
EIP – Rechten 
 
Taken van de reguliere EIP-leden (de “gele jassen”) 
 
1. kennis van de eigen zone  

- welke lokalen en/of auditoria zijn er? 
- wat is de evacuatieroute van deze lokalen? 
- waar bevinden zich de brandblussers en evt. de brandslang? 
- waar bevinden zich de rode alarmknoppen? 
- welke lokalen moet ik ontruimen in geval van nood? 
- wie zijn de andere EIP- leden in deze zone en wat zijn hun taken? 

 
2. de twee alarmsignalen kunnen onderscheiden 

De te ondernemen acties bij het waarschuwingsalarm verschillen van deze bij het 
evacuatiealarm. De correcte acties ondernemen bij het alarmsignaal dat weerklinkt, is 
cruciaal. 
- het waarschuwingsalarm is een onderbroken signaal met slechts één toon. 
- het evacuatiealarm is een ononderbroken signaal met twee tonen. 

 
3. acties bij het WAARSCHUWINGSALARM 

stap 1: uitvoeren van een controle (is er brand/rookontwikkeling in deze zone, is een rode 
alarmknop ingedrukt?) 
stap 2: de bevindingen van deze controle meedelen aan het PermanentieCentrum (PerC) via 
het noodnummer “88” en aan het decanaat. 

Rapporteer duidelijk de volgende informatie: ‘wie – waar – wat’: 
“Mijn naam is ….  
In de Faculteit Rechten, gebouw …, verdieping … weerklinkt het 
waarschuwingsalarm.  
Er is brand / rookontwikkeling. / Het gaat om een loos alarm.” 

- indien het gaat om een loos alarm, meldt dit aan de aanwezigen en sta het EIP-kernlid bij 
de (eerste) herstelling bij; 

- indien het gaat om een reëel alarm, gebruik uw gezond verstand bij het uitvoeren van de 
reactieve EIP-taken.  

Samenwerken en de taken verdelen met de andere EIP-leden in de zone is aangewezen! 
 
4. acties bij het EVACUATIEALARM 

- evacuatie van de toegewezen lokalen; 
- rapportering aan he t EIP-kernlid van de eigen zone (ontruimde lokalen, evt. gewonden, 

…) 
- zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming naar de ontmoetingsplaats. 

 
5. algemene EIP-taken: zie website 
- preventief: o.m. mogelijke gevaarlijke situaties voorkomen 

(compartimenteringsdeuren̈ deblokkeren, stapel van brandbare stoffen verwijderen, …); 
- bij alarmsignaal: 

- rustig blijven; 
- de toegewezen taken uitvoeren; 
- zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van de geëvacueerden naar de 

ontmoetingsplaats; 
 



Taken van het decanaat 
 
1. dezelfde taken als de reguliere EIP-leden 
 
2. instaan voor communicatie met EIP-kernleden: 

- melding vanuit PerC / EIP over waarschuwingsalarm doorgeven aan EIP-kernlid/-
kernleden verantwoordelijk voor die zone; 

- melding “loos alarm” meedelen aan PerC en EIP-kernlid/-kernleden; 
- melding “reëel alarm” meedelen aan de decaan + plaats waar EIP-kernlid/-kernleden te 

vinden is/zijn. 
 
 
 
Taken van de EIP-kernleden (de “oranje jassen”) 
 
1. dezelfde taken als reguliere EIP-leden 
 
2. coördinatie van een bepaalde zone / ontmoetingsruimte 
- bij waarschuwingsalarm in de toegewezen zone: 

- onmiddellijk poolshoogte nemen;  
- evt. eerste herstelling uitvoeren (vervangen drukglas in rode alarmknop, …); 
- evt. beslissen tot evacuatie van de zone. 

- bij evacuatiealarm: 
- meldingen van EIP-leden verzamelen; 
- rapporteren over de eigen zone aan algemene coördinator(en) en evt. hulpdiensten. 

 
Wie is “verantwoordelijk” voor welke zone(s): 
Zone 1: Auditoriavleugel: .............................................1. Luc Lammens.........2. Yvan DM 
Zone 2: Univ. 4-6: Hoofd- en Verbindingsvleugel: ......1. Luc Lammens.........2. Yvan DM 
Zone 3: Univ. 8: ............................................................1. (Pol & Soc) 
Zone 4: Univ. 4-6: Oude School: ..................................1. Yvan DM................2. Erik Krijnen 
Zone 5: Paddenhoek:.....................................................1. Eric Boone..............2. Yvan DM 
Zone 6: Voldersstraat 3-5:.............................................1. Catherine M............2. Erik Krijnen 
Zone 7: Korte Meer:......................................................1. (Pol & Soc) 
Zone 8: Voldersstraat 9: Aula:......................................1. (lesgever) 
 
 
 
Taken van de algemene coördinator(en): Yvan + decaan (eveneens met oranje jas) 
 
1. dezelfde taken als de EIP-kernleden 
 
2. coördinatie van de ganse site 

- rapporten over de verschillende zones verzamelen; 
- evt. beslissen tot een evacuatie van de ganse site of aanpalende zone(s); 
- optreden als contactpunt voor hulpdiensten; 
- … 

 
 


