MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 28 MEI 2015 TOT WIJZIGING VAN DE MINISTERIËLE
OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN
BRANDWEERHELMEN EN TOT INVOERING VAN NIEUWE INSIGNES INGEVOLGE DE
HERVORMING VAN DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 03.06.2015)

Geachte mevrouw de voorzitter,
Geachte mijnheer de voorzitter,
Deze omzendbrief heeft tot doel om de hulpverleningszones en de brandweerdiensten te informeren
over de volgende twee punten :
1. De markering van de helm voor de commandant van de hulpverleningszone en de kolonel;
2. Het insigne van de commandant van de hulpverleningszone en van de kolonel, alsook de
samenstelling van de pet voor de graad van kolonel.

1. Wijzigingen van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering
van brandweerhelmen:
In titel 1. Algemeen, van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering
van de brandweerhelmen, worden de woorden « of in fluorescerend geel » ingevoegd tussen de
woorden « in fosforescerend geel » en de woorden « .Deze verf ».
In titel 2. Het kenteken van de graad, van dezelfde omzendbrief, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1. In punt 2.1., worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het 8ste gedachtestreepje wordt vervangen door een gedachtestreepje, dat luidt als volgt:

- Zonecommandant, tijdens de duur van zijn aanstelling en welke zijn graad ook is: een
cirkelvormige vermiljoen rode band in één of meer delen (afhankelijk van het model van de
helm) aan de achterkant van de helm in het midden van de helmschaal en 50 à 60 mm breed
aan de zijkanten en 30 à 40 mm breed in het midden.
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2° er wordt een 9de gedachtestreepje ingevoegd, luidend als volgt:

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

« - kolonel : een cirkelvormige vermiljoen rode band van 20 mm breed en een tweede
cirkelvormige vermiljoen rode band van 10 mm breed erboven.

2. In punt 2.2., worden de woorden « Met uitzondering van het 9de gedachtestreepje » ingevoegd
voor de woorden « de cirkelvormige band ».
3. In afwijking van punt 1°, blijft het 8ste gedachtestreepje van toepassing voor de brandweerdiensten
tot de inwerkingtreding van de zone waarvan zij deel uitmaken.

2. Het insigne van de commandant van de hulpverleningszone en van de kolonel, alsook van
de pet van de kolonel :
De hieronder vastgelegde bepalingen moeten worden gelezen in het licht van het ministerieel besluit
van 2 april 1980 houdende vaststelling van het uitgaanstenue van de leden van de gemeentelijke
brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties en de federaties van
gemeenten.
Deze bepalingen worden aangenomen in afwachting van een globale wijziging van het voormelde
ministerieel besluit van 2 april 1980.

Dit insigne vervangt de gelijkzijdige driehoek waarop een met gouden draad geborduurde kroon voor
de officier-dienstchef staat, die gedragen wordt op de rechtermouw.
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Een rond insigne van 8 cm diameter met twee grijze bijlen en een gouden kroon op een rode
achtergrond met goudkleurige rand.
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1. De officier die door de zoneraad wordt aangeduid als commandant mag, tijdens de duur van zijn
aanstelling, het volgende insigne op de linkerschouder dragen:

Het dragen van de gelijkzijdige driehoek waarop een met gouden draad geborduurde kroon voor de
officier-dienstchef staat, blijft echter van toepassing voor de brandweerdiensten tot de
inwerkingtreding van de zone waarvan zij deel uitmaken.
2. Het insigne van de graad kolonel bestaat uit drie sterren met zes punten en uit een kardinaalshoed,
gerangschikt als volgt:

3. De pet voor de graad van kolonel is samengesteld als volgt:

Deze omzendbrief treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand in de loop
waarvan hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De hulpverleningszones beschikken over een jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
omzendbrief om zich te conformeren aan de bepalingen van deze omzendbrief.
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4. Slotbepalingen - inwerkingtreding:
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Het insigne II is geborduurd met gouden garen op een zwarte achtergrond, de kinband is een gouden
band, het vizier is versierd met een eenvoudige rij goudkleurig geborduurde eikenbladeren en er is
een gouden band bevestigd over de volledige omtrek van de onderrand.

