ORDONNANTIE VAN 19 JULI 1990 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP.
(B.S. 05.10.1990)
HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie dient te worden verstaan onder :
1° de bijzondere wet : de wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
2° de agglomeratiewet : de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en
federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987 en de bijzondere wet van 12
januari 1989.
[Aangevuld bij Ord. van 9 juli 2015, art. 2 (B.S. 20.07.2015) –
3° de wet van 15 mei 2007 : de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
4° de Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.]
HOOFDSTUK II. - OPRICHTING EN OPDRACHTEN VAN DE INSTELLING.
Art. 3. § 1. Er wordt een instelling van openbaar nut opgericht onder de benaming “Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp”, hierna genoemd
“Brandweerdienst”.
De Brandweerdienst bezit rechtspersoonlijkheid.
§ 2. In artikel 1, A, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut, wordt in alfabetische volgorde de volgende vermelding ingevoegd :
“Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische hulp”.
Art. 4. [Ord. van 12 maart 1998, art. 2 (inw. 28 april 1998) (B.S. 28.04.1998) –
§ 1. De Brandweerdienst wordt bovendien belast met de uitoefening van de bevoegdheden
van de Brusselse Agglomeratie inzake brandbestrijding en dringende medische hulp.

[Art. 4bis. Ord. van 12 maart 1998, art. 3 (inw. 28 april 1998 ) (B.S. 28.04.1998) –
De Brandweerdienst richt een Opleidingscentrum in dat de opleiding, vervolmaking of bijscholing
van het operationeel personeel van de openbare brandweerdiensten tot doel heeft.
Het Opleidingscentrum kan eveneens cursussen organiseren ten behoeve van derden, voor zover
zij betrekking hebben op de voorkoming en de bestrijding van brand en paniek.]

HOOFDSTUK III. - BEHEER, CONTROLE EN BEVOEGDHEDEN.
1

Art. 5. Onverminderd de verplichtingen opgelegd door [de federale wetgeving en regelgeving van
2
toepassing op de Brandweerdienst], bepaalt [de Regering] de regelen betreffende de werking van de
Brandweerdienst.
1
2

Aldus gewijzigd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 4 (B.S. 20.07.2015)
Aldus gewijzigd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 3 (B.S. 20.07.2015)

Art. 6. [Ord. van 9 juli 2015, art. 5 (B.S. 20.07.2015) – De Brandweerdienst wordt bestuurd door de
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar, onder gezag van de Minister of Staatssecretaris
bevoegd voor brandbestrijding en dringende medische hulp.
De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar zijn, respectievelijk, de officier-dienstchef
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§ 3. De Brandweerdienst mag eveneens gunstig reageren op elke ander aanvraag om
technische tussenkomst, voor zover die een dringend karakter vertoont.]
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§ 2. De Brandweerdienst wordt bovendien belast met taken inzake brandpreventie; die taken
omvatten het geven van adviezen alsook het uitoefenen van bewaking en controle overeenkomstig de
terzake geldende regeling.

en de officier-tweede in bevel, die tot een verschillende taalrol behoren.
De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar oefenen hun functie uit in het kader van
een mandaat.
De Regering bepaalt het administratief statuut van de leidend ambtenaar en van de adjunct-leidend
ambtenaar, onverminderd de federale regelgeving betreffende de civiele veiligheid en het
administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones die erop van
toepassing is.]
[Art. 6bis. Toegevoegd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 6 (B.S. 20.07.2015) – Een administratieve
coördinator, van dezelfde rang als de adjunct-leidend ambtenaar, oefent zijn functies uit onder het
gezag van de leidend ambtenaar in het kader van een mandaat.
Deze administratieve coördinator wordt belast met het juridisch, financieel en personeelsbeleid van
de Brandweerdienst. De beslissingen die onder deze materie vallen, moeten hem ter advies worden
voorgelegd.
De Regering bepaalt de procedure van toepassing op de beslissingen die een ongunstig advies
hebben gekregen van de coördinator.]
Art. 7. De brandweerdienst kan handelsactiviteiten uitoefenen die verenigbaar zijn met de opdrachten
die eraan worden toevertrouwd.
[De Regering] kan een boekhoudkundig plan volgens handelsmethodes opleggen.
Aldus gewijzigd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 3 (B.S. 20.07.2015)

[De Regering bepaalt de tarieven van de retributies voor de prestaties die voortvloeien uit de
opdrachten bedoeld in de artikelen 4 en 4bis. Zij kan, wanneer daartoe ernstige redenen bestaan of
rekening houdend met sociale doeleinden, vastgestelde rechten verminderen of niet-invorderbaar
verklaren.]
Aldus aangevuld bij Ord. van 12 maart 1998, art. 4 (inw. 28 april 1998) (B.S. 28.04.1998)

1
2

Aldus gewijzigd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 7, 1° (B.S. 20.07.2015)
Aldus gewijzigd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 3 (B.S. 20.07.2015)

Art. 9. […]
opgeheven bij Ord. van 13 april 1995, art. 5 (inw. 3 juli 1995) (B.S. 23.06.1995)

Art. 10. De Brandweerdienst heeft als middelen :
1. de op de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en op de begroting van de
Agglomeratie uitgetrokken kredieten;
2. de in zijn voordeel gedane schenkingen en legaten;
3. de ontvangsten die verband houden met zijn activiteit en de vergoedingen voor diensten;
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Art. 8. [De Regering] bepaalt [het personeelsplan] van de Brandweerdienst. Zij regelt de overgang
van het personeel van de Brusselse Agglomeratie naar de Brandweerdienst met inachtneming van de
artikelen 5 en 56 van de bijzondere wet.
[Vervangen bij Ord. van 9 juli 2015, art. 7, 2° (B.S. 20.07.2015) – De Regering bepaalt het
administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het personeel van de Brandweerdienst met
inachtneming van artikel 55 van genoemde wet en van de federale regelgeving betreffende de civiele
veiligheid en het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones die
erop van toepassing is.]
2
[De Regering] benoemt het personeel van de Brandweerdienst. Zij kan toelating verlenen
personeel aan te werven onder het stelsel van arbeidsovereenkomst volgens de bepalingen
vastgesteld bij of krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 56 van 16 juli 1982 betreffende de
werving in sommige overheidsdiensten, gewijzigd bij de wet van 20 februari 1990.
In afwijking van artikel 51 van de wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen
1973-1974, gewijzigd bij de wet van 2 juli 1981 en het koninklijk besluit nr. 56 van 16 juli 1982
betreffende de werving in sommige overheidsdiensten, kunnen de voorziene betrekkingen worden
toegewezen zonder prioriteit te verlenen aan de ambtenaren onderworpen aan het regime van de
mobiliteit.

4. de door de Staat of andere openbare besturen toegekende middelen;
5. de subsidies en toevallige inkomsten;
6. de leningen aangegaan tot uitvoering van een door [de Regering]
investeringsprogramma.
[7. de niet aangewende begrotingsboni uit de vorige jaren die de
Brandweerdienst mag overdragen krachtens de begrotingsordonnantie.]

goedgekeurde

Aldus aangevuld bij Ord. van 12 maart 1998, art. 5 (inw. 28 april 1998) (B.S. 28.04.1998)

[8. de middelen afkomstig uit de uitvoering van artikel 70 van de wet van 15 mei 2007.]
Aldus gewijzigd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 8 (B.S. 20.07.2015)

Art. 11. Deze ordonnantie treedt in werking op de datum vastgesteld door [de Regering] en ten laatste
op 31 december 1991.
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Aldus gewijzigd bij Ord. van 9 juli 2015, art. 3 (B.S. 20.07.2015)

