Hulpverleningszone Fluvia

Geachte
Om haar werk te kunnen doen moet de brandweer vaak toegang hebben tot gebouwen of moet ze minstens de
gevels van deze gebouwen kunnen bereiken.
Aanwezig personeel kan hierbij helpen door het geven van informatie. De begeleiding op de site en binnen de
gebouwen kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen bij interventies (zie: plichten werkgever, intern
noodplan, instructies).
Bij afwezigheid van personeel en/of afgesloten gebouwen/terreinen kan de brandweer vertraging oplopen of
schade aanrichten aan de infrastructuur. Wil hierbij noteren dat:
– het kennen van contactgegevens, zelfs als deze niet wettelijk verplicht zijn, zeker helpt om van op
afstand informatie, of zelfs toegang, te verkrijgen;
– in het hertekende brandweerlandschap, waarbij een naburig korps ter plaatse kan komen, de door
sommigen geplaatste ‘sleutelkluizen’ niet bruikbaar zijn;
– de meeste sleutelkluizen niet beveiligd zijn tegen misbruik (vb geen koppeling aan een
inbraakdetectie) en niet regelmatig gecontroleerd worden op correcte inhoud en bruikbaarheid;
– bewakingsfirma’s, toegangscontrolesystemen, inbraakdetectie, branddetectie,... een oplossing kunnen
bieden.
Het is en blijft de keuze van uw organisatie om de infrastructuur te beveiligen inzake toegankelijkheid. Als
brandweerdienst wensen wij op zijn minst in contact te kunnen komen met u ingeval van nood.
Wij verwijzen echter ook naar de bepalingen in het KB voor (cfr. Artikel 22 van het K.B. van 28 maart 2014
betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen) opgenomen in de codex boek III welzijn op het werk.
Voor het invullen van concrete afspraken, neemt u best contact met de dienst preventie van de
hulpverleningszone Fluvia brandpreventie@hvzfluvia.be.
Hierbij nog enkele mogelijkheden
– Automatische vrijgave van één of meerdere toegangsdeuren/poorten, bij stroomuitval, branddetectie,
brandalarm;
– automatische vrijgave van een brandweerlokaal en/of sleutelkluis, bij stroomuitval, branddetectie,
brandalarm;
– alternatief voor bovenstaande is de vrijgave door middel van codeklavier/domotica met vermelding
van een telefoonnummer (24/24, 7/7) voor het kenbaar maken van de code aan de hulpdiensten of
het openen via domotica.
– ….
Hoogachtend,
De brandweerleiding.

