KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 OKTOBER 1975 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE INSPECTIE
VAN DE BRANDWEERDIENSTEN VAN DE GEMEENTEN, DE AGGLOMERATIES EN DE
FEDERATIES VAN GEMEENTEN. (B.S. 11.11.1975)
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op
artikel 9, tweede tot vierde lid ;
Gelet op de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van
gemeenten, inzonderheid op artikel 4 § 2, 10. ;
Gelet op het advies van de Syndicale Raad van advies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ;
Gelet op het advies van de Raad van State ;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken.
Artikel 1. De inspectie van de brandweerdiensten van de gemeenten, de agglomeraties en de
federaties van gemeenten is samengesteld uit rijksambtenaren van niveau 1.
De ingenieurs onder dezen moeten houder zijn van een van de diploma's opgesomd in sub 1 van
de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 1972 tot vaststelling van de geschiktheids- en
bekwaamheidscriteria, alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de
officieren van de gemeentelijke brandweerdiensten.
Art. 2. [K.B. van 10 april 1995, art. 1 (inw. 1 mei 1995) (B.S. 28.04.1995) - De leden van de inspectie
maken deel uit van de algemene directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken]
Art. 3. De leden van de inspectie hebben tot opdracht :
1. ten minste eenmaal per jaar controle uit te oefenen op de organisatie

en de werking van de brandweerdiensten; zij geven aan de bevoegde overheden advies en
wenken in verband met elke maatregel welke op dat gebied tot verbetering kan leiden;
2. na te gaan hoe de brandweerdiensten zich van hun taak kwijten op het stuk van brandbestrijding;
in voorkomend geval sporen zij de oorzaken en de omstandigheden van de branden op;
3. na te gaan hoe de brandweerdiensten zich van hun taak kwijten op het stuk van brandvoorkoming;

Art. 4. De leden van de inspectie kunnen ertoe gehouden worden :
a) wanneer de noodwendigheden van hun opdracht zulks vereisen, bepaalde prestaties buiten de
gewone diensturen te verrichten;
b) geregeld bepaalde opleidingscursussen, cursussen voor voortgezette opleiding en bijscholing
georganiseerd inzake brandvoorkoming en brandbestrijding te volgen;
c) bij de uitoefening van hun functies een uniform te dragen waarvan de samenstelling en de
kentekens door ons bepaald worden.
Art. 5. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 maart 1935 betreffende de algemene organisatie van
de brandweerdiensten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1954 en 15 juni 1960 wordt
opgeheven.
De krachtens dat artikel 4 benoemde ambtenaren van de inspectie van de brandweerdiensten
behouden echter hun ambt onder dezelfde voorwaarden tot de Minister van Binnenlandse Zaken er
een einde aan maakt.
Art. 6. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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[K.B. van 10 april 1995, art. 2 (inw. 1 mei 1995) (B.S. 28.04.1995) - De leden van de inspectie
oefenen hun taken uit onder de bevoegdheid en de leiding van de ambtenaar van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken bekleed met de graad van Directeur-generaal van de civiele
bescherming.]
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in voorkomend geval delen zij hun opmerkingen aan de verantwoordelijke overheden mede.

