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BIJLAGE II 
 

 Overeenkomst betreffende de snelste adequate hulp 
 
 
Tussen enerzijds, 
 
De gemeente ………………………………, vertegenwoordigd door de burgemeester, 
………………………, handelend krachtens beraadslaging van haar gemeenteraad van 
…………………….. 
 
 
En anderzijds, 
 
De gemeente ………………………………, vertegenwoordigd door de burgemeester, 
………………………, handelend krachtens beraadslaging van haar gemeenteraad van 
…………………….. 
 
 
 
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, 
 
Wordt overeengekomen als volgt: 
 
 
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. 
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(Opmerking: Wanneer de snelste dienst niet tot dezelfde provincie behoort als de territoriaal bevoegde 
dienst, dienen bij het bepalen van de snelste door de beide betrokken 100-centrales dezelfde 
theoretische aannames inzake uitruktijden gebruikt te worden) 
 
Voor wat betreft deze overeenkomst, is de geografische entiteit als volgt vastgelegd: 

  
 . … 
a. … 
b. … 

 
 
(Opmerking: Hier kan de overeenkomst ofwel van toepassing gemaakt worden op de volledige 
gemeente, ofwel op een gedetailleerd omschreven gedeelte van de territoriaal bevoegde 
brandweerdienst en waar de snelste intervenieert) 
 

 Van toepassing indien het grondgebied niet de volledige gemeente is maar een  
gedetailleerd omschreven gedeelte van de gemeente, en indien beide brandweerdiensten als 
snelste op het grondgebied van de andere gemeente interveniëren: 

 
Voor wat betreft deze overeenkomst, is voor punt a, b,…. van de geografische entiteit de 
brandweerdienst van de gemeente ………………………….. de territoriaal bevoegde brandweerdienst 
en de brandweerdienst van de gemeente …………………………….. de snelste brandweerdienst.  
 
Voor wat betreft deze overeenkomst, is voor punt c, d,…. van de geografische entiteit de 
brandweerdienst van de gemeente ………………………….. de territoriaal bevoegde brandweerdienst 
en de brandweerdienst van de gemeente …………………………….. de snelste brandweerdienst.  
 

 Van toepassing indien het grondgebied wel de volledige gemeente betreft: 
 
Voor wat betreft deze overeenkomst, is de brandweerdienst van de gemeente ………………………….. 
de territoriaal bevoegde brandweerdienst en is de brandweerdienst van de gemeente 
…………………………….. de snelste brandweerdienst. 
 
 
(Opmerking: eventueel kan hier opgenomen worden dat dit gekoppeld wordt aan bepaalde tijdstippen 
van de dag, bv. wel van toepassing tijdens werkuren maar niet tijdens avond en weekend,of niet 
wanneer dit korps reeds voor een andere interventie uitgerukt is, voor zover deze variabele 
vertrektijden of afspraken ook zo reeds worden toegepast door de 100-centrale). 
 
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. 
 
 
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(s). 
 
Artikel 7. De snelste brandweerdienst neemt bij het vertrekken naar een interventie meteen contact 
op met de territoriaal bevoegde brandweerdienst, om te melden welke de werkelijk uitgestuurd 
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middelen zijn, zodat de territoriaal bevoegde brandweerdienst eventueel het vertrek van zijn middelen 
kan aanpassen.  
 
Dit contact verloopt via de radiogroep aangeduid door de territoriaal bevoegde brandweerdienst.  
 
Minimaal wordt bij dit radiocontact het volgende meegedeeld: 

1. op het exacte ogenblik van vertrek: welke middelen uitgestuurd werden, wanneer men precies 
vertrokken is en welke de graad en naam is van de leider van de operaties 

2. op het ogenblik van de aankomst op de plaats van de interventie: een korte beschrijving van 
de omstandigheden die toelaat een foto van de interventie te hebben 

3. op het einde van de verkenning door de leider van de operaties van de snelste 
brandweerdienst: een bondige beschrijving van de aard van de interventie 

 
 
Complementaire uitruk 
 
Artikel 8. De partijen verbinden zich ertoe voor de interventies waarop deze overeenkomst van 
toepassing is, een complementaire dubbele uitruk in te zetten vanuit de respectieve 
brandweerkorpsen. De middelen die de snelste dienst levert, zijn exact deze bepaald in kolom 1 van 
bijlage 1 van deze overeenkomst. De middelen die de territoriaal bevoegde dienst desgevallend levert, 
zijn minimum deze bepaald in kolom 2 van bijlage 1 van deze overeenkomst. 
 
 
Inwerkingtreding, duur en opzegmogelijkheden van de overeenkomst 
 
Artikel 9. 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.  
 
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij elke partij een origineel heeft ontvangen, te 
…………………………………op …/…/…… 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de gemeente …………………….,  Namens de gemeente …………………… 
De Burgemeester     De burgemeester 
………………………………………………..  ……………………………………………… 
 


