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FAQ: KB opleiding 18 november 2015

Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, hierna genoemd “KB opleiding”.
4

Hoofdstuk III. – Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten
Afdeling I. – Verschillende opleidingen.
Q1. De eerste controle van de brandveiligheid van een gebouw gebeurt door de
hulpverleningszone. De hercontrole gebeurt door ambtenaren van de gemeente aan de
hand van de checklist van de brandweer, omdat het zonepersoneel niet voldoende is in
aantal om alle controles te kunnen uitvoeren. De Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
wenst dat de stadsambtenaren de opleiding Prev-1 volgen. Bestaat deze mogelijkheid?
Op basis van art. 12 van het KB opleiding kunnen stadsambtenaren ook toegelaten worden tot
de opleiding van het getuigschrift PREV-1.
Art. 12. Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare
hulpdiensten die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle examens.
Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid van de openbare
hulpdiensten zijn, en die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle
examens.
De subsidieregeling vindt echter geen toepassing. De scholen zullen dus geen subsidies
ontvangen van de Federale staat voor dit soort leerlingen.
Afdeling III. – Modulair systeem
Q1. Moeten wij als school eerst alle theorie afgewerkt (en getoetst) hebben, voor de praktijk
start? Tot nu toe loopt dat allemaal wat meer door elkaar, om net theorie en praktijk goed
op elkaar te doen aansluiten. We vragen ons af hoe streng we moeten zijn, met die timings.
Artikel 22 van het KB opleiding stelt dat de volgorde van het volgen van de modules van de
opleidingen voor de brevetten, vrij is, tenzij anders bepaald door het KB.
Voor wat betreft de examens, stelt ditzelfde artikel dat het slagen voor het examen van de
voorgaande module niet noodzakelijk is voor het aanvangen van een nieuwe module,
uitgezonderd in de gevallen voorzien door dit besluit.
Er zijn niet zoveel dergelijke uitzonderingsgevallen gevallen voorzien in het KB. In de gevallen
waar het wel degelijk bepaald is, moet het, ingevolge artikel 22, strikt worden nageleefd. Soms
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werd immers uit respect voor de veiligheid van zowel de cursisten als van de instructeur, een
deel theorie verplicht te volgen gesteld voor de aanvang van het deel praktijk.
Afdeling IV. – Toelating tot de opleidingen.
Q1. Wat indien iemand bij aanvang van de cursus zegt dat hij niet zal deelnemen, en dit ook
schriftelijk bevestigt, maar na verloop van tijd toch naar de les wil komen ?
Om mogelijke misbruiken en organisationele moeilijkheden te vermijden, dient een persoon
die zelf besloten heeft om de theorie niet te volgen, geweigerd te worden uit de lessen. Er
dient dus benadrukt te worden dat men die keuze weloverwogen moet maken.
Q2. Mensen, die voor de inwerkingtreding van het nieuwe KB, waren ingeschreven voor een
opleiding, hebben tot 5 jaar de tijd om hun opleiding af te maken.
1)

De vraag is echter: wat wordt precies bedoeld met 'inschrijving'? Gaat dit om de eerste keer
dat zij meedoen (omdat bijv. een bepaalde module nog niet georganiseerd werd in 2015,
maar pas gepland is in 2016)? Of gaat dit ook over de 'tweede' keer (als zij de eerste keer
bijv. geen examen hebben gedaan, of niet geslaagd waren).

2)

Kan een school verplicht worden om gedurende vijf jaren de oude opleiding nog aan te
bieden?
1)

Art. 69, §1, lid 2 van het KB opleiding voorziet:
“ De opleidingen waarvoor de inschrijvingen afgesloten zijn en begonnen zijn

voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn
begonnen. Een begonnen opleiding dient te worden beëindigd binnen de vijf
jaren na de inwerkingtreding van dit besluit.”
Een opleiding wordt geacht te zijn begonnen vanaf de inschrijving voor en het begin aan
ten minste één module. Het geven van de les moet dus effectief gestart zijn.
Anderzijds is het niet nodig dat men een examen afgelegd heeft om te veronderstellen
dat de opleiding is begonnen.
Indien een persoon aan de oude opleiding is begonnen (dus voor 1 januari 2016), heeft hij
gewoon het recht om die verder te volgen, en om een examen en een herexamen te
kunnen afleggen. De oude cursussen worden dan gevolgd. De school dient deze dus ook
te organiseren. Men heeft in dat geval recht op vier examenpogingen.
2)

De bedoeling van dit artikel is, om iemand de kans te geven vijf jaren te spenderen aan
het behalen van zijn brevet. De bedoeling is niet dat een leerling zou wachten tot
helemaal op het laatste van die termijn van vijf jaar, en dan een van een school zou
kunnen eisen dat die ‘op afroep’, nog snel de opleiding te organiseren.
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Q3. Artikel 37, §6 van het KB opleiding stelt dat de kandidaat er voor kan kiezen om het
theoretisch gedeelte van een module niet bij te wonen. (Hij deel dit schriftelijk mee op
datum van de inschrijving aan het opleidingscentrum). Komen de uren die thuis gestudeerd
worden op een of andere manier in aanmerking voor een vergoeding?
De uren die thuis gestudeerd worden in toepassing van artikel 37, §6 van het KB opleiding
komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Deze bepaling is een gunstmaatregel zodat
men zich niet fysiek dient te verplaatsen naar een opleidingscentrum en op die manier tijd
uitspaart.
Q4. In het KB opleiding is er een aantal keer sprake van de module PREV-3 (art 34 + enkele malen
in art 67). Binnen welk brevet moet de module PREV-3 juist gesitueerd worden of valt dit
buiten de brevetopleidingen en wat is dan de duur van deze opleiding?
PREV-1 en PREV-2 zijn zowel modulecertificaten (onderdelen van een brevetopleiding) als
getuigschriftopleidingen. PREV-3 maakt geen onderdeel uit van een brevetopleiding, maar is
enkel een opleiding tot een getuigschrift (zie art. 34 KB opleiding).
De duur en inhoud van deze opleiding moet nog bepaald worden in een ministerieel besluit.
Dit is momenteel nog in een ontwerpfase.
Q5. Stel iemand volgt de opleiding brevet brandweerkadet. Daarbij slaagt hij (twee keer) niet
voor het examen voor module 3 van deel 2 (‘fysieke paraatheid’). Zorgt dit ervoor dat hij niet
meer kan starten aan een opleiding brevet BO1 ?
Men wordt niet uitgesloten van de opleiding brevet BO1 na falen (twee keer) voor het examen
voor module 3 van deel 2 van de opleiding brevet kadet. De opleiding brevet brandweerkadet
wordt gevolgd als kadet en de opleiding brevet BO1 wordt gevolgd als brandweerman
aangeworven in een zone.
Het niet behalen van het brevet van brandweerkadet heeft wel tot gevolg dat er geen
vrijstelling is voor deel 1 van de opleiding brevet BO1.

Afdeling V. – Examens
Q1. Welk slaagpercentage geldt voor de ‘oude’ brevetopleidingen? Het gaat meer bepaald om de
opleiding korporaal, die nog in november 2015 gestart is, maar waarvoor in 2016 examens
worden afgenomen.
Dienen zij 50% te halen, of 60% (zoals in het oude KB). M.a.w. volgen we hiervoor nog het
oude KB, aangezien het gaat om opleidingen die gestart zijn voor de publicatie van het
nieuwe KB?
Of moeten we rekening houden met het nieuwe KB (en dus maar 50% vragen), aangezien de
examens doorgaan na publicatie van het nieuwe KB?
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Voor de opleidingen die begonnen zijn onder het oude KB, gelden nog de oude bepalingen.
Deze regel ligt vervat in artikel 69, §1, van het nieuwe KB opleiding:
“De opleidingen tot het behalen van het brevet van brandweerman, korporaal, sergeant,
adjudant, officier, technicus brandvoorkoming, crisissituatiebeheer en dienstchef, begonnen
vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geregeld door de reglementaire
bepalingen die in werking waren op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van dit
besluit.”
Een slaagpercentage van 60% is dus vereist voor de ‘oude’ opleidingen.
Q2. Art. 43 stelt dat men het examen module 5 BO1 of module 7 OFF2 via aanwerving (FGA dus)
binnen een termijn van één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage dient te behalen.
De scholen verwachten hier dat deelnemers die termijn van 1 jaar gaan eisen, om zich ten
volle te kunnen voorbereiden.
De scholen vrezen problemen op het niveau van hun planning.
Deelnemers aan de module 5 van BO1 of module 7 van OFF2 kunnen niet eisen dat het
examen helemaal op het einde van het jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage kan
worden afgelegd. Sowieso moeten de deelnemers er rekening mee houden dat ook een
eventueel tweede examen binnen deze zelfde termijn van een jaar dient te vallen.
Van een school kan verwacht worden dat zij op regelmatige tijdstippen deze examens
organiseert. De start van de termijn van een jaar zal immers voor de verschillende deelnemers
op een ander tijdstip liggen, en het is nodig dat iedereen de kans krijgt het examen alsook een
eventueel herexamen binnen de termijn van een jaar af te leggen.
Q3. Niemand mag meer dan vier keer deelnemen aan een examen betreffende dezelfde module
(art. 44). Gaat de teller terug op nul, nu het nieuwe KB Opleiding is verschenen? Stel dat
iemand zijn beurten onder het oude systeem al heeft opgebruikt voor de opleiding sergeant,
kan hij zich dan nu inschrijven voor MO2?
Ja, dat kan. Het KB opleiding heeft de brevetopleidingen volledig vernieuwd, en iedereen die
aan de voorwaarden voldoet, kan de opleiding tot een brevet starten, en dus ook vier keer
deelnemen aan het examen.
De zonecommandant kan bij de beoordeling van de inschrijving van de kandidaat natuurlijk
altijd vaststellen dat het niet wenselijk is dat de kandidaat zich inschrijft voor de nieuwe
opleiding. Artikel 37 van het KB opleiding stelt inderdaad dat de kandidaat zich slechts kan
inschrijven voor een opleiding of een module eruit mits gunstig advies van de
zonecommandant of zijn afgevaardigde.
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Afdeling VII. - Instructeurs
Q1. Ik ben lesgever in een brandweerschool. Via deze school was er sprake dat je als lesgever
aan een brandweerschool een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid diende te
behalen. De school bood haar lesgevers aan dit getuigschrift kosteloos te kunnen behalen.
Personen met een pedagogisch diploma zouden na goedkeuring hiervoor echter een
vrijstelling kunnen bekomen. Ik ben bachelor in de orthopedagogie van opleiding. Ik vraag
me af of ik dat getuigschrift dien te behalen of dat ik door mijn eerder opleiding en
werkervaring in aanmerking kom voor een eventuele vrijstelling?
Zowel de opleidingen tot het behalen van brevetten, van getuigschriften als van attesten,
worden in principe gedoceerd door instructeurs die beschikken over een van de volgende
getuigschriften pedagogische bekwaamheden: FOROP-1 of FOROP-2.
Deze regel staat vermeld in artikel 47, §1, van het KB opleiding.
Artikel 47 §2 vermeldt verder nog dat de opleidingen tot het behalen van het getuigschrift
FOROP-1 en FOROP-2 worden gedoceerd door instructeurs die beschikken over een diploma in
de pedagogie, of bij ontstentenis een lid van de openbare hulpdienst met een pedagogisch
diploma of met het getuigschrift FOROP-2, onder het toezicht van de pedagogische cel,
bedoeld in artikel 3.
In principe dient men dus als instructeur te beschikken over een getuigschrift FOROP-1 of
FOROP-2.
Echter, artikel 66 van het KB opleiding voorziet een soort van overgangsbepaling op deze
algemene regel. Gedurende een termijn van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van het KB
opleiding (1 januari 2016) kunnen de opleidingen bedoeld in artikel 47, §1, gedoceerd worden
door instructeurs die niet beschikken over een getuigschrift FOROP-1 of FOROP-2.
Bovendien is er een gelijkstelling van het modulecertificaat van de module instructeur van het
brevet van sergeant voor de stagedoende onderluitenants en het modulecertificaat van de
module instructeur van het brevet van officier, met de getuigschriften FOROP-1 en FOROP-2
(art. 67, §2 van het KB opleiding).
Verder is er een ministerieel besluit in opmaak, dat een gelijkstelling voorziet van de beide
getuigschriften FOROP met een pedagogisch diploma. Dit MB zit nog in de ontwerpfase en kan
nog gewijzigd worden.
Indien u al niet voor een gelijkstelling in aanmerking zou komen, heeft u intussen dus wel
voldoende tijd om het getuigschrift te gaan behalen en u kunt intussen gewoon blijven
lesgeven.
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Q2. Hoe dient art. 51§2 van het KB Opleiding geïnterpreteerd te worden? Wanneer een
instructeur twee keer dezelfde les van 6u geeft in de brandweerschool, telt dit dan als 12u?
Of kan men voor éénzelfde type les slechts één keer een gelijkstelling verkrijgen?
De bedoeling van dit artikel was om een versoepeling te creëren voor mensen die zelf al
opleiding geven. De uren gedurende dewelke deze personen lesgeven kunnen worden
gevaloriseerd. Er wordt terecht vanuit gegaan dat zij die de cursus geven, de cursus ook
inhoudelijk kennen en dus even goed gevormd zijn als de cursisten. Het doel van de
voortgezette opleiding is dus ook hier bereikt.
Het werd beperkt tot 12u om instructeurs te verplichten om zich bij te scholen, b.v. op andere
vlakken dan waarin ze les geven. De bedoeling is dat iedereen zich blijft bijscholen.
Er wordt via art. 51, § 2 een mogelijkheid geboden aan de zonecommandant om die
gelijkstelling te regelen en hij heeft binnen de marges van het KB opleiding alle vrijheid. Het is
echter wel aangewezen om hierover afspraken te maken in het kader van het zonale
opleidingsbeleid om alle lesgevers op een gelijke manier te behandelen.
In dit concrete geval heeft de zonecommandant de keuze tussen alle opties van gelijkstelling
tussen 0 en 12u. Het is een afweging tussen voldoende lesgevers behouden (ze motiveren
door gegeven opleidingsuren gelijk te stellen) en de noodzaak te beschikken over beter
opgeleide lesgevers (ze meer uren voortgezette opleiding doen volgen).
Het is dus niet de bedoeling dat er persé 12u gelijkstelling wordt gegeven. Als er twee keer
dezelfde les gegeven wordt, kan het opportuun zijn om slechts 6u gelijkstelling te geven.
Q3. Op Campus Vesta mag je gebruikmaken van de opleiders van Campus Vesta of eigen
opleiders meebrengen.
Campus Vesta betaalt zijn opleiders volgens de graad waar ze les aan geven, niet volgens
hun eigen graad.
Onze zone wil graag haar eigen opleiders meebrengen. Het zijn vrijwilligers. Onze zone wil
graag dat ze betaald worden volgens de graad van adjudant ongeacht de graad die
betrokkene heeft.
In het verslag aan de Koning bij het KB opleiding staat het volgende:
Artikelsgewijze bespreking
Artikel 5, c).
Artikel 150 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief
statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone, dat trouwens ook in
voorliggend ontwerp van koninklijk besluit wordt vervangen, schrijft voor dat alle leden van de
openbare hulpdiensten jaarlijks minimaal 24 uren voortgezette opleiding dienen te volgen.
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Deze voortgezette opleiding dient volgens ditzelfde artikel te worden georganiseerd door de
opleidingscentra voor de civiele veiligheid.
Deze uren kunnen, in de mate van het mogelijke, wel gegeven worden in de zone.
De bedoeling van deze bepaling is dat kan worden gewerkt met het principe van `train the
trainer'. De school dient de piloot te zijn en te blijven van het geven van de voortgezette
opleiding, maar kan hierbij zonale middelen gebruiken.
Hierbij kan het ook zijn dat de zone zelf vragende partij is voor het geven van een bepaalde
opleiding. De school dient dan de opleiding te komen onderwijzen in de zone.
De achterliggende bedoeling hiervan is, dat veel tijdsverlies kan vermeden worden: zowel de
instructeur als de leerlingen dienen zich niet te verplaatsen naar het opleidingscentrum, dat
vaak niet onmiddellijk bij de deur ligt. Zij kunnen voor de opleiding gewoon terecht in de
kazerne. Dit zorgt ervoor dat vele arbeidsuurroosters dan ook niet persé dienen te worden
aangepast.
Het eventueel organiseren in de zone van voortgezette opleiding kan dus aan te raden zijn in
bepaalde gevallen, waarin de zone over voldoende lesmaterieel beschikt.
Het valt wel aan te raden dat de hulpverleningszones bedacht zijn op het volgende probleem.
Het gewone loon van de instructeur, die normaal gezien als personeelslid van de zone wordt
betaald, wordt voor de duur van het geven van de opleiding, niet uitbetaald. De instructeur
wordt voor het geven van de voortgezette opleiding betaald door het opleidingscentrum (ook
indien de opleiding wordt gegeven in de zone).
Indien een beroepspersoneelslid een opleiding gaat geven voor rekening van een
opleidingscentrum, dient zijn arbeidsrelatie met zijn zone voor de duur van de opleiding te
worden onderbroken, zelfs wanneer deze plaats vindt in de zone. Indien dit niet wordt gedaan,
krijgt hij immers voor de uren opleiding die hij geeft, een premie voor operationaliteit en
onregelmatige prestaties. Artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende
bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones bepaalt
immers dat het beroepspersoneelslid voor elke daadwerkelijke gepresteerde periode een
premie ontvangt. Deze premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties vervangt de
oude gemeentelijke premie voor onregelmatige prestaties van zaterdag-, zondag- en
weekendwerk. Het kan niet de bedoeling zijn dat men deze premie ontvangt voor het geven
van een voortgezette opleiding georganiseerd door de opleidingscentra.
Ter info Artikel 5, c) bepaalt het volgende:
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Art. 5. Tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en elk opleidingscentrum
wordt een overeenkomst afgesloten. De overeenkomst bevat minstens de volgende
elementen:
1° de opdrachten en verplichtingen van het opleidingscentrum. Deze opdrachten en
verplichtingen zijn hoofdzakelijk de volgende:
11

a) het mede organiseren van de selectie van de leden van de hulpverleningszones met het oog
op het afleveren van het federaal geschiktheidsattest bedoeld in artikel 35 van het koninklijk
besluit van 19 april 2014 en van de bevorderingsproeven bedoeld in artikel 57 van hetzelfde
koninklijk besluit;
b) het organiseren van de opleidingen tot het behalen van brevetten, getuigschriften en
attesten;
c) het organiseren van de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het
koninklijk besluit van 19 april 2014 en de gespecialiseerde opleidingen voor de leden van de
hulpverleningszones, die in de zone uitgevoerd kunnen worden;
De redenering uit het verslag aan de Koning kan ook doorgetrokken worden naar vrijwillige
brandweerlieden.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2 situaties:
- Als het gaat om opleidingen voor brevet, getuigschrift of attest of een voorgezette
opleiding, dan is het zo dat het opleidingscentrum de organiserende overheid is en zelf de
instructeurs aanstelt en betaalt (art 5, 1°, b) en c) en art 47 KB opleiding). Een vrijwillig
brandweerman die instructeur is, werkt op dat moment in zijn hoedanigheid van
instructeur, binnen een contract tussen hemzelf en het opleidingscentrum, waarin de
vergoeding geregeld is. Het KB geldelijk statuut is niet van toepassing, want de betrokkene
treedt op in een andere hoedanigheid dan die van vrijwillig brandweerman. Hetzelfde geldt,
zoals het verslag aan de Koning uitlegt, indien de opleiding voor brevet, getuigschrift of
attest of de voortgezette opleiding in de post georganiseerd wordt.
- Als het gaat om oefeningen, training of permanente opleiding, komt de organisatie toe aan
de zone zelf (art 1, 17°, art 4 en art 76 KB opleiding). Indien de zone enkel wil gebruikmaken
van de infrastructuur van het opleidingscentrum, kan de vrijwillig brandweerman wel
lesgeven in zijn hoedanigheid van vrijwillig brandweerman. Op dat moment is hij immers
geen instructeur in de zin van het KB opleiding. In dat geval moet hij betaald worden
conform het KB geldelijk statuut, dus de prestatievergoeding overeenkomstig zijn graad.
De piste die u in gedachten hebt, kan dus niet aanvaard worden.
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Hoofdstuk IV. – Subsidies toegekend aan de opleidingscentra
Q1. Het nieuwe KB Opleiding voorziet een nieuwe subsidieregeling. Geldt deze voor de
opleidingen, die vanaf 1 januari georganiseerd worden?
En volgen we dan voor de opleidingen die gestart vóór het nieuwe KB, de regeling voorzien
in het oude KB? Of dient de nieuwe subsidieregeling te worden gehanteerd voor elke
aanvraag, die na de publicatie van het nieuwe KB worden ingediend?
Ook hier geldt de regel uit artikel 69, §1: de regels uit het oude KB gelden voor de opleidingen
die zijn begonnen vóór 1 januari 2016. De subsidies voor de nieuwe opleidingen worden à rato
van de aantallen uren aanwezigheid berekend, in functie van of het gaat om koude
praktijk/warme praktijk. Voor de oude opleidingen werd enkel gekeken naar het totaalbedrag.
Q2. Hoe gebeurt de betaling van de subsidies voor de bevorderingsproeven in afwachting van
het MB die de federale bevorderingsproeven zal vastleggen?
De betaling gebeurt conform art. 57 van het KB opleiding, volgens het aantal uren dat de
proeven in het opleidingscentrum duren. De totale subsidies per kandidaat kunnen echter niet
méér bedragen dan 90 euro.

Hoofdstuk V. – Overgangsbepalingen
Q1. Kunnen de mensen die het oude brevet sergeant hebben, verondersteld worden het
getuigschrift FOROP-1 en/of FOROP-2 te hebben?
Nee. Artikel 67, §2, van het KB opleiding bepaalt dat het modulecertificaat van de module
instructeur van het brevet van sergeant voor de stagedoende onderluitenants en het
modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van officier worden gelijkgesteld
met getuigschriften FOROP-1 en FOROP-2.
Het artikel is duidelijk: het gaat niet over de module instructeur van het oude brevet sergeant.
Q2. Artikel 67, §2: kan het hier zijn dat een woordje vergeten is? Slaat module instructeur SGT op
FOROP1 en module instructeur brevet Officier op FOROP2? Of krijgen beide zowel FOROP1 +
2 cadeau?

Art. 67 §2 van het KB opleiding vermeldt:
“ Het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van sergeant voor de
stagedoende onderluitenants en het modulecertificaat van de module instructeur van
het brevet van officier worden gelijkgesteld met getuigschriften FOROP-1 en FOROP-2.”
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Zowel de mensen die beschikken over het modulecertificaat van de module instructeur van
het brevet van sergeant voor de stagedoende onderluitenants als zij die beschikken over het
modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van officier, krijgen een
gelijkstelling met zowel FOROP-1 als FOROP-2.
Q3. Kan iemand met het oude brevet officier verondersteld worden te beschikken over CRI-1; en
dus op basis hiervan de cursus CRI-2 aanvangen ?
Om CRI-2 te kunnen aanvatten moet men CRI-1 gevolgd hebben. CRI-2 bouwt immers verder
op CRI-1.
Het oude brevet van officier wordt inderdaad gelijkgesteld met het nieuwe brevet OFF-1.
Men kan echter niet veronderstellen alle modulecertificaten uit OFF-1 te hebben. Het gaat om
een andere opleiding dan de opleiding officier, die geen CRI-1 bevatte.
[Dezelfde redenering geldt voor FOROP-2 en PREV-2.] Update 16/01/2018
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