MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29 MEI 2020 BETREFFENDE DE OPLEIDING EN HET
GETUIGSCHRIFT FIST-API ANTENNE, FIST-API DEBRIEFER EN FIST-API SUPERVISOR VOOR
DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S. 09.06.2020)
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 106, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, artikel 15;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten,
gegeven 30 september 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 augustus 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 oktober 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 15 oktober 2018;
Gelet op het protocol van onderhandelingen 2020/01 van het Comité voor de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten, gesloten op 10 februari 2020;
Gelet op het protocol nr. 2020/01 van Sectorcomité V, gesloten op 10 februari 2020;
Gelet op advies 67/226.2 van de Raad van State, gegeven op 4 mei 2020, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat er reeds een jarenlange praktijk bestaat van het Fire(fighter) Stress Team (FiST)
in heel België en tevens van Appui Psychologique aux Intervenants (API) in Franstalig België en dat
het daarom gepast is de opleidingen "FiST-API" te noemen,
Besluit :
HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Er wordt een opleiding voor de leden van de openbare hulpdiensten gecreëerd, bestaande
uit drie niveaus:

HOOFDSTUK II. - HET GETUIGSCHRIFT FIST-API ANTENNE
Afdeling 1. - De duur en de pedagogische doelstellingen van de opleiding voor het
getuigschrift FiST-API Antenne
Art. 3. De opleiding FiST-API Antenne omvat één module van zestien uren cursus, die bestaat uit:
1° acht uren theorie;
2° acht uren koude praktijk.
Art. 4. § 1. De pedagogische doelstellingen van het theoretische deel van de module FiST-API
Antenne bestaan onder andere uit volgende punten:
1° in staat zijn om de verschillende soorten slachtoffers betrokken bij een bepaalde ingrijpende
interventie op te delen in primaire, secundaire en tertiaire slachtoffers in functie van de ondergane
(potentieel traumatiserende, deprimerende of uitputtende) impact;
2° in staat zijn om de verschillende tijdstippen van ingrijpende interventies te benoemen en deze
verschillende vormen van opvang inhoudelijk te duiden. In staat zijn om hierbij, teruggrijpend naar
de aangeleerde technieken voor psychologische acute opvang (defusing) en uitgestelde opvang
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Art. 2. De opleiding en de examens van de opleiding FiST-API Antenne, FiST-API Debriefer en FiSTAPI Supervisor worden georganiseerd door de opleidingscentra, zoals bedoeld in artikel 175/1 van de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, of door het Kenniscentrum zoals bedoeld in
artikel 175 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
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1° een getuigschrift FiST-API Antenne;
2° een getuigschrift FiST-API Debriefer;
3° een getuigschrift FiST-API Supervisor.

3°
4°
5°

6°
7°

(psychologische debriefing), de kernelementen van elke soort interventie toe te lichten en de
opportuniteit ervan naar een bepaalde categorie slachtoffers af te wegen;
in staat zijn om chronologisch de verschillende opvangvormen te noemen en uit te leggen;
in staat zijn om de verschillen te benoemen tussen depressogene (uiterst droevige), traumatogene
(levensbedreigende, gevaarlijke) en exhaustogene (uitputtende, langdurige) interventies en uit te
leggen welke invloed er van deze verschillen uitgaat in de richting van te bieden opvang;
in staat zijn om chronologisch de verschillende stadia van een levensbedreigende situatie te
herkennen en het verband te leggen met bijzondere dissociatieve fenomenen (afsplitsing van de
werkelijkheid, depersonalisatie, tunnelervaring, werken op automatische piloot, black out, etc) die
zich kunnen voordoen tijdens en kort na een traumatogene interventie;
de verschillende basistechnieken kennen van de acute opvanggesprekken voor emotionele
ventilatie, psychologische stabilisatie en fysieke recuperatie op basis van 5 vragen;
in staat zijn om signalen van collega's op te vangen en/of de kenmerken van interventies te
herkennen waarvoor een beroep moet gedaan worden voor post-interventiesteun en de
verschillende stappen kunnen opnoemen in de contactname met FiST-API en/of planning van een
steuninterventie.

§ 2. De pedagogische doelstellingen van het praktische deel van de module FiST-API Antenne
bestaan onder andere uit volgend punt:
-

in staat zijn om de technieken van acute opvang ingeoefend op basis van waar gebeurde
interventies toe te passen in een concrete casus.
Afdeling 2. - De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het getuigschrift
FiST-API Antenne

Art. 5. De toelatingsvoorwaarde voor de opleiding voor het getuigschrift FiST-API Antenne is voldoen
aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 12 en 37, § 1 en 3, of 38 van het koninklijk besluit van 18
november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging
van diverse koninklijke besluiten.

Afdeling 1. - De duur en de pedagogische doelstellingen van de opleiding voor het
getuigschrift FiST-API Debriefer
Art. 7. De opleiding FiST-API Debriefer omvat één module van vierentwintig uren cursus, die bestaat
uit:
1° vier uren theorie;
2° twintig uren koude praktijk.
Art. 8. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische deel van de module FiSTAPI Debriefer bestaan onder andere uit volgende punten:
1° een doorgedreven kennis hebben van de doelstellingen opgenomen in artikel 4;
2° een multidisciplinaire debriefing kunnen organiseren en leiden;
3° in de praktijk, de signalen herkennen van personen waarvoor een beroep moet gedaan worden op
gespecialiseerde hulp;
4° advies en steun kunnen verschaffen aan de houders van het getuigschrift FiST-API Antenne.
Afdeling 2. - De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het getuigschrift
FiST-API Debriefer
Art. 9. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het getuigschrift FiST-API Debriefer zijn:
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HOOFDSTUK III. - HET GETUIGSCHRIFT FIST-API DEBRIEFER
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Art. 6. De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van FiST-API Antenne worden ingediend bij één
van de in artikel 2 bedoelde organen.
Het orgaan waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 5 bedoelde
toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding.

1° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 12 en 37, § 1 en 3, of 38 van het koninklijk
besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten;
2° houder zijn van het getuigschrift van FiST-API Antenne.
Art. 10. De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van FiST-API Debriefer worden ingediend bij één
van de in artikel 2 bedoelde organen.
Het orgaan waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 9 bedoelde
toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding.
HOOFDSTUK IV. - HET GETUIGSCHRIFT FIST-API SUPERVISOR
Afdeling 1. - De duur en de pedagogische doelstellingen van de opleiding voor het
getuigschrift FiST-API Supervisor
Art. 11. De opleiding FiST-API Supervisor omvat één module van vierentwintig uren cursus, die
bestaat uit:
1° vier uren theorie;
2° twintig uren koude praktijk.
Art. 12. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische deel van de module FiSTAPI Supervisor bestaan onder andere uit volgende punten:

Art. 13. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het getuigschrift FiST-API Supervisor zijn:
1° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 12 en 37, § 1 en 3, of 38 van het koninklijk
besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten;
2° houder zijn van:
- een masterdiploma in de psychologie, het sociaal-maatschappelijk werk of de criminologie;
- of een bachelorsdiploma in de toegepaste psychologie of het sociaal-maatschappelijk werk;
- of een langdurige erkende opleiding in psychotherapie gevolgd hebben gecombineerd met
terreinervaring in de wereld van de hulpverlening (onder de vorm van een terreinstage van
minstens zes maanden of een opleiding als brandweerman of ambulancier DGH).
Art. 14. De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van FiST-API Supervisor worden ingediend bij
één van de in artikel 2 bedoelde organen.
Het orgaan waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 13
bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding
HOOFDSTUK V. - DE ORGANISATIE VAN DE EXAMENS VOOR DE OPLEIDING FIST-API
ANTENNE, FIST-API DEBRIEFER EN FIST-API SUPERVISOR
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Afdeling 2. - De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het getuigschrift
FiST-API Supervisor
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1° een regionaal dispositief kunnen uitbouwen voor primaire, secundaire en tertiaire preventie van
psychologische restletstels naar aanleiding van ingrijpende interventies voor de hulpdiensten;
2° advies en steun kunnen verschaffen aan de leidinggevende(n) van de betrokken diensten voor,
tijdens en na ingrijpende interventies;
3° deelnemen aan de emotioneel-schokkende en/of potentieel traumatische interventie - on call teneinde de psychosociale crisisopvang te verzorgen aan directe slachtoffers, familieleden ter
plaatse en betrokken hulpverleners;
4° opbouwen en onderhouden van contacten met gelijkaardige teams in België en in de buurlanden;
5° advies en steun kunnen verschaffen aan de houders van de getuigschriften FiST-API Antenne en
FiST-API Debriefer.

Art. 15. De examens voor de opleidingen FiST-API Antenne, FiST-API Debriefer en FiST-API
Supervisor bestaan uit een permanente evaluatie tijdens de looptijd van de module, aangevuld met
een evaluatie van een schriftelijk werkstuk gemaakt per leerling per module.
HOOFDSTUK VI. - DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE GETUIGSCHRIFTEN FIST-API ANTENNE,
FIST-API DEBRIEFER EN FIST-API SUPERVISOR
Art. 16. Het getuigschrift FiST-API Antenne heeft een geldigheidsduur van tien jaar, vanaf de datum
van de deliberatie die het examen over de module van de opleiding afsluit.
De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens tien jaar, op voorwaarde dat de houder van het
getuigschrift minimum zestig uren voortgezette opleiding gevolgd heeft die gelinkt zijn aan FiST-API
Antenne, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding, gedurende de geldigheidsperiode van
tien jaar.
Art. 17. Het getuigschrift FiST-API Debriefer heeft een geldigheidsduur van tien jaar, vanaf de datum
van de deliberatie die het examen over de module van de opleiding afsluit.
De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens tien jaar, op voorwaarde dat de houder van het
getuigschrift minimum zestig uren voortgezette opleiding gevolgd heeft die gelinkt zijn aan FiST-API
Debriefer, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding, gedurende de geldigheidsperiode van
tien jaar.
Art. 18. Het getuigschrift FiST-API Supervisor heeft een geldigheidsduur van tien jaar, vanaf de datum
van de deliberatie die het examen over de module van de opleiding afsluit.
De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens tien jaar, op voorwaarde dat de houder van het
getuigschrift minimum zestig uren voortgezette opleiding gevolgd heeft die gelinkt zijn aan FiST-API
Supervisor, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding, gedurende de geldigheidsperiode
van tien jaar.

Art. 20. Eén van de organen bedoeld in artikel 2 reikt het getuigschrift van FiST-API Debriefer uit aan
het personeelslid van een openbare hulpdienst, in dienst voor de inwerkingtreding van dit besluit, op
voorwaarde dat hij beschikt over een attest van FiST-API Debriefer uitgereikt naar aanleiding van een
opleiding die beantwoordt aan de pedagogische doelstellingen bepaald in artikel 8, met een duurtijd
gelijk aan deze zoals bepaald in artikel 7 en georganiseerd tussen 21 augustus 2017 en de datum van
inwerkingtreding van dit besluit.
De geldigheidsduur van tien jaar van het getuigschrift FiST-API Debriefer begint op de datum van
uitreiking van het getuigschrift.
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Art. 19. Eén van de organen bedoeld in artikel 2 reikt het getuigschrift van FiST-API Antenne uit aan
het personeelslid van een openbare hulpdienst, in dienst voor de inwerkingtreding van dit besluit, op
voorwaarde dat hij beschikt over een attest van FiST-API Antenne uitgereikt naar aanleiding van een
opleiding die beantwoordt aan de pedagogische doelstellingen bepaald in artikel 4, met een duurtijd
gelijk aan deze zoals bepaald in artikel 3 en georganiseerd tussen 8 april 2010 en de datum van
inwerkingtreding van dit besluit.
De geldigheidsduur van tien jaar van het getuigschrift FiST-API Antenne begint op de datum van
uitreiking van het getuigschrift.
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HOOFDSTUK VII. - OVERGANGSBEPALINGEN

