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Algemeen

Concept
Het interventiedossier is een informatiebundel die ter beschikking wordt gesteld aan de openbare

hulpdiensten teneinde interventies te vergemakkelijken.

Wettelijke verplichting
Het voorzien van het interventiedossier is bij wet vastgelegd door opname in de codex over het

welzijn op het werk, meer bepaald boek III, titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

Toepassingsgebied
Een interventiedossier dient opgemaakt te worden door de werkgever voor alle werkplekken in de

gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van

de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk

toegang heeft.

Het dient niet opgemaakt te worden voor:

1. buiten de onderneming of inrichting gebruikte transportmiddelen, noch op de
arbeidsplaatsen binnen transportmiddelen;

2. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
3. winningsindustrieën;
4. vissersvaartuigen;
5. velden, bossen en andere terreinen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf of

bosbouwbedrijf doch buiten het bebouwde gebied van dat bedrijf gelegen zijn.

Inhoud
De codex over het welzijn op het werk schrijft voor dat het interventiedossier volgende elementen

moet bevatten

1. evacuatieplan  dat inzonderheid volgende omvat:

a. de indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de

compartimentsgrenzen;

b. de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand;

c. de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het

tracé van de evacuatiewegen.

2. een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats
en hun situering op een plan;
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3. de informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst,
inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan, bedoeld in het
koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.

4. de locatie van de elektrische installaties;
5. de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda;
6. de locatie en de werking van de ventilatiesystemen;
7. de locatie van de branddetectiecentrale.

Opbouw van het interventiedossier

Filosofie
Bij interventies zijn er verschillende chronologische stappen te onderscheiden die zich vertalen in

een overeenkomstige opbouw van het interventiedossier.

Toegang
Wanneer de hulpdiensten ter plaatse komen, dienen ze zich op een zo eenvoudig mogelijke wijze

toegang te verschaffen tot het terrein en de gebouwen. Hierbij wordt steeds getracht zoveel mogelijk

schade te vermijden. Hiervoor stimuleert de brandweer de plaatsing van sleutelkluizen.

Informatie
Zodra de toegang is verschaft, wordt contact gezocht met een verantwoordelijke van het bedrijf.

Vervolgens wordt een eerste verkenning uitgevoerd. Uit waarnemingen en informatiebronnen kan

bepaald worden waar de voertuigen en interventieleden van de hulpdiensten zich veilig kunnen

opstellen, welke bluswatervoorzieningen aanwezig zijn en hoe men van buitenaf gevaren kan

wegnemen door afsluiten van elektriciteit, gas, water en productieprocessen.

Interventie
Zodra de eigen veiligheid verzekerd is, wordt de eigenlijke interventie aangevat.

Opschaling
Indien dit nodig blijkt, worden bijkomende middelen voorzien. Dit omvat voertuigen, materialen en

personen van de eigen hulpdienst, andere hulpdiensten, overheden, verantwoordelijken van het

bedrijf en gespecialiseerde diensten.

Concrete samenstelling
Bovenstaande filosofie vertaald zich in volgende dossiersamenstelling:

1. Voorblad met bedrijfsinformatie
a. Contactgegevens (technische) verantwoordelijken van het bedrijf
b. Hoofdactiviteiten van het bedrijf

2. Inhoudsopgave
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3. Inplantingsplan met
a. Bluswatervoorziening

i. hydranten
ii. open water

b. (Interventie)toegangen
i. Toegang tot het terrein

ii. Toegang tot de gebouwen
c. Opstelplaatsen
d. Externe afsluiters nutsvoorzieningen en processen
e. Bedrijfseigen interventiemiddelen

i. schuimvormend middel
ii. absorberende producten

f. Bluswateropvang en afsluiters riolering
g. Verzamelplaats evacuatie
h. Rendez-vouspunt met verantwoordelijken
i. Perimeter 100m en 500m vanuit middelpunt bedrijf
j. Schaal
k. Brandwegen

4. Evacuatiegegevens
a. Bezetting en groepen
b. Grondplannen met

i. Indeling en bestemming lokalen (gevaarlijke stoffen middels pictogrammen)
ii. Compartimentsgrenzen

iii. Ligging lokalen met verhoogd brandgevaar
iv. Locatie afsluiters elektriciteit, gas, water, andere fluïda
v. Locatie branddetectiecentrale en herhaalpanelen

vi. Bediening rookluiken en RWA
vii. Locatie sprinklerlokaal

viii. Evacuatiewegen
ix. (nood)uitgangen

De grondplannen kunnen perfect gebaseerd worden op evacuatieplannen maar bevatten

best geen voor de brandweer overbodige informatie zoals locatie veiligheidsverlichting,

locatie veiligheidspictogrammen, locatie kleine blusmiddelen, e.d.

5. Lijst met gevaarlijke producten

a. Naam
b. Locatie

c. Hoeveelheid

d. GEVI – UN nummering
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Tevens dient er op verschillende locaties informatie voorzien te zijn.

1. Zoneringsplan bij sprinklerinstallatie

2. Handleiding uitschakelen sprinkler bij sprinklerinstallatie

3. Zoneringsplan bij branddetectieinstallatie

4. Handleiding uitschakelen/resetten bij branddetectieinstallatie

5. Werking RWA in controle- en bedienpost en bij de eventuele bedieningen in de gebouwen

6. Waarschuwingsbord bij bedrijfshydranten op druk hoger dan 4 bar

Ter beschikking stellen van het interventiedossier
Het interventiedossier wordt best ter beschikking gesteld op een eenvoudig te bereiken plaats die

duidelijk aangegeven wordt met een pictogram of opschrift ‘brandweer’.
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