MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 15 JULI 2014 - GELIJKSTELLINGEN MET HET BREVET
VAN CRISISSITUATIEBEHEER. (inw. 30 oktober 2014) (B.S. 20.10.2014)

Ter attentie van de Provinciegouverneurs
Geachte Mevrouw de Gouverneur,
Geachte Mijnheer de Gouverneur,
Bijlage 3 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het
operationeel personeel van de hulpverleningszones bepaalt de specifieke integratieregels van het
operationeel personeel van het « officierskader » bij de overdracht naar de hulpverleningszones. Bij
de brevetten die gevaloriseerd kunnen worden in het kader van deze integratie wordt dat van het
crisissituatiebeheer vermeld.
Dit schrijven strekt dus enerzijds ertoe om de principebeslissing van 29 juni 2009 betreffende de
aanvragen tot gelijkstelling met het brevet van crisissituatiebeheer te herhalen en te verduidelijken en
anderzijds om de modaliteiten inzake de gelijkstelling van het brevet van crisissituatiebeheer voor de
dienstchefs te preciseren.
I. Gelijkstelling tussen verschillende opleidingen en de opleiding voor het behalen van het brevet van
crisissituatiebeheer
Aangezien de opleiding voor het behalen van het brevet van crisissituatiebeheer pas sinds 1
september 2009 wordt georganiseerd door de opleidingscentra, hebben veel leden van het
operationeel personeel van de brandweerdiensten, vóór deze datum, een gelijkaardige opleiding
inzake crisismanagement gevolgd die georganiseerd werd door een universiteit.
De Voorzitster van het Directiecomité, mevrouw Monique DE KNOP, kent in haar principebeslissing
van 29 juni 2009 op advies van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake
brandweeropleiding, een gelijkstelling tussen de door de universiteiten uitgereikte
certificaten/diploma's en het brevet van crisissituatiebeheer toe onder de volgende voorwaarden :

2° De graad van officier bekleden in een openbare brandweerdienst;
3° Houder zijn van het brevet van technicus brandvoorkoming in overeenstemming met artikel 17 van
het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten.
Op die manier kunnen dus alle leden van het operationeel personeel van een brandweerdienst die
aan de voormelde voorwaarden voldoen op gedocumenteerd verzoek het brevet van
crisissituatiebeheer behalen bij een opleidingscentrum.
II. Voorwaarde inzake het bezitten van het brevet van crisissituatiebeheer voor de dienstchefs
Aangezien het bezit van het brevet van dienstchef bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van
21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten vóór 1 mei
2002 geen voorwaarde vormde om effectief als dienstchef aangewezen te worden;
Aangezien het bezit van het brevet van crisissituatiebeheer vóór 15 mei 2003 geen
toegangsvoorwaarde vormde voor de opleiding voor het behalen van het brevet van dienstchef;
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a. « Enseignement de Médecine de catastrophe - Organisation des Secours Médicaux en situation
d'Urgence Collective », gegeven door de Vrije Universiteit Brussel (VUB);
b. « Rampengeneeskunde en Rampenmanagement », gegeven door de Katholieke Universiteit
Leuven (KUL);
c. « Médecine de Catastrophe », gegeven door de Katholieke Universiteit Leuven (KUL);
d. Postgraduaat « Rampenmanagement », gegeven door de Universiteit Antwerpen (UA).

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

1° Houder zijn van het diploma/certificaat van één van de volgende opleidingen, behaald vóór 1
september 2009 :
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FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Er wordt besloten dat de dienstchefs die effectief werden aangewezen op de datum van integratie van
de brandweerdiensten in de hulpverleningszone (ten vroegste op 1 januari 2015 en uiterlijk op 1
januari 2016), geacht worden houder te zijn van het brevet van crisissituatiebeheer.

