VERZOEKSCHRIFT
Gent, 12 februari 2013
Aan de Heer Jan Peumans,
Voorzitter van het Vlaams Parlement
1011 BRUSSEL
Geachte Heer Voorzitter,
In dit verzoekschrift vragen de ondertekenaars aan het Vlaams parlement om het Besluit van de
Vlaamse Regering van 9-12-2011 betreffende de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen te
bespreken en ervoor te zorgen dat de bevoegde Minister het zo snel mogelijk grondig aanpast.
De directe aanleiding voor de uitwerking van dit Besluit was de tragische brand van 6-8- 2009 in het
zorgcentrum Kanunnik Triest in Melle, waarbij negen doden zijn gevallen.
De eerste verzoeker, Erik De Smet, heeft als ingenieur brandveiligheid op rust met meer dan 35 jaar
ervaring, het Besluit geanalyseerd en stelt met grote teleurstelling vast dat het op vele punten
tekortschiet en nog altijd onvoldoende waarborgen biedt voor de brandveiligheid van onze ouderen
in de zorgsector.
Zijn kritische analyse van dit besluit leidt tot de vaststelling van de volgende tekortkomingen:
•
Het gaat uit van een gedateerd concept van brandveiligheid
•
Het garandeert geen beter niveau van veiligheid dan wat er al bestond in Melle voor de
brand van 2009
•
Het zondigt tegen enkele regels van een goed veiligheidsconcept
•
Het heeft een ingebouwde mogelijkheid van dodelijke slachtoffers
•
Het biedt de best beschikbare techniek niet aan als standaardkeuze
•
Het houdt onvoldoende rekening met de beperkte mobiliteit van ouderen
•
De procedure voorziet geen openheid van de adviezen en geen beroepsmogelijkheid tegen
de gegeven attestering.
•
De tekst van bijlage 1 vertoont een aantal slordigheden zoals ondoordachte en overbodige
bepalingen, het toelaten van verouderde technieken voor nieuwe voorzieningen, en
schoonheidsfouten zoals onjuiste of onvolledige verwijzingen naar normen en niet gedefinieerde
begrippen.
De kritische analyse van het Besluit en de documentatie waarop ze steunt zijn in bijlage bij dit
verzoekschrift ingesloten. De eerste verzoeker wil graag die analyse toelichten voor de Commissie als
zij daarom vraagt.

Met de meeste hoogachting,

Erik De Smet
Ingenieur brandveiligheid op rust
Offerlaan 96,
9000 GENT

