MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 7 NOVEMBER 1990 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN
HET OPENBAAR WATERVOORZIENINGSNET DOOR DE BRANDWEER. (Ref. VI/SIB/5/D 297.2)
Aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen van de gemeenten die over een brandweerdienst
beschikken.
Uw aandacht werd reeds herhaalde malen gevestigd op de verantwoordelijkheid van de
gemeentelijke overheden inzake brandbluswatervoorraden ten behoeve van de brandweer, meer in
het bijzonder met de omzendbrieven van 14 oktober 1975 (B.S. van 31.01.1976), 6 maart 1978
(B.S. van 28.04.1978) en 9 maart 1982.
Een aantal belangrijke verbeteringen konden reeds vastgesteld worden. Toch dient men te
betreuren dat, omwille van financiële en technische moeilijkheden, het soms niet mogelijk was de
noodzakelijke werken uit te voeren om een voldoening gevend beschermingsniveau te bereiken.
Teneinde de beschikbare middelen op de meest afdoende manier aan te wenden en lokale
initiatieven hieromtrent te ondersteunen, lijkt het me noodzakelijk volgende aanbevelingen te
formuleren :
1. Om voorbereid te zijn op branden waarvoor betrekkelijk grote hoeveelheden water afgenomen
worden van het openbaar watervoorzieningsnet, is het belangrijk om het met de verantwoordelijken
van de watervoorzieningsmaatschappij eens te worden over een procedure tot onmiddellijke
informatieuitwisseling.
Deze informatie heeft een dubbel doel :
- de betrokken watervoorzieningsmaatschappij toe te laten technische schikkingen te treffen, die van
die aard zijn de hoeveelheden beschikbaar water tijdelijk te verhogen in de nabijheid van de plaats
van een ramp;
- de maatschappij tegelijkertijd aan te zetten om de noodzakelijke schikkingen te nemen om
rechtstreeks of onrechtstreeks ongemakken hieromtrent te beperken voor het geheel van de
verbruikers.
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2. In het kader van oefeningen kan het gebeuren dat de brandweer eveneens grote hoeveelheden
water dient te verbruiken van het distributienet.
Om de ongemakken te voorkomen die hieruit zouden voortvloeien voor de andere verbruikers, is
het aangewezen de watervoorzieningsmaatschappij minstens één week op voorhand te verwittigen
van een dergelijke oefening.
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Alleszins past het, indien in de loop van een interventie een belangrijke hoeveelheid water afgenomen
wordt de distributiemaatschappij hiervan zo vlug mogelijk te verwittigen op het einde van de
interventie.

