Reglement op het plaatsen en gebruiken van een brandweerkluis

ARTIKEL 1
Om een publiek toegankelijk gebouw, afgebakend terrein, instelling of gebouw van
commerciële aard buiten de diensturen toegankelijker te maken met het oog op een snelle
interventie van de brandweer kan er een sleutelkoker geplaatst worden.
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een bovenvermeld gebouw of terrein kan onder de in
dit reglement bepaalde voorwaarden op dat gebouw of terrein een sleutelkoker plaatsen
waarin zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich, in geval van noodoproep,
toegang kan verschaffen.
Deze toegangssleutel dient minimaal toegang te verschaffen tot het terrein en tot elk
compartiment van de gebouwen. Naast de toegangssleutel kan de koker ook een badge of
code bevatten voor het openen van poorten, slagbomen en toegangsdeuren en een lijst met
telefoonnummers van verantwoordelijken.
ARTIKEL 2
De sleutelkoker mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande schriftelijke
toelating van de burgemeester van Schoten.
De aanvraag tot toelating vermeldt:
1. naam en adres van de aanvrager + functie;
2. naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het bedrijf of
de exploitatie van het gebouw of terrein;
3. het adres van het gebouw of terrein, evenals een precieze beschrijving van de plaats
waar de sleutelkoker zal geplaatst worden en van de inhoud van de sleutelkoker.
ARTIKEL 3
Enkel sleutelkokers die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel, gebruikt door de
brandweer van Schoten, mogen geplaatst worden.
ARTIKEL 4
Na plaatsing dient de brandweerdienst van de ingebruikname schriftelijk in kennis gesteld te
worden door de aanvrager. Aan de aanvrager zal een sticker afgeleverd worden die moet
aangebracht worden op de klep van de sleutelkoker.
De brandweer zal slechts gebruik maken van sleutelkokers waarop deze sticker is
aangebracht.
ARTIKEL 5
Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd moet de sleutelkoker:
1. in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet kan
weggenomen worden;
2. geplaatst worden op een hoogte van +/- 2,50 meter boven de begane grond of nabij de
toegangsdeur, - poort, -slagboom of –hekken;
3. beschermd worden tegen atmosferische omstandigheden.
ARTIKEL 6
De sloten, elektronische lezers, codeklavieren en deuren, welke kunnen geopend worden met
de sleutel die zich in de sleutelkoker bevindt, dienen voorzien te worden van de aanduiding
“BRANDWEER” (rode letters op een witte achtergrond en minimum hoogte 50mm).

ARTIKEL 7
De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, 1° en 2°, zullen er voor instaan
dat:
1. stopzetting van het gebruik van de koker, bij verhuring of verkoop van het gebouw of
terrein waar de koker is aangebracht, binnen de 15 dagen schriftelijk aan de
burgemeester van Schoten wordt gemeld;
2. zich in de koker steeds een passende sleutel, badge of code bevindt evenals de correcte
en actuele telefoonnummers van verantwoordelijke personen of functies;
3. de sleutelkokers regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten
onmiddellijk worden hersteld;
4. de sleutelkoker, -klep en cilinder niet wordt overschilderd of op enige manier aan het
zicht wordt onttrokken.
ARTIKEL 8
Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een in dit
reglement bedoelde sleutelkoker is aangebracht, is gehouden binnen de 15 dagen hetzij een
nieuwe aanvraag in overeenstemming met artikel 2 te doen, hetzij schriftelijk de buiten
gebruikstelling van de sleutelkoker te melden aan de burgemeester van Schoten.
ARTIKEL 9
Technische nota voor het plaatsen en gebruiken van sleutelkokers:
1. de sleutelkoker moet van het type “Lecot brandweerbuis, brandweerkluis, vierkante
brandweerkluis of opbouw brandweerkluis” passend onder de generale sleutel van de
brandweer Schoten zijn;
2. hij moet worden verankerd in de muur zodat hij langs de voorzijde onmogelijk kan
verwijderd worden;
3. hij moet worden geplaatst op de plaats die in de aanvraag wordt beschreven
De eindverantwoordelijkheid van goede werking berust bij de aanvrager/gebruiker.
De Gemeente Schoten kan nooit verantwoordelijk gesteld worden door middel van het
opleggen van dit reglement bij mogelijke schadegevallen.
De aanvrager zal ten allen tijde geadviseerd worden dat codes of sleutels van mogelijke
inbraakalarmen niet beschikbaar zijn voor de brandweer.

Praktisch werking:
De moedersleutel wordt bij de brandweer bewaard in een voertuigkluis. Dit houdt in dat deze
voertuigkluis enkel kan geopend worden door officieren en onderofficieren. Na elk gebruik
wijzigt de toegangscode.
Wanneer de kluis wordt geopend, wordt dit eveneens gelogd, zodat de brandweer van Schoten
bij een mogelijke inbraak kan aantonen dat de loper al dan niet werd gebruikt.

De uitvoering van dit reglement behoort tot de dienst brandweer. Bij de opmaak van
brandweeradviezen op vraag van de heer burgemeester, bekijkt de brandweer of er noodzaak
is tot het verplicht opleggen ervan (risicovolle gebouwen/installaties) of eerder het adviseren
tot plaatsing van dergelijke sleutelkluis.

Goedgekeurd in de gemeenteraad van Schoten in zitting van 25 juni 2013.

