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Zonaal reglement op het plaatsen en gebruiken van een brandweerkluis
Art. 1
Elke eigenaar of exploitant van een inrichting kan een brandweerkluis plaatsen mits:
-

-

een opdracht tot plaatsing te hebben ontvangen van de preventiedienst van de Hulpverleningszone
Waasland;
of
toestemming te hebben gekregen van de dienst nood- en interventieplanning van de
Hulpverleningszone Waasland.

Art. 2 – Registratie
Een brandweerkluis mag pas in gebruik genomen worden na een voorafgaande registratie bij de
Hulpverleningszone Waasland.
Een aanvraag tot registratie wordt gericht aan de dienst nood- en interventieplanning van de
Hulpverleningszone Waasland. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend op het adres: Hulpverleningszone
Waasland, Post Melsele, Keetberglaan 7, 9120 Melsele of via email: nipr@hvzwaasland.be
De aanvraag bevat volgende informatie:
-

naam en adres(sen) van de inrichting(en);
beknopte beschrijving van de activiteiten die er plaats vinden;
naam, adres, emailadres en telefoonnummer van de verantwoordelijke beheerder of exploitant.

De Hulpverleningszone Waasland brengt een bezoek aan de inrichting en staat in voor het aanmaken van een
brandweerkluisfiche. De exploitant dient de gevraagde gegevens over te maken aan de Hulpverleningszone
Waasland voor het opmaken van deze fiche.
Een geregistreerde brandweerkluis wordt door de Hulpverleningszone Waasland gelabeld met een sticker. Enkel
gelabelde brandweerkluizen worden door de brandweer gebruikt.
Art. 3 – Plaatsing
De brandweerkluis dient:
-

-

op een inbraak werende manier in een muur of in/aan een solide constructie verankerd te zijn;
geplaatst te worden op een hoogte van +/- 1.50 m in de nabijheid van de toegangsdeur, -poort of –hek,
zodat deze vanop het openbare domein zonder hinder en onmiddellijk bereikbaar is;
geplaatst te worden op volgende locatie:
 indien een poort of hek de vrije doorgang tot het terrein niet toelaat: rechts van de toegang tot
het terrein;
 in geval van een vrije toegang tot het terrein: rechts van de hoofdtoegang van het gebouw.
beschermd te worden tegen atmosferische omstandigheden door een sleutelklep.

Art. 4 – Technische specificaties
Het slot van de brandweerkluis moet van het type LIPS-brandweerkluis zijn. Dit volgens het erkende sleutelplan:
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-

Grondgebied Beveren
Grondgebied Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster, Kruibeke
Grondgebied Sint-Gillis-Waas
Grondgebied Stekene

LA207991
H0000327
AB426989
H0001448

De brandweerkluizen worden verdeeld door alle erkende LIPS-verdelers.
Aandachtspunt bij de keuze van het type zijn: locatie, verankeringsmogelijkheden en volume voor
toegangssleutels.
De plaatsing van de kluizen valt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager of eigenaar.
Art. 5 – Inhoud brandweerkluis
De brandweerkluis bevat de sleutel(s), badge(s) of codes die noodzakelijk zijn om zich toegang te kunnen
verschaffen tot het terrein en de gebouwen.
Ze dienen minimaal toegang te verschaffen tot:
-

het terrein en de hoofdtoegang(en) van de inrichting;
de toegangen tot compartimenten zoals bepaald in het brandpreventieverslag of – advies;
het controlelokaal zoals beschreven in het koninklijk besluit van 07/07/1994 tot vaststelling van de
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen;
het lokaal dat de bedieningen bevat van de actieve brandpreventiemaatregelen o.m.
branddetectiecentrale, bediening van de RWA installatie en bediening van de sprinklerinstallatie;
de poort of deur die toegang geeft tot de ondergrondse parkeerruimte en werd voorzien als
aanvalsweg voor de brandweer.

Bij voorkeur wordt een loper van de inrichting in de brandweerkluis voorzien. In geval er geen sleutelplan is
voorzien dient men zich toegang te kunnen verschaffen tot de ruimte waarin zich een sleutelkast bevindt. In
deze sleutelkast bevinden zich de sleutels zoals bovenstaand beschreven.
De sleutel(s) en badge(s) dienen duidelijk gelabeld te zijn.
Art. 6 – Verantwoordelijkheden
Iedere exploitant van een inrichting met een brandweerkluis dient te beschikken over de sleutel daarvan.
De exploitant staat in voor:
-

de aanwezigheid van de juiste sleutel(s), badge(s) en code(s) in de brandweerkluis;
het regelmatig controleren van de brandweerkluis op zijn goede werking;
het onmiddellijk herstellen van eventuele defecten;
de zichtbaarheid van het label, aangebracht door de Hulpverleningszone Waasland;
het overmaken van wijzigingen aan de gegevens die zijn opgenomen in de brandweerkluisfiche;
het melden van het stopzetten van het gebruik van een brandweerkluis bij verhuur of verkoop en dit
binnen de 15 dagen via mail nipr@hvzwaasland.be

Art. 7 – Wijziging van exploitant
Elke nieuwe exploitant van een inrichting waar een brandweerkluis aanwezig is, dient zijn kluis opnieuw te
registreren binnen de 15 dagen en dit volgens de procedure beschreven in art. 2.
Art. 8 – Afwijkingen
Afwijkingen op de artikels 3 en 5 van dit reglement kunnen worden toegestaan op advies van de
Hulpverleningszone Waasland. Een aanvraag tot afwijking dient gericht te worden tot de dienst nood-en
interventieplanning.
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