MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN
BRANDWEERHELMEN. (B.S. 31.10.2007)
Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur,

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.
Gegeven de opdrachten die de brandweer uitoefent, is het essentieel dat haar personeel snel
herkenbaar is in alle omstandigheden. Om de uniformiteit te verzekeren van de markeringen die
gebruikt worden door de verschillende brandweerkorpsen van het land, heeft mijn administratie
technische normen ontwikkeld met betrekking tot de markering van brandweerhelmen.

1. Algemeen.
De kleur van de helmen van het brandweerpersoneel is wit. De brandweerkorpsen die dit wensen,
kunnen bij de bestelling kiezen voor een helm geschilderd in fosforescerend geel [of in fluorescerend
geel]. Deze verf, na de lichtgevende energie voortkomende van het daglicht of van een artificiële
lichtbron geaccumuleerd te hebben, wordt lichtgevend in een volslagen duisternis.
Aldus ingevoegd bij M.O. van 28.05.2015, 1 (B.S. 03.06.2015)

Onder het begrip “markering” wordt begrepen: het kenteken van de graad, de naam van de drager en
het kenteken van de brandweerlieden-ambulanciers, verpleegkundigen of artsen.
Het gebruikte materiaal voor de markering en het aanbrengen van het materiaal op de helm moeten
overeenstemmen met de voorschriften van de leverancier van de helm.
Enkel de helmmarkering beschreven in deze omzendbrief, is toegestaan.

-

brandweerman: de helm draagt geen markering.
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2.1. Het kenteken van de graad bestaat uit een of twee cirkelvormige banden, eventueel aan te vullen
door een verticale band, waarvan kleur en breedte verschillen en in overeenstemming met de hierna
volgende aanduidingen:
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2. Het kenteken van de graad.

-

sergeant, eerste sergeant en sergeant-majoor: 2 cirkelvormige zwarte banden van elk 10 mm
breed.

-

adjudant en opperadjudant: 1 cirkelvormige zwarte band van 20 mm breed.
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korporaal: 1 cirkelvormige zwarte band van 10 mm breedte.
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-

-

kapitein en kapitein-commandant: 2 cirkelvormige vermiljoen rode banden van elk 10 mm breed.

- majoor en luitenant-kolonel: cirkelvormige vermiljoen rode band van 20 mm breed.
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onderluitenant en luitenant: 1 cirkelvormige vermiljoen rode band van 10 mm breed.
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-

[Vervangen bij M.O. van 28 mei 2015, 1, 1, 1° (B.S. 03.06.2015) - kolonel : een cirkelvormige vermiljoen rode band van 20 mm breed en een tweede cirkelvormige
vermiljoen rode band van 10 mm breed erboven.]

[Ingevoegd bij M.O. van 28 mei 2015, 1, 1, 2° (B.S. 03.06.2015) - Zonecommandant, tijdens de duur van zijn aanstelling en welke zijn graad ook is: een
cirkelvormige vermiljoen rode band in één of meer delen (afhankelijk van het model van de helm) aan
de achterkant van de helm in het midden van de helmschaal en 50 à 60 mm breed aan de zijkanten
en 30 à 40 mm breed in het midden.]
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(In afwijking van punt 1°, blijft het 8ste gedachtestreepje van toepassing voor de brandweerdiensten
tot de inwerkingtreding van de zone waarvan zij deel uitmaken.) M.O. van 28 mei 2015, 3
(B.S. 03.06.2015)
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- de officier-dienstchef, welke zijn graad ook is: een verticale vermiljoen rode band van 15 mm breed
vooraan en in het midden gaande tot de helmkam, met daarenboven het kenteken van de graad.

2.2 [Met uitzondering van het 9de gedachtestreepje] De cirkelvormige banden worden op een afstand
tussen 10 en 100 mm van het onderste gedeelte van de helmschaal aangebracht. Indien er 2 banden
zijn, dienen ze geplaatst te worden op een tussenafstand van 10 tot 25 mm.
Aldus ingevoegd bij M.O. van 28.05.2015, 2 (B.S. 03.06.2015)

]
3. De naam van de drager.
Het aanbrengen van de naam van de drager is facultatief. Indien de naam vermeld wordt, moet hij in
overeenstemming zijn met de volgende aanduidingen:
- hij wordt aangebracht achteraan aan de onderkant;
- de lettertekens hebben een maximale hoogte van 20 mm en ze zijn zwart.
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Het kenteken van stagiair is een groene band van 10 tot 15 mm breed die loopt in het midden van de
helm, op de kam, vanaf de frontplaat aan de voorkant van de helmschaal tot aan de achterkant tot op
10 mm van de aanduiding van de functie van zonecommandant.
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[2.3 Ingevoegd bij M.O. van 26 februari 2018 (B.S. 07.03.2018) - kenteken van stagiairs
Om de zichtbaarheid tijdens de interventies te verhogen van de stagiairs in de graden van
brandweerman, sergeant en kapitein wordt een markering toegevoegd op de helm van deze stagairs,
naast de vermelding van de graad zoals bepaald in punt 2. Zodoende is het voor alle intervenanten op
het terrein duidelijk dat deze stagiairs slechts kunnen deelnemen aan of leiding geven aan de
operaties voor zover hun praktische en theoretische vorming dat toelaat, zoals bepaald in artikel 39,
vijfde lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het
operationeel personeel van de hulpverleningszones en zoals bepaald in artikel 24, §2 derde lid van
het koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van
de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa .

4. De herkenning van de brandweerlieden-ambulanciers, verpleegkundigen en artsen.
De herkenning van de brandweerlieden-ambulanciers, verpleegkundigen en artsen bestaat uit het
aanbrengen van het hieronder weergegeven symbool «Star of Life».
Het aanbrengen van dit symbool is facultatief, maar indien het aanwezig is, moet het in
overeenstemming zijn met de volgende aanduidingen:
- het symbool wordt aan elke kant van de helm ter hoogte van de slapen geplaatst;
- het heeft een maximale diameter van 30 mm;
- het is blauw voor de ambulanciers, groen voor de verpleegkundigen en rood voor de artsen.

5. Slotbepalingen.
De omzendbrief van 28 juni 1974 betreffende de interventiekledij voor het personeel van de
brandweerdiensten wordt opgeheven.

Gelieve deze omzendbrief te verspreiden aan de betrokken overheden.
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De brandweerkorpsen beschikken over een termijn van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding
van deze omzendbrief om de vermeldingen op de helmen in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van deze omzendbrief.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Deze omzendbrief treedt in werking op de dag van de ondertekening.

