MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 9 APRIL 2008 – BRANDVOORKOMING - AUTOMATISCHE
BRANDDETECTIEINSTALLATIES. (B.S. 25.04.2008)

Aan Mevrouw de Provinciegouverneur,
Aan de heren Provinciegouveneurs
Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de Gouverneur,
1

Zaak C-254/05.
Artikel 28 EG.
3
Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
4
Europese Vrijhandelsassociatie.
2

BRANDPREVENTIE
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Kenniscentrum – Documentatiedienst
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FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Op 7 juni 2007 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen tegen het koninkrijk België
in verband met de verplichting om te voldoen aan de Belgische norm NBN S 21-100 Reddings- en
brandweermaterieel - Opvatting van algemene installaties voor automatische branddetectie door
puntdetector. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest geoordeeld dat België door het verplichten van de
2
toepassing van deze norm een belemmering creëert van het vrije verkeer van goederen .
3
Op basis van artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 kan de gemeenteraad verordeningen inzake
preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen. De norm NBN S 21-100 wordt opgelegd in
sommige gemeentelijke verordeningen. Het gebeurt ook dat de brandweerdiensten in hun
brandpreventieverslagen verwijzen naar de norm NBN S 21-100. De draagwijdte van dit arrest van het
Hof van Justitie strekt zich uit tot al die praktijken.
De verwijzing naar de norm NBN S 21-100 blijft toegelaten maar moet worden aangevuld met
volgende tekst :
Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S 21-100, die rechtmatig in
een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in de handel zijn
4
gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.
Ik zou u willen vragen de gemeenten te verzoeken om hun verordeningen en administratieve
handelingen in die zin aan te passen en de producten zoals hierboven beschreven in de praktijk te
aanvaarden.

