MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 7 OKTOBER 1985 BETREFFENDE DE BOMMELDINGEN –
UITRUKPROCEDURE BRANDWEER. (ref. VI/SIB/332)

Mijnheer de Gouverneur,
Mijnheer de Voorzitter,
Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester,

Onze maatschappij wordt ondanks de verhoogde veiligheidsmaatregelen regelmatig
geconfronteerd met bommeldingen al dan niet gevolgd door explosies. Om de veiligheidsdiensten in
de mogelijkheid te stellen deze terreurdaden adequaat te bestrijden en tevens hun eigen bescherming
en die van de burgers te verzekeren, werd voor de brandweerdiensten volgende procedure uitgewerkt.
1.

BOMMELDING.

1.1. Melding via rijkswacht of politie.
In mijn omzendbrief dd. 12 juli 1985 aan de [100]-centra wordt voorzien de met het oog op een
betere coördinatie tussen de diensten [101] en [100], de rijkswacht voortaan bij situaties waarin de
openbare veiligheid in gevaar wordt gebracht, (o.m. bommeldingen, gijzelingsacties, aanslagen), de
[100] onmiddellijk verwittigt. Het spreekt vanzelf dat dgl. meldingen ook kunnen uitgaan van de
diensten [106] en van de gemeentepolitie.
Wanneer de [100]-centrale een dergelijke verwittiging ontvangt, dienen de in te zetten of reeds
ingezette brandweerdiensten onmiddellijk van deze gevaarmelding op de hoogte gebracht te worden.
1.2. Melding rechtstreeks bij de [100]
Wanneer een bommelding binnenloopt bij de [100]-centrale dan dient de aangestelde van het
eenvormig oproepstelsel eerst de politie en/of rijkswacht op de hoogte te brengen van deze melding.
Deze ordediensten zullen ter plaatse eerst een verkenning uitvoeren en in voorkomend geval de
ontmijningsdienst van het leger verwittigd.
De brandweerdiensten en ziekenwagens rukken slechts uit wanneer zij door de politie en/of
rijkswacht opgeroepen worden.

2.

OVERLEG EN COÖRDINATIE.

Naast de eventuele brandbestrijding en hulp aan personen zijn er nog andere opdrachten welke in
deze omstandigheden een bijzondere aandacht vereisen o.a. de handhaving van de openbare orde en
de beslissing tot een eventuele evacuatie.
Hiertoe is de oprichting van een overleg- of coördinatiecentrum onontbeerlijk zodat de diverse
orde- en veiligheidsdiensten, met elkaar in voeling kunnen treden.
Dergelijk overleg- of coördinatiecomité staat onder de leiding van, naar gelang het geval, de
burgemeester of de Provinciegouverneur of hun respectievelijke aangewezen technische coördinator.
Er moet over gewaakt worden dat in dit comité de richtlijnen naar de verschillende disciplines toe
gelijktijdig gegeven worden. In het licht daarvan is een degelijke radiocommunicatie van groot belang.
Het is aangewezen dat in de gemeenten met een hoge risicofactor i.v.m.
Terreurdaden interventieplannen en medische rampenplannen worden opgesteld in gemeenzaam
overleg tussen al de betrokken diensten. De Provinciegouverneurs kunnen terzake eveneens de
nodige initiatieven ontwikkelen. Tijdens de eigenlijke interventie kan de [100]-centrale voor wat de
onderlinge communicatie betreft centraliserend werken.
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De procedure is dezelfde als deze beschreven onder punt 1.2. met dien verstande dat de
betrokken brandweerdienst de politie en/of rijkswacht, alsook de [100] op de hoogte brengt van de
melding.
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1.3. Melding rechtstreeks bij de brandweer.

3.

UITRUK.

De uitrukkende brandweereenheid zal onder het bevel staan van een officier. Deze zal er voor
zorgen dat alle manschappen de volledige, voorgeschreven brandbestrijdingskledij dragen. Hij brengt
zijn eenheid op de hoogte van de aard van de interventie en van de te nemen voorzorgsmaatregelen.
De uitruk dient minstens te bestaan uit een autopomp, een autoladder, evenals een of meerdere
ziekenwagens. Wanneer een medisch rampenplan bestaat, dient zulks onmiddellijk in werking gesteld
te worden, zoniet moet alleszins de geneesheer van het brandweerkorps en het dichtstbijzijnde erkend
ziekenhuis worden verwittigd.
3.1. Er is bommelding.
De brandweerdiensten rukken slechts uit wanneer zij door de politie en/of rijkswacht opgeroepen
worden.
3.2. Er melding van een “verdacht tuig”.
De op verzoek van de politie en/of rijkswacht uitgerukte brandweerdiensten stellen zich zoveel
mogelijk beschermd op, bvb. door afstand te houden. Een opstelling op 200 m van het “verdacht tuig”
is een minimum.
Het zoeken van een “verdacht tuig” valt normaal niet onder de bevoegdheid van de
brandweerdienst. In bijzondere gevallen kan men hun technische bijstand vragen. De
brandweerofficier oordeelt of die op een verantwoorde manier kan gegeven worden (bijvoorbeeld :
geen bomauto wegtakelen wanneer men niet zeker is dat hij onschadelijk is). Het zijn ook de
ordediensten die zich belasten met het inlichten en de evacuatie van de omwonenden.
3.3. Na de explosie.
Na een eventuele explosie en alvorens de brandbestrijding te beginnen dient de brandweerdienst
volledig op de hoogte gebracht te worden van de omstandigheden.

opzoeken, vrijmaken en afvoeren van slachtoffers (medisch rampenplan);

2.

bestrijding van de brand (interventieplan);

3.

opruimen van puin ten einde de openbare weg vrij te maken;

Bij de bestrijding van de brand dienen de volgende richtlijnen gevolgd te worden :
1.

de bestrijding gebeurt op afstand in zoverre er geen persoonlijke reddingen dienen uitgevoerd te
worden;

2.

de lansdragers blijven zoveel mogelijk in een beschermde positie achter voertuigen bijvoorbeeld;

3.

de brandweerwagens blijven op veilige afstand;

4.

op de eigenlijke rampenplaats wordt het ingezette personeel beperkt gehouden;

5.

elke ontvangen informatie wordt dadelijk doorgegeven aan de coördinator van de operaties;

6.

louter de brandbestrijding en de technische hulpverlening vallen onder het bevel van de
brandweerofficier. Voor het overige dient hij steeds de door de politie en/of rijkswacht en de
ontmijningsdienst gegeven richtlijnen te volgen.

Bij het bestrijden van dergelijke branden wordt in overleg met deze diensten er ook over gewaakt
zoveel mogelijk elementen te vrijwaren voor het gerechtelijke onderzoek, via het eventueel onder
controle houden van de brand in zoverre dit geen bijzonder gevaar oplevert.
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1.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

De brandweermannen beperken hun taak tot :

4.

BIJZONDERE VERSLAGEN.

Het is geboden uit deze interventies van een betrekkelijk recent type een maximum aan lessen te
trekken. Daarom dient bij uitruk van de brandweerdienst een bijzonder interventieverslag opgesteld te
worden, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten.
5.

OPLEIDING.
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Het is wenselijk dat de brandweerdiensten die gemeenten beschermen met een grote risicofactor
i.v.m. dergelijke terreurdaden, officieren zich in deze materie bijzonder zouden bekwamen. Door het
Ministerie van Landsverdediging wordt jaarlijks in de maanden april en september een bijzondere
cursus “Springstoffen en ontmijning” georganiseerd.
Tijdens deze tweedaagse ontmoetingen wordt een onderricht in deze materie verstrekt. De
brandweerdiensten kunnen terzake contact opnemen met het Commando SEDEE DOVO,
Hertogstraat 300 – 3030 HEVERLEE, waar alle inlichtingen kunnen bekomen worden.
Ik meen U niet te moeten overtuigen van de belangrijkheid van deze aangelegenheid en ik verzoek
derhalve om uw volledige medewerking te verlenen aan uw brandweerdienst. De bevelhebber van
deze dienst heeft rechtstreeks een afschrift van deze brief ontvangen.

