
Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan volgende overeenkomst betreffende de snelste adequate hulp. 

Operationele prezone Rand 

Overeenkomst betreffende de snelste adequate hulp 

Doelstelling 

Tussen de steden en gemeenten welke deel uitmaken van de brandweerzone Rand wordt een 
overeenkomst gemaakt met betrekking tot het optreden van de verschillende brandweerposten welke 
op het terrein van de brandweerzone Rand actief zijn.  

Wettelijk kader 

Gelet op artikel 221 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de 
hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 ter aanvulling van de omzendbrief van 9 
augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste 
adequate hulp; 

Overwegende dat de omzendbrief van 9 augustus 2007 stelt dat het aangewezen is om, wanneer de 
snelste brandweerdienst niet diegene is die territoriaal bevoegd is, toepassing te maken van het 
dubbel vertrek van de territoriaal bevoegde brandweerdienst en de snelste brandweerdienst; 

Overwegende dat de omzendbrief van 1 februari 2008 hieraan toevoegt dat niet systematisch gebruikt 
dient te worden gemaakt van een dubbele uitruk, en dat een uitdrukkelijke overeenkomst tussen de 
betrokken gemeenten voorrang heeft op de dubbele uitruk, op voorwaarde dat deze overeenkomst 
een efficiënte en afdoende hulpverlening waarborgt en deze in overeenstemming is met het principe 
van de snelste adequate hulp; 



 

Voorwerp van de overeenkomst 

Artikel 1. Deze overeenkomst heeft als doel de afspraken in het kader van de snelste adequate hulp 
tussen de gemeente met de snelste brandweerdienst en de gemeente met de territoriaal bevoegde 
brandweerdienst vast te leggen. 

Definities en toepassingsgebied 

Artikel 2. De snelste dienst is de brandweerdienst die voor een specifieke geografische entiteit, op 
basis van de software van de 100-centrale van de provincie waar de territoriaal bevoegde 
brandweerdienst deel van uitmaakt, aangeduid werd als brandweerdienst die het snelst op de plaats 
van interventie kan zijn. De territoriaal bevoegde dienst is de brandweerdienst die voor een 
geografische entiteit als verantwoordelijke brandweerdienst aangeduid werd overeenkomstig de 
wet van 31 december 1963. 

Voor wat betreft deze overeenkomst, wordt de geografische entiteit waarop zij betrekking heeft, 
bepaald door het berekeningsmodel van het HC100 en aldus toepasbaar gemaakt op het terrein. 

Artikel 3. Deze overeenkomst is van toepassing op alle interventies waarop het principe van de 
snelste adequate hulp dient toegepast te worden, met uitzondering van de interventies in het kader 
van de dringende medische hulpverlening, en waarbij de snelste brandweerdienst niet dezelfde is als 
diegene die de territoriaal bevoegde brandweerdienst is. 

Artikel 4. De interventies waarop het principe van de snelste adequate hulp van toepassing is worden 
vastgelegd in bijlage 1 van deze overeenkomst en zijn conform aan de nationale alarmeringscriteria 
van de hulpcentra.   

Informatie-uitwisseling 

Artikel 5. De partijen verbinden zich ertoe de informatie-uitwisseling tussen de snelste 
brandweerdienst en de territoriaal bevoegde brandweerdienst, zoals bepaald in de omzendbrief van 1 
februari 2008, te bewerkstelligen en op regelmatige basis te actualiseren. 

Artikel 6. De partijen verbinden er zich eveneens toe een kopie van deze overeenkomst over te 
maken aan de betrokken 100-centrale. 

Artikel 7. De snelste brandweerdienst neemt bij het vertrekken naar een interventie meteen contact 
op met de territoriaal bevoegde brandweerdienst om zijn daadwerkelijk optreden te bevestigen. 
Dit contact verloopt via de radiogroep aangeduid door de territoriaal bevoegde brandweerdienst. De 
snelste brandweerdienst geeft radiofonisch de meest essentiële informatie door aan de territoriaal 
bevoegde brandweerdienst (o.a. aankomst ter plaatse en situatierapport). 

Complementaire uitruk 

Artikel 8. De partijen verbinden zich ertoe voor de interventies waarop deze overeenkomst van 
toepassing is, toe te werken naar een complementaire uitruk vanuit de respectievelijke 
brandweerkorpsen. Het stappenplan om te komen tot deze uitrukmethode is vastgelegd in de nota 
interventies/SAH, goedgekeurd door de Prezoneraad in de vergadering van 27 juni 2014.  

Kwaliteitsborging 

Artikel 9. De partijen verbinden zich ertoe een adequate hulpverlening te bieden conform de 
afspraken zoals vastgelegd in de nota interventies/SAH, goedgekeurd door de Prezoneraad in de 
vergadering van 27 juni 2014. 



 

Inwerkingtreding, duur en opzegmogelijkheden van de overeenkomst 

Artikel 10. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door beide partijen en 
wordt afgesloten tot de inwerkingtreding van artikel 220 van de wet van 15 mei 2007. 

Elke partij kan deze overeenkomst opzeggen via aangetekende brief met ontvangstmelding gericht 
aan de andere partij en mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn 
vangt aan de eerste dag van de maand volgend op de datum van ontvangst van de aangetekende 
brief. 

 


