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.
(inw. 26 oktober 2014) (B.S. 16.10.2014)

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 6, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden
van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen, artikel 6, tweede lid;
Gelet op het advies nr. 56.520/2 van de Raad van State, gegeven op 16 juli 2014, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973,
Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moeten onder "het koninklijk besluit van 10 november
2012" begrepen worden, het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale
voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.

-

brand op één niveau;
brand in de ontluikingsfase;
de omvang van de brand is niet groter dan één gebouw met een beperkt risico zoals een
eengezinswoning;
- de risicoanalyse uitgevoerd door de leider van de operaties bevestigt dat er een uitweg is die
in geval van evacuatie de veiligheid van het personeel garandeert;
- niet betreden van meer dan een tiental meter vanaf de nog niet door de brand getroffen
zones;
4° voorbereiden van de buitenlijnen met inbegrip van de voedingslijn voor de eerste autopomp.

SNELSTE ADEQUATE HULP
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1° verkenning enkel in de volgens de risicoanalyse uitgevoerd door de leider van de operaties
beveiligde ruimtes en aanduiding van een uitweg die in geval van evacuatie de veiligheid van het
personeel garandeert;
2° in functie van de risicoanalyse, onmiddellijke acties tot redding van personen die zichtbaar zijn aan
een buitengevel of in een zone binnen waarin de brandhaard geen gevaar vormt voor de veiligheid
van het personeel en waarvoor de risicoanalyse bevestigt dat er een uitweg is die in geval van
evacuatie de veiligheid van het personeel garandeert;
3° in functie van de risicoanalyse, een beperkte binnenaanval :
a) een snelle interventie, nog mogelijk bij een brand in een door de brandstof gecontroleerde fase
(maximale zichtbaarheid) en met een duidelijke overcapaciteit aan blusvermogen;
b) de brand tegenhouden vanuit de nog niet door de brand getroffen zones, zolang deze brand
nog in de door de brandstof gecontroleerde fase is;
c) de inzet van een binnenaanval met de volgende beperkingen :
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Art. 2. De acties die de vier intervenanten bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit
van 10 november 2012 kunnen stellen, zijn beperkt tot de acties waarbij de risicozone, bepaald door
de leider van de operaties op basis van een risicoanalyse, niet betreden wordt.
In afwijking van het eerste lid, kan ingeval van een binnenbrand, de risicozone betreden worden
door de intervenanten bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 november 2012
op voorwaarde dat ze minstens tussenkomen in operationeel duo en dat hun acties zich beperken tot
de volgende :

