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OMZENDBRIEF VAN 18 NOVEMBRE 2021. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 NOVEMBER 2012 TOT 
VASTSTELLING VAN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN DE SNELSTE ADEQUATE HULP EN 
VAN DE ADEQUATE MIDDELEN. (niet gepubliceerd) 
 

Deze omzendbrief is bestemd voor de bevoegde overheden van de hulpverleningszones. 

De omzendbrief van 10 juli 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 
blijft van toepassing voor zover niet strijdig met de wijzigingen aangebracht door het koninklijk besluit 
van 21 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van 
de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 

Na evaluatie van de minimale middelen 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 
door een werkgroep opgericht binnen de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele 
veiligheid, werd beslist het Koninklijk besluit van 10 november 2012 aan te passen.  

Er is gekozen om zich te baseren op de interventietypelijst van de 112-centra, omdat deze aansluit 
bij de praktijk en om de terminologie te harmoniseren.  

Voor een aantal interventies zijn er geen minimale middelen meer bepaald in het koninklijk besluit. 
Het komt toe aan de zone om de adequate middelen voor deze type interventies te bepalen, in functie 
van haar operationele risicoanalyse, haar risicoanalyse welzijn op het werk, de bestaande voorafgaande 
interventieplannen of standaard operationele procedures. 

De werkgroep waarvan sprake heeft echter voor alle dringende interventies een voorstel van 
minimale middelen gedaan. Deze worden in bijlage opgelijst. Indien het niet mogelijk was om een 
uniform voorstel te doen of om er een typevoertuig aan te koppelen, wordt “inzet specifieke middelen” 
vermeld. 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. 

De noodzaak tot inzet van een commandovoertuig met een officier (CW) wordt door de zone zelf 
geëvalueerd in functie van de noden. Indien ‘evaluatie inzet CW’ vermeld wordt, betekent dit dat de 
zone zelf evalueert of een commandowagen vereist is bij dit type interventie, of niet, 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,… . 

Overal waar LW (ladderwagen) wordt aangegeven, is het mogelijk deze te vervangen door een HW 
(hoogwerker). 

De term “Overleg officier / gemandateerde” wordt vermeld 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). 
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BIJLAGE 
 

Code Hoofdgebeurtenistype + 
subtypering Voorstel benaming Minimale adequate middelen 

1.0.0 Brand - algemeen BR brand algemeen AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

1.1.0 Brand - melding van een 
brandmeldcentrale - automatisch 
brandalarm 

BR automatisch brandalarm AP 0/1/5  
Evaluatie inzet CW 

1.2.1 Brand - buiten - klein BR brand buiten klein AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

1.2.2 Brand - buiten - groot BR brand buiten groot AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

1.3.0 Brand - gebouw  BR brand gebouw AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

1.3.1 Brand - gebouw - HS-cabine of -
installatie 

BR brand hoogspanning AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

1.4.0 Brand - besloten plaatsen BR brand besloten plaats AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

1.5.0 Brand- controle - 
brandgeur/controle 

BR brand geur/controle AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

1.6.1 Brand - gras/bos/heide - beperkt BR brand gras/bos/heide 
beperkt 

AP 0/1/5 
of 

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

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

1.6.2 Brand - gras/bos/heide - 
uitgestrekt 

BR brand gras/bos/heide 
uitgestrekt 

AP 0/1/5 
of 

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

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

1.7.0 Brand - industrie  BR brand industrie AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

1.8.0  Brand - schouwbrand  BR brand gebouw schouw AP 0/1/5 
LW 0/0/2 

Evaluatie inzet CW 

1.9.1 Brand - voertuig - klein BR brand voertuig klein AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

1.9.2 Brand - voertuig- groot BR brand voertuig groot AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

1.10.0 Brand - vaartuig  BR brand vaartuig AP 0/1/5 
LW 0/0/2 

Evaluatie inzet CW 
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1.11.0 Brand - trein,tram  BR brand trein/tram AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

1.12.0 Brand - vliegtuig  BR brand vliegtuig AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

  
   

2.0.0 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
algemeen 

GS algemeen Overleg officier / gemandateerde 

2.1.1 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
gasgeur/gaslek - gasgeur 

GS gasgeur AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

2.1.2 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
gasgeur/gaslek - gaslek 

GS gaslek AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

2.2.0  Gevaarlijke stoffen en milieu - 
risico op explosie 

GS explosie risico AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

2.3.0 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
explosie 

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

2.4.0 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
CO-meting (controle) 

GS CO-meting Inzet specifieke middelen 

2.5.0 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
geurhinder 

GS geurhinder Inzet specifieke middelen 

2.6.0 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
vervuiling 

GS milieuvervuiling Inzet specifieke middelen 

2.7.0 Gevaarlijke stoffen en milieu - 
incident gevaarlijke stoffen 

GS IGS AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

      
 

3.0.0 Technische interventie en 
redding - algemeen 

TI algemeen Overleg officier / gemandateerde 

3.1.1 Technische interventie en 
redding - persoon beklemd / 
persoon opgesloten - persoon 
opgesloten in lift 

TI bevrijding opgesloten lift Inzet specifieke middelen 

3.1.2 Technische interventie en 
redding - persoon beklemd / 
persoon opgesloten - deur 
openen 

TI bevrijding opgesloten 
dringend 

LOG 0/0/2 

3.1.3 Technische interventie en 
redding - persoon beklemd / 
persoon opgesloten - persoon 
beklemd 

TI bevrijding beklemd  AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.1.4 Technische interventie en 
redding - persoon beklemd / 
persoon opgesloten - redding op 
hoogte/diepte 

TI redding hoogte/diepte AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.1.5 Technische interventie en 
redding - persoon beklemd / 
persoon opgesloten - persoon 
onder brokstukken 

TI bevrijding onder 
brokstukken 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.1.6 Technische interventie en 
redding - persoon beklemd / 
persoon opgesloten - redding in 
ondergrondse ruimtes / 
speleologie 

TI redding in ondergrondse 
ruimtes/speleo 

AP 0/1/5  
Evaluatie inzet CW 
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3.2.0 Technische interventie en 
redding - persoon beklemd in een 
voertuig  

TI bevrijding voertuig AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.3.1 Technische interventie en 
redding - persoon in bijzonder 
gevaar - persoon 
geëlektrocuteerd/ geëlektriseerd 

TI redding 
elektrocutie/elektriseren 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.3.2 Technische interventie en 
redding - persoon in bijzonder 
gevaar - CO-intoxicatie 

TI CO-intoxicatie AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.3.3 Technische interventie en 
redding - persoon in bijzonder 
gevaar - persoon die dreigt te 
vallen of van een hoogte dreigt te 
springen op harde ondergrond 

TI redding dreigt te springen/ 
vallen - hard 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.3.4 Technische interventie en 
redding - persoon in bijzonder 
gevaar - persoon die dreigt te 
vallen of van een hoogte dreigt te 
springen in het water 

TI redding dreigt te 
springen/vallen - water 

AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.3.5 Technische interventie en 
redding - persoon in bijzonder 
gevaar - redding verhanging 

TI redding verhanging LOG 0/0/2 

3.4.0 Technische interventie en 
redding - duikers - redding te 
water  

TI redding te water AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.4.1 Technische interventie en 
redding - duikers - opsporing te 
water  

TI dreggen/takelen/ berging Inzet specifieke middelen 

3.5.1 Technische interventie en 
redding - instortingsgevaar - 
gebouw 

TI instortingsgevaar gebouw AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.5.2 Technische interventie en 
redding - instortingsgevaar - 
dreiging vallen van een voorwerp 
- instortingsgevaar element basis 

TI instortingsgevaar element 
basis 

Inzet specifieke middelen 

3.5.3 Technische interventie en 
redding - instortingsgevaar - 
dreiging vallen van een voorwerp 
- instortingsgevaar element op 
hoogte 

TI instortingsgevaar element 
hoogte 

Inzet specifieke middelen 

3.6.1 Technische interventie en 
redding - dier in nood - klein dier 

TI dier in nood klein Inzet specifieke middelen 

3.6.2 Technische interventie en 
redding - dier in nood - groot dier 

TI dier in nood groot AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.6.3 Technische interventie en 
redding - dier in nood - dier te 
water 

TI dier te water AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

3.7.0 Technische interventie en 
redding - gevaarlijk dier 

TI gevaarlijk dier Inzet specifieke middelen 

3.7.1 Technische interventie en 
redding - gevaarlijk dier - 
wespenverdelging 

TI wespen  Inzet specifieke middelen 

3.8.0 Technische interventie en 
redding - vrijmaken openbare 
weg - opruiming 

TI weg opruimen  Inzet specifieke middelen 

3.8.1 Technische interventie en 
redding - vrijmaken openbare 
weg - bomen/takken verzagen 

TI weg opruimen boom Inzet specifieke middelen 
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3.9.0 Technische interventie en 
redding - wateroverlast - pompen 

TI wateroverlast/pompen Inzet specifieke middelen 

3.10.0 Technische interventie en 
redding - reinigen wegdek 

TI weg reinigen Inzet specifieke middelen 

  
   

4.0.0 Speciale interventies - algemeen SI Algemeen Overleg officier / gemandateerde 

4.1.1 Speciale interventies - 
bommelding/verdacht pakket - 
uitruk 

SI bommelding/verdacht 
pakket met uitruk 

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

4.1.2 Speciale interventies - 
bommelding/verdacht pakket - 
zonder uitruk 

SI bommelding/verdacht 
pakket zonder uitruk 

Overleg officier / gemandateerde 

4.2.0 Speciale interventies - 
luchtvaartongeval - vliegtuig in 
nood 

SI vliegtuig in nood AP 0/1/5 
Evaluatie inzet CW 

4.2.1 Speciale interventies - 
luchtvaartongeval - vliegtuig 
neergestort 

SI vliegtuig neergestort AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

4.3.0 Speciale interventies - 
scheepvaartongeval  

SI scheepvaartongeval AP 0/1/5 
LW 0/0/2 

Evaluatie inzet CW 

4.3.1 Speciale interventies - 
scheepvaartongeval - met 
gevaarlijke stoffen 

SI scheepvaartongeval GS AP 0/1/5 
CW 1/0/0 
LW 0/0/2 

4.4.0 Speciale interventies - breuk aan 
ondergrondse pijpleidingen 

SI breuk ondergrondse 
pijpleiding 

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

4.5.0 Speciale interventies - gevonden 
munitie 

SI gevonden munitie Overleg officier / gemandateerde 

4.6.0 Speciale interventies - trein/tram 
ongeval  

SI trein/tramongeval AP 0/1/5 
CW 1/0/0 

4.6.1 Speciale interventies - trein/tram 
ongeval - met gevaarlijke stoffen 

SI trein/tramongeval 
gevaarlijke stoffen 

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

4.7.0 Speciale interventies - 
vermoeden terrorisme 

SI vermoeden terrorisme Overleg officier / gemandateerde (indien 
CET: te bepalen in overleg met parket) 

4.8.0 Speciale interventies - redding 
Belgische kust 

SI redding Belgische kust Inzet specifieke middelen 

      
 

5.0.0 Logistiek - algemeen LO algemeen Overleg officier / gemandateerde 

5.1.0 Logistiek - bijstand ziekenwagen 
- mankracht 

LO bijstand ziekenwagen 
mankracht 

LOG 0/0/2 

5.1.1 Logistiek - bijstand ziekenwagen 
- ladder 

LO bijstand ziekenwagen 
ladder 

LW 0/0/2 

5.1.2 Logistiek - bijstand ziekenwagen 
-helikopter 

LO bijstand ziekenwagen 
helikopter 

LOG 0/0/2 

5.2.0 Logistiek - installatie CP-OPS - 
algemeen 

LO CP-OPS installeren Inzet specifieke middelen 

5.3.0 Logistiek - bijstand verlichting LO verlichting  Inzet specifieke middelen 

5.4.0 Logistiek - alarm stoppen LO alarm stoppen Inzet specifieke middelen 

5.5.0 Logistiek - versterking - andere LO versterking andere Overleg officier / gemandateerde 
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5.5.1 Logistiek - versterking - 
versterking autopomp 

LO versterking autopomp AP 0/1/5 

5.5.2 Logistiek - versterking - 
versterking ladder/hoogtewerker 

LO versterking ladderwagen LW 0/0/2 

5.5.3 Logistiek - versterking - 
versterking tankwagen 

LO versterking tankwagen TW 0/0/2 (autonome opdracht van de 
TW) 
of 

TW 0/0/1 (opdracht van de TW binnen 
een samengestelde interventie-eenheid) 

5.5.4 Logistiek - versterking - 
versterking bevrijdingswagen 

LO versterking 
bevrijdingswagen 

Inzet specifieke middelen 

5.5.5 Logistiek - versterking - 
versterking officier 

LO versterking officier CW 1/0/0 

5.5.6 Logistiek - versterking - 
versterking grootwatertransport 

LO versterking 
grootwatertrans-port 

Inzet specifieke middelen 

5.5.7 Logistiek - versterking - 
versterking RED-team 

LO versterking REDteam Inzet specifieke middelen 

5.5.8 Logistiek - versterking - 
versterking gaspakdragers 

LO versterking gaspakdragers Inzet specifieke middelen 

5.5.9 Logistiek - versterking - 
versterking duikteam 

LO versterking duikteam Inzet specifieke middelen 

5.5.10 Logistiek - versterking - 
versterking bosbrandwagen 

LO versterking 
bosbrandwagen 

BOS AP 0/1/2 

5.5.11 Logistiek - versterking - 
versterking kynologen 

LO versterking kynologen Inzet specifieke middelen 

5.5.12 Logistiek - versterking - 
versterking adviseur gevaarlijke 
stoffen 

LO versterking adviseur 
gevaarlijke stoffen  

Inzet specifieke middelen 

5.5.13 Logistiek - versterking - 
versterking meetploeg 

LO versterking meetploeg Inzet specifieke middelen 

5.5.14 Logistiek - versterking - 
versterking railroute 

LO versterking railroute Inzet specifieke middelen 

5.5.15 Logistiek - versterking - 
versterking bosbrandtankwagen 

Lo versterking 
bosbrandwagen 

BOS TW 0/0/3 

5.5.16 Logistiek - versterking - 
versterking Casualty Extraction 
Team 

LO versterking CET Inzet specifieke middelen 

5.5.17 Logistiek - versterking signalisatie LO versterking signalisatie SV 0/0/2 

5.6.0 Logistiek - tent  LO tent Inzet specifieke middelen 
      

 

9.1.0 Extra - test -test test 
 

9.2.0 Extra - panne Astrid- panne 
Astrid 

panne ASTRID 
 

9.3.0 Extra - kennisgeving - 
kennisgeving  

kennisgeving 
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