MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22 NOVEMBER 2004 BETREFFENDE HET GETUIGSCHRIFT EN
DE OPLEIDING VAN GASPAKDRAGER. (B.S. 07.12.2004)

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten, inzonderheid op de artikelen 3, 5 en 18;
Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het
personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming, inzonderheid op het
artikel 3 gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 mei 2003;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 april 2004;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 september 2004;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op
artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 januari 1989 en recentelijk gewijzigd bij de wet van 2 april
2003;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de evolutie van de maatschappij een verhoging van een aantal risico's met zich
heeft gebracht, met name risico's van chemische of bacteriologische aard, en dat het personeel van
de openbare hulpdiensten een gepaste bijstand moet kunnen verzekeren aan de bevolking in geval
van catastrofen, rampen en schadegevallen die uit deze risico's voortvloeien;
Overwegende dat het personeel van de openbare hulpdiensten zich, in dit kader, genoodzaakt ziet
om specifieke opleidingen te volgen teneinde het hoofd te bieden aan de door de voormelde risico's
veroorzaakte werkvereisten op het terrein;
Overwegende dat deze specifieke opleidingen zo snel mogelijk moeten worden georganiseerd
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van
de leden van de openbare hulpdiensten,
Besluit :

HOOFDSTUK I. - DE CREATIE VAN HET GETUIGSCHRIFT VAN GASPAKDRAGER

Sectie I. – Organismen bevoegd voor de organisatie van de opleiding van gaspakdrager
Art. 2. De opleiding van gaspakdrager wordt georganiseerd door het Federaal Opleidingscentrum voor
de hulpdiensten.
De Provinciale Opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten mogen de opleiding van
gaspakdrager organiseren gedurende [twaalf jaar] vanaf de datum van inwerkingtreding van dit
besluit.
Aldus gewijzigd bij M.B. van 17 juli 2013, art. 1 (inw. 1 september 2012) (B.S. 29.10.2013)

Sectie II. - Toelatingsvoorwaarden voor de opleiding van gaspakdrager
Art. 3. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding van gaspakdrager zijn de volgende :
1° Lid zijn van het personeel van een openbare hulpdienst;
2° Genieten van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de overheid waaronder de kandidaat
ressorteert, om zich voor de opleiding in te schrijven;
3° In het bezit zijn van een medisch attest afgeleverd door een arbeidsgeneesheer, overeenkomstig
artikel 124 en volgende van Titel II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Dit
attest vermeldt met name dat de kandidaat geen enkele medische, en meer in het bijzonder hartlong contra-indicatie vertoont voor de deelname aan fysiek zware oefeningen waarbij
ademhalingstoestellen en gaspakken vereist zijn.
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HOOFDSTUK II. - DE OPLEIDING VAN GASPAKDRAGER
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Artikel 1. Er wordt een getuigschrift van gaspakdrager gecreëerd.

Art. 4. De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van gaspakdrager worden ingediend bij één van
de in artikel 2 bedoelde organismen, waarvan het programma deze opleiding omvat.
Het organisme waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 3
bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding.
Sectie III. - De inhoud en de duur van de opleiding van gaspakdrager
Art. 5. De opleiding van gaspakdrager omvat één enkele module die 30 uur duurt.
Art. 6. [Vervangen bij M.B. van 17 juli 2013, art. 2 (inw. 1 september 2012) (B.S. 29.10.2013) - Het
programma van de module bestaat uit de volgende materies :
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Algemene interventieprocedure bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;
Essentiële elementen, gebruik en rol van het gaspak;
Gedragsregels voor de gaspakdrager;
Gebruik van de communicatiemethodes tijdens gaspakinterventies;
Algemene interventieprocedure gaspakdrager;
Praktische oefeningen die 24 uren duren.]
Sectie IV. - De organisatie van de opleiding van gaspakdrager

Art. 7. De syllabus, die dient als schriftelijke ondersteuning bij de cursussen, wordt ter beschikking
gesteld van de leerlingen na goedkeuring van de inhoud ervan door de Minister die bevoegd is voor
Binnenlandse Zaken.
Art. 8. Dertig kalenderdagen vóór het begin van de opleiding bezorgen de in de artikel 2 bedoelde
organismen de volgende gegevens aan de Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken :
1°
2°
3°
4°

het uurrooster van de cursussen;
de samenstelling en de kwalificatie van het lerarenkorps;
de data van de examens;
de samenstelling van de examencommissie.

Art. 10. De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit een schriftelijk gedeelte dat telt
voor één derde van het eindresultaat, en een praktisch gedeelte dat telt voor twee derde van het
eindresultaat.

HOOFDSTUK IV. - DE UITREIKING VAN HET GETUIGSCHRIFT VAN GASPAKDRAGER
Art. 11. Het organisme dat het in artikel 10 bedoelde examen georganiseerd heeft, reikt een
getuigschrift voor gaspakdrager uit aan de kandidaat die minstens vijf tiende van de punten behaalt
voor het schriftelijk gedeelte en voor het praktisch gedeelte van het examen en minstens zes tiende
van de punten voor het examen.
[Ingevoegd bij M.B. van 17 juli 2013, art. 3 (inw. 1 september 2012) (B.S. 29.10.2013) –
HOOFDSTUK IV/1. - DE GELDIGHEIDSDUUR EN DE VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR
VAN HET GETUIGSCHRIFT VAN GASPAKDRAGER
Art. 11/1. Het getuigschrift van gaspakdrager heeft een geldigheidsduur van drie jaar, vanaf de
deliberatie die het in artikel 10 bedoelde examen afsluit.
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HOOFDSTUK III. - DE EXAMENS
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Art. 9. De aanwezigheid op de cursussen is verplicht, behalve in geval van overmacht, schriftelijk
behoorlijk verantwoord.

Art. 11/2. De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens drie jaar, onder volgende voorwaarden :
1° het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 3;
2° het deelnemen aan minstens zes uren training gaspakdrager per jaar, te bewijzen door middel van
een verklaring van de dienstchef;
3° het volgen van een module voortgezette opleiding van zes uren, bij een van de in artikel 2
vermelde opleidingscentra, bestaande uit :
- één uur theoretische opleiding;
- twee uren controle van materieel;
- drie uren praktische oefeningen;
4° het slagen in een examen dat een schriftelijk en praktisch gedeelte omvat en dat georganiseerd
wordt door een van de in artikel 2 vermelde opleidingscentra.
Art. 11/3. § 1. De inschrijvingsaanvragen voor de in artikel 11/2, 3°, bedoelde voortgezette opleiding
worden ingediend bij één van de in artikel 2 bedoelde opleidingscentra, waarvan het programma deze
opleiding omvat.
Het organisme waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 11/2, 1°
en 2° bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding.
§ 2. Het opleidingscentrum waarbij de voortgezette opleiding gevolgd wordt, verlengt de
geldigheidsduur van het getuigschrift van gaspakdrager vanaf de deliberatie die het in artikel 11/2, 4°,
bedoelde geslaagde examen afsluit.
Art. 11/4. De kandidaat die niet slaagt in het in artikel 11/2, 4°, bedoelde examen, kan binnen een
periode van één jaar na de deliberatie die voormeld examen afsluit, één keer deelnemen aan de
module en het examen bedoeld in artikel 11/2.
De in het eerste lid bedoelde periode van één jaar kan maximaal met één jaar verlengd worden
indien de kandidaat niet kan deelnemen aan het examen om medische redenen.
Gedurende de periode bedoeld in het eerste lid en de verlenging ervan bedoeld in het tweede lid,
kan de kandidaat deelnemen aan de trainingen gaspakdrager. Gedurende deze periode kan hij geen
interventies doen als gaspakdrager.]
[Ingevoegd bij M.B. van 17 juli 2013, art. 4 (inw. 1 september 2012) (B.S. 29.10.2013) –

HOOFDSTUK V. - SLOTBEPALINGEN
Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.
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Art. 11/5. In afwijking van artikel 11/1 is het getuigschrift van gaspakdrager dat behaald werd voor 1
september 2012, geldig tot 31 augustus 2015.
Gedurende die periode kan het personeelslid van een openbare hulpdienst dat het getuigschrift
behaald heeft voor 1 september 2012, het getuigschrift verlengen voor drie jaar, mits naleving van de
voorwaarden van hoofdstuk IV/1 vanaf 1 september 2012.]
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HOOFDSTUK IV/2. - OVERGANGSBEPALING

