepassing. 

 
 

Versterking –versterking 
andere 

 

Te bepalen na 
overleg 

Niet nominatief vermeld 
Overleg officier /  
gemandateerde 

 
Motivatie: 
Hier wordt als minimaal middel voorzien dat er een overleg tussen de noodcentrale 112 en de 
officier van dienst of zijn/haar gemandateerde kan plaatsvinden. Na dit overleg kan alsnog 
overgegaan worden tot een bijstelling van de keuze van het interventietype. 
 

 
Versterking – versterking 

autopomp 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
 

AP 0/1/5 
 

 
Motivatie:  
Niet van toepassing. 
 

 
Versterking – versterking 

ladder/hoogwerker 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld LW 0/0/2 

 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
Versterking – versterking 

tankwagen 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld TW 0/0/2 

 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
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Versterking – versterking 
bevrijdingswagen 

 

Dringend prio 1 
Geen middelen 

voorzien 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. Gezien sommige 
zones nog werken met bevrijdingswagens en andere niet meer is het niet zinvol / mogelijk hier 
strikt minimale middelen te definiëren.  
 

 
Versterking – versterking 

officier 
 

Dringend prio 1 
Geen middelen 

voorzien 
CW 1/0/0 

 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
Versterking – versterking 

grootwatertransport 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van een grootwatertransport is afhankelijk van de specifieke middelen die voorhanden zijn in de 
zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard samengesteld werden, is het 
niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Versterking – versterking 

redteam 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van een redteam is afhankelijk van de specifieke middelen die voorhanden zijn in de zone. 
Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard samengesteld werden, is het niet 
zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Versterking – versterking 

gaspakdrager 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van de middelen bij een inzet gaspakken is afhankelijk van de specifieke middelen die 
voorhanden zijn in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard 
samengesteld werden, is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Versterking – versterking 

duikteam 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
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van de middelen bij een duikinterventie is afhankelijk van de specifieke middelen die 
voorhanden zijn in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard 
samengesteld werden, is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Versterking – versterking 

bosbrandwagen 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld BOS AP 0/1/2 

 
Motivatie:  
Niet van toepassing. 
 

 
Versterking – versterking 

bostankwagen 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld BOS TW 0/0/3 

 
Motivatie: 
Niet van toepassing. 
 

 
Versterking – versterking  

kynologen 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van de middelen bij een inzet kynologen is afhankelijk van de specifieke middelen die 
voorhanden zijn in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard 
samengesteld werden, is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Versterking – versterking 

adviseur gevaarlijke 
stoffen 

 

Dringend prio 2 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van de middelen bij een inzet AGS is afhankelijk van de specifieke middelen die voorhanden 
zijn in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard samengesteld 
werden, is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Versterking – versterking 

meetploeg 
 

Dringend prio 2 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van de middelen bij een inzet meetploegen is afhankelijk van de specifieke middelen die 
voorhanden zijn in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard 
samengesteld werden, is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 

 
 

Versterking – versterking 
railroute 

 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 
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Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van de middelen bij een inzet railroute is afhankelijk van de specifieke middelen die 
voorhanden zijn in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard 
samengesteld werden, is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Versterking – versterking 

CET 
 

Dringend prio 1 Niet nominatief vermeld 
Inzet specifieke 

middelen 

 
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van de middelen bij een inzet CET is afhankelijk van de specifieke middelen die voorhanden 
zijn in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard samengesteld 
werden, is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 

 
Tent – tent 

 
Dringend prio 2 Niet nominatief vermeld 

Inzet specifieke 
middelen 

  
Motivatie: 
Voor elk interventietype dient een minimale uitruk gedefinieerd te worden. De samenstelling 
van de middelen bij een inzet tent is afhankelijk van de specifieke middelen die voorhanden zijn 
in de zone. Daar de combinaties bij verschillende zones niet standaard samengesteld werden, 
is het niet zinvol hier strikt minimale middelen te definiëren. 
 

 
Afkortingen:  
 
- AP = autopomp 
 
- CW = commandowagen 
 
- LW = ladderwagen 
 
- BOS AP = autopomp bosbrand 
 
- CET = Casualty Extraction Team 
 
- SV = signalisatievoertuig  
 
- TW = tankwagen 
 
- BOS TW = tankwagen bosbrand 
 
- x / y / z = aantal officieren / aantal onderofficieren / aantal basiskaders 
 
Toelichting :  
 
- Dringendheid + prio-code: de bepaling van het niveau van dringendheid en de eraan gekoppelde prio-code 
betreft de behandeling op niveau brandweer. In het hulpcentrum 112/100 worden alle oproepen even snel 
behandeld en wordt geen onderscheid gemaakt.   
 
- Evaluatie inzet CW : er wordt geopteerd om de inzet van een CW bij de meeste interventietypes te vermelden 
als ‘evaluatie inzet CW’, conform de visie opgenomen in de nota (zie bij ‘de minimale middelen zijn steeds de 
strikt minimale middelen’ en ‘inzet commandowagen’.  
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- LW: Overal waar LW (ladderwagen) wordt aangegeven, is ook HW (hoogwerker) mogelijk 
 
- Inzet specifieke middelen:  deze term wordt aangewend wanneer er niet rechtstreeks een typevoertuig aan 
gekoppeld kan worden. Het betreft in vele gevallen een logistiek voertuig of een voertuig met zeer specifieke 
eigenschappen (variërend per zone). Er dient steeds rekening gehouden te worden met vigerende regelgeving bij 
de inzet van specifieke middelen. 
 
- Overleg officier / gemandateerde: deze term wordt aangewend waar er voor het inzetten van een voertuig(en) 
een evaluatie zal gebeuren door de wachtofficier of zijn/haar gemandateerde (zonale dispatcher die via instructies 
en protocollen uitruk kan definiëren). 
 
 
Voorstel 3: Aanpassing minimale personeelsbezetting per voertuig 
 
Motivatie 
 
De werkgroep stelt volgende wijzigingen voor aan de minimale personeelsbezetting per voertuig (huidige bijlage 2 
van het Koninklijk Besluit SAH:  
- Logistiek voertuig (0/0/2 of 0/0/1): Logistiek voertuig en daarbij vastgestelde personeelsbezetting schrappen uit 
tabel daar het definiëren van een vastgestelde personeelsbezetting niet mogelijk is omwille van het grote gamma 
aan verschillende logistieke voertuigen. Sommige voertuigen laten een bezetting van 0/0/1 toe, andere voertuigen 
vragen een bezetting van 0/0/2. Het kan zelfs zijn dat eenzelfde typevoertuig verschillend bezet wordt. Vb.: een 
CP-OPS op een haakarmvoertuig vraagt mogelijk een bezetting van 0/0/2 terwijl een CP-OPS in de vorm van een 
bus kan bezet worden door 0/0/1. 
 
- Tankwagen (TW) of bosbrandtankwagen (BTW): Onderscheid maken tussen enerzijds TW of BTW die ingezet 
wordt als voertuig om autonoom acties te verrichten ( voorgestelde bezetting = 0/0/2) en anderzijds TW of BTW 
die deel uitmaakt van een samengestelde eenheid (voorgestelde bezetting = 0/0/1). 
 
- Bosbrandautopomp of autopomp type landelijk (0/1/2): Wanneer er twee bosbrandautopompen in een 
samengestelde eenheid ingezet worden volstaat het dat op één van beide voertuigen een onderofficier aanwezig 
is (de tactische eenheden bij inzet bosbrandautopompen bestaat in vele gevallen uit 2 x bos AP).  
 
 
Voorstel 4: Aanpassing minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve 
beschermingsmiddelen (KB PBM 30/08/2013) 
 
Motivatie 
Tijdens de werkzaamheden van de werkgroep kwam ook de noodzaak van een aanpassing van het Koninklijk 
besluit inzake de persoonlijke beschermingsmiddelen (zie hoger) aan bod.  
Gezien dit gelinkt is aan de interventietypes en er een nood was om een aantal aspecten te herzien, werd dit 
geïntegreerd in de besprekingen van de WG SAH. 
 
Uitgangspunten 
De eerste optie van de WG SAH bestaat er in om het bestaande Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 te 
schrappen. De regelgeving inzake welzijn op het werk omvat namelijk voldoende mechanismen om de werkgever 
er toe aan te zetten de personeelsleden op een adequate wijze uit te rusten om hun werkzaamheden uit te 
voeren.  
De werkgroep is ook bereid hierover in overleg te treden met de vakorganisaties en andere betrokken actoren om 
dit standpunt verder te motiveren en te bekijken wat er mogelijk is.  
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Echter, indien een schrapping van het voornoemde besluit niet haalbaar is, werd een andere oplossing 
uitgewerkt.  
 
De werkgroep stelt een nieuwe tabel voor als bijlage bij het KB van 30/08/2013. Belangrijk om aan te geven is het 
feit dat er niet meer van minimale PBM gesproken wordt, maar van standaard PBM. Hierdoor wil men bekomen 
dat er aangepaste varianten, die soms beter geschikt zijn om een bepaalde interventie uit te voeren aangewend 
kunnen worden, vb. BUI-brand is standaard PBM, maar BUI-tech, of wespenpak kan een betere, geschiktere 
variant zijn om de interventie uit te voeren.  
 
De varianten of noodzakelijke bijkomende middelen dienen vastgesteld te worden na een risicoanalyse of 
bepaald zijn in een standaardoperatieprocedure.  (zie eveneens verder voor bijkomende uitleg).  
 
Deze voorgestelde tabel bestaat uit twee facetten:  
 
1) Algemene standaard richtlijnen in functie van aan te wenden PBM’s en bijkomende uitrusting.  
 
Deze tabel geeft richtlijnen in functie van aan te wenden PBM en bijkomende uitrusting mee voor alle types van 
interventie (vb. wanneer werkzaamheden op openbare weg, werken op hoogte, …) en richtlijnen bij gebruik van 
specifieke middelen (vb. draagbare radio’s, adembescherming, helm).  

 
2) Standaard PBM en eventuele bijkomende middelen of varianten bepaalt in standaardoperatieprocedures of 

na risicoanalyse.  
 
De bedoeling is om algemene richtlijnen mee te geven in functie van de aan te wenden PBM. Per hoofdtype 
interventie (brand, gevaarlijke stoffen en milieu, technische hulpverlening, …) worden standaard PBM vastgelegd. 
Echter, wanneer een standaardoperatieprocedure of risicoanalyse aangeeft dat er bijkomende middelen nodig of 
varianten mogelijk zijn, kunnen deze middelen uit de tweede tabel (bijkomend) aangewend worden. Het 
vertrekpunt is steeds de BUI-brand (met indien nodig toebehoren, zoals adembescherming, alarmeringstoestel 
BIN en bivakmuts), maar als uit een SOP of risicoanalyse blijkt dat er aangepaste kledij nodig is (vb. gaspak, BUI-
tech, …) kan steeds aangepast of bijkomend voorzien worden in middelen.  
 
 
Voorstel tot aanpassing tabel – bijlage bij KB 30/08/2013 – Standaard normen PBM’s en bijkomende 
uitrusting 
 
Algemene standaard richtlijnen in functie van aan te wenden PBM's en bijkomende uitrusting tenzij 
anders bepaalt in standaardoperatieprocedure of risicoanalyse 
 
Voor alle types * wanneer werkzaamheden plaatsvinden op de openbare weg of een 

gelijkgestelde plaats (cfr. risicoanalyse vb. industrieel terrein) dient:  
   
- een zichtbaarheidsvest klasse 3 gedragen te worden   
- dient signalisatiematerieel voorzien te worden     
 (aanvullend wordt KB 10/11/2012 minimale voorwaarden van de SAH - art. 4 - 
signalisatievoertuig in acht genomen)  
    
* wanneer er op hoogte gewerkt wordt, er geen vorm van collectieve bescherming 
mogelijk is, dient valbeveiliging gedragen te worden    
   
* wanneer in/aan touwen gewerkt wordt, dienen specifieke PBM's voor toegangs- 
en positioneringstechnieken gebruikt te worden (redteam)   
  
* op alle plaatsen waar er tijdens de brandweerinzet een explosieve atmosfeer kan 
ontstaan, dient er met ATEX-materiaal gewerkt te worden   
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* op alle plaatsen waar er risico op verdrinken is, dienen reddingsvesten gedragen 
te worden     
 
*om aan bovengenoemde richtlijnen te voldoen, dient de benodigde uitrusting 
beschikbaar gesteld te kunnen worden op de plaats van de interventie  
   

Draagbare radio’s * de ploegleider dient te allen tijde contact te kunnen nemen met ploegen die 
interveniëren op de plaats van de interventie    
   
* de interventieleider dient te allen tijde contact te kunnen nemen met de zonale 
dispatching       
Noot: indien ploegleider = interventieleider dienen bovenstaande vereisten 
gecombineerd te worden       
 
* in functie van specifieke omgevingen en/of omgevingstoestand kunnen de 
draagbare radio's in Atex-uitvoering te zijn     
  
* om aan bovenvermelde richtlijnen te voldoen, dienen voldoende draagbare 
radio's (reguliere of Atex) aanwezig te zijn in een voertuig op de plaats van de 
interventie m.a.w. een individuele radio per brandweerlid is niet noodzakelijk, de 
organisatie en samenstelling van de ploegen op de interventie wordt zo opgevat 
dat de respectievelijke ploegen (of individu)  wanneer deze niet gekoppeld is aan 
een ploeg vb.: autovoerder, poortbewaker, ...) bereikt kunnen worden  
     

Adembescherming * wanneer open- of gesloten kringloop adembescherming gedragen wordt, dient 
tevens een alarmeringstoestel brandweerman in nood gedragen te worden al dan 
geïntegreerd met de adembescherming  
    
* de keuze van het type adembescherming is afhankelijk van de situatie en de 
risicoanalyse     
 
* keuze: open of gesloten kringloop / adembeschemingstoestellen met één of twee 
flessen / filtermasker   
   
* om aan bovengenoemde richtlijnen te voldoen, dient de benodigde uitrusting 
beschikbaar gesteld te kunnen worden op de plaats van de interventie  
   

Helm 

* de keuze van het type helm is afhankelijk van de situatie en de risicoanalyse  
er zijn twee type helmen beschreven in het KB*:  
- een helm voor de bestrijding van brand  
- een veiligheidshelm  

         
         
Toelichting:  
 
- een alarmeringstoestel brandweerman in nood: toestel dat alarmeert (geluidssignaal, doorsturen parameters 
brandweerman, doorsturen locatie, doorsturen parameters gebruikte technologie en toestellen, …) wanneer een 
brandweerman in nood is, dit kan om volgende redenen: 
 

a) medische risico's: de brandweerman kan een pathologie vertonen die van invloed kan zijn op het 
goed functioneren en op het veilig terugkeren uit de gevarenzone (hartproblemen, epilepsie, ….  
 

b) risico's op ongevallen: de brandweerman kan vallen, beklemd geraken, probleem met 
adembeschermingstoestel ondervinden, … die van invloed kan zijn op het veilig terugkeren uit de 
gevarenzone          
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* in het KB dient bij BIU opgenomen te worden dat ook andere volwaardige (geen bouwvakkershelm) helmtypes 
in aanmerking komen in functie van specifieke werkzaamheden:      
 - bosbrandhelm         
 - helm bij werkzaamheden met kettingzaag         
 - …         
 

Hoofdinterventietype Standaard PBM 

Bijkomende middelen bepaald in 
standaardoperatieprocedure of na 
risicoanalyse (niet limitatieve lijst)  

De benodigde uitrusting dient 
beschikbaar gesteld te kunnen worden 

op de plaats van de interventie 

Brand 

 
BIU-brand 

adembescherming 
alameringstoestel BIN 

bivaksmuts brandweer * 
 

raagbare radio 
warmtebeeldcamera 

explosiemeter 
levenslijn 

Gevaarlijke stoffen en milieu 

 
BIU-brand 

adembescherming 
alameringstoestel BIN 

bivaksmuts brandweer *  
 

 
draagbare radio  

warmtebeeldcamera   
explosiemeter  
levenslijn  
CO-detector  

multigasmeter of meetbuisjes  
radioactiviteitsdetetcor  

BP  
stofmasker  
veiligheidsbril  
chemisch BP  

chemische laarzen  
chemische hanschoenen  

gaspak (+ aangepast 
communicatiesysteem)  

dosismeter  
 

Technische hulpverlening  
 

BIU-brand 
 

 
draagbare radio  

BIU-tech  
dienstkledij (afhankelijk van de 

risicoanalyse)  
BP  

stofmasker  
veiligheidsbril  
wespenpak  

beschermkledij bij werken met 
kettingzaag  
waadbroek  
reddingsvest  

adembescherming  
alarmeringstoestel BIN  
bivaksmuts brandweer *  

CO-detector  
speleo-uitrusting  
levenslijn  
explosiemeter  

 

Specifieke interventies* 
 

BIU-brand 
draagbare radio 

BIU-tech 
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Logistiek*  BIU-brand 

 
draagbare radio  

BIU-tech  
dienstkledij (afhankelijk van de 

risicoanalyse)  
 

Dringende Medische Hulp BIU-med 

 
draagbare radio 

BP 
stofmasker 

veiligheidsbril 
CO-detector 

 
 
 
Toelichting:  
*1: bivaksmuts brandweer *: of helm met geïntegreerde beschermingsnekflap die een gelijkwaardige bescherming 
biedt als de bivaksmuts brandweer    
 
*2: logistiek *: indien de logistieke opdracht een versterkings- en/of aanvullende taak inhoud bij één van de 
andere hoofdtypes:    
 - brand    
 - gevaarlijke stoffen en milieu    
 - technische hulpverlening    
 - specifieke interventies    
worden de respectievelijke aanbevolen PBM's per type overgenomen.    
 
*3: specifieke interventies *: naargelang de aard van de specifieke interventie die eerder aanleunt bij één van de 
andere hoodftypes:     
 - brand    
 - gevaarlijke stoffen en milieu    
 - technische hulpverlening     
 - logistiek    
worden de respectievelijke aanbevolen PBM's per type overgenomen.    
 
 
Impact op bestaande regelgeving 
 
De voorstellen van de werkgroep hebben een impact op een aantal reglementaire teksten die aangepast dienen 
te worden. Hieronder volgt een overzicht:  
 
- Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. 

 * Artikel 119: standaard i.p.v. minimum? 

 

- Koninklijk Besluit van 10/11/2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en 
van de adequate middelen. 

* Artikel 6: toevoegen dat men niet op structurele wijze georganiseerd mag zijn op basis van de 
uitzondering. 

* Bijlage 1: Nieuwe lijst opnemen of verwijzing naar lijst opnemen als bijlage (cf. vraag naar flexibiliteit) 

* Bijlage 2: Zie voorstellen in nota 

 * Nieuwe omzendbrief om niveau van dringendheid te kaderen + invoering prio-codes? 

 



 

38/38 

 

 

- Koninklijk Besluit van 30/08/2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke 
beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen. 

 * Naam KB => standaardnormen 

 * Bijlage : aangepaste tabel zoals voorgesteld door de werkgroep 

 

- Koninklijk Besluit van 14 oktober 2013 tot vaststelling van de inhoud en de minimale voorwaarden van de 
risicoanalyse bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.  

 * Bijlage 2 in overeenstemming brengen met nieuwe lijst? 

 

- Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd 
door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming. 

 * Bijlage 1 in overeenstemming brengen met nieuwe lijst? 

 

 
Besluit 
 
Voor de duidelijkheid wordt hieronder nogmaals een overzicht gegeven van de voorstellen van de werkgroep 
SAH die ter validatie worden voorgelegd aan de Begeleidingscommissie: 
 

1) Bijlage 1 van het Koninklijk Besluit SAH: aanpassing van de minimale middelen SAH per interventietype 
+ invoering van niveaus van dringendheid en prio-codes gekoppeld aan rijgedrag.  

 
2) Bijlage 2 van het Koninklijk Besluit SAH: aanpassing aan bepaalde bezettingen per voertuig of 

vervangen van bepaalde voertuigtyperingen door term ‘specifieke middelen’, waardoor zones meer 
vrijheid krijgen bij bepaalde interventietypes specifieke middelen in te zetten. 

 
3) Gebeurtenistypelijst HC 112/100: aanpassing gebeurtenistypelijst van de hulpcentra, deze wordt volledig 

afgestemd op nieuwe bijlage minimale middelen SAH en bevat interventietypes waarvan de Civiele 
Bescherming en het Crisiscentrum geïnformeerd worden.  

 
4) Bijlage 1 Koninklijk Besluit PBM: aanpassing minimale normen PBM en bijkomende uitrusting, naar 

standaardnormen PBM. Deze tabel omvat algemene standaardrichtlijnen van aan te wenden PBM en 
bijkomende uitrusting (tenzij anders bepaald in SOP of door risicoanalyse) en de standaard PBM per 
hoofdinterventietype en eventuele bijkomende middelen of varianten, die na risicoanalyse of in een SOP 
bepaald werden.  


