MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
VERORDENING VAN 4 MAART 1999 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE WERKINGSREGELS
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP. (inw. 29 juli 1999) (B.S. 29.07.1999)

Uittreksel
De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
…
HOOFDSTUK 2. - MATERIEEL EN BEVOORRADING IN BLUSWATER
Art. 7. Het materieel wordt ondergebracht in lokalen die uitsluitend daarvoor worden voorbehouden.
Het wordt bewaakt en onderhouden door het personeel onder het toezicht van de officierdienstchef of van zijn gemachtigde. Het moet bestendig in goede staat verkeren en gebruiksklaar
worden gehouden opdat het te allen tijde voor interventies en oefeningen beschikbaar zou zijn.
Het materieel mag, zelfs tijdelijk, niet voor andere doeleinden dan die van de Brandweerdienst
worden gebruikt.
Art. 8. De Brandweerdienst is uitgerust met het nodige en toereikende materieel om de taken die hem
opgedragen worden te kunnen uitvoeren.
Dit materieel zal in geen enkel geval minder zijn dan het minimale materieel waarover de
gewestelijke en gemeentelijke brandweerdiensten van categorie X moeten beschikken zoals
hernomen in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende voor vredestijd,
organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de
hulpverlening in geval van brand.

…

HOOFDSTUK 4. - ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN
Art. 17. De officier-dienstchef waakt erover dat in zijn dienst de volgende bescheiden worden
opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
terzake :
…
7° De kaarten van de plaatsen waar bluswater voorhanden is : de officier-dienstchef waakt ervoor dat
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kaarten verschaffen, waarop klaar zijn
aangeduid, de wegen, de bebouwde zones en de juiste ligging van de waterwinplaatsen.
Op die kaarten brengt hij alle nuttige vermeldingen aan omtrent de aard van de waterwinplaatsen
(hydranten,
waterlopen,
reservoirs,
enz...),
het
debiet
en
de
druk,
de
watervoorzieningsmaatschappijen en de gebruikte koppelingstypes met hun afmetingen.
…
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Art. 10. In alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat de officier-dienstchef alle
plaatsen registreren waar bluswater voorhanden is. Hij stelt aan de bevoegde gemeentebesturen de
nodige maatregelen en werken voor om de opsporing, de toegang en het gebruik ervan te
vergemakkelijken. Eventueel stelt hij het aanleggen van bijkomende waterwinplaatsen voor.
Bij het leggen of uitbreiden van een watervoorzieningsnet gaat de vooraf geraadpleegde officierdienstchef na of de ontworpen installaties in de behoeften aan bluswater kunnen voorzien.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Art. 9. De op of onder de openbare weg geplaatste hydranten staan ter beschikken van de officierdienstchef of van zijn gemachtigde die ze te allen tijde voor interventies en oefeningen mag gebruiken.

HOOFDSTUK 6. - INWERKINGTREDING
Art. 21. Deze verordening treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
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Art. 22. De Minister van Ambtenarenzaken, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp is belast met de uitvoering van deze verordening.
Kondigen deze verordening af, bevelen dat zij door het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.

