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1 DOEL 

Wanneer noodvoorzieningen buiten dienst worden gesteld is het belangrijk dat de juiste 

mensen hier kennis van hebben en dat de juiste beheersmaatregelen genomen zijn. 

Het is eveneens van belang dat tijdelijk uit dienst genomen noodvoorzieningen ook 

weer terug in dienst worden genomen 

2 TOEPASSINGSGEBIED 

De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium. 

3 DEFINITIES 

Noodvoorzieningen zijn voorzieningen die in noodsituaties kunnen aangewend worden 

om de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen te beperken 

4 VOORSCHRIFT 

4.1 Over welke noodvoorzieningen gaat het? 

Het betreft hier voorzieningen die van belang zijn om een incident te voorkomen, 

doeltreffend te kunnen melden en/of de gevolgen er van te kunnen beperken. 

Voorkomingsmiddelen: beveiligingskringen 

Meldsystemen: sirene, netpresenter, branddetectie, detectiesystemen, fire basic 

Interventiemiddelen: brandblustoestellen, hydranten en nooddouches, BUMB flessen 

4.2 Werkwijze bij het buiten dienst nemen en terug in dienst 

nemen 

Voorkomingsmiddelen: 

Beveiligingskringen: indien deze buiten dienst gesteld dienen te worden kan dit enkel 

na goedkeuring door de leidinggevende. Er dient een schriftelijke toestemming met 

verantwoording te worden gegeven en vermelding van de genomen 

beheersmaatregelen. 

 

Meldsystemen:  

Bij gecontroleerd uit – en indienst nemen worden telkens de portiers en de 

brandweercommandant op de hoogte gebracht. 

Sirene en netpresenter: uit- en in dienst nemen wordt genoteerd door de portiers 

Branddetectie: de portier de brandweercommandant en de betrokken dienst worden 

telkens verwittigd van uit – en indienst name. De eigenaar van de installatie is 

verantwoordelijk om de branddetectie terug in dienst te nemen en brengt de portiers 

hiervan op de hoogte. 

Detectiesystemen: de dienst waar deze detectie’s zich bevinden zijn verantwoordelijk 

voor het in dienst houden van het systeem. Bij uit dienst nemen dient dit duidelijk 

vermeld in de controlekamer aangegeven te worden. 
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Logerij: waterstofmeting “Dräger” zuivering (WS en Cd-herpulping) – Arsine en 

Stibine meting 

Roosterij: chloormeting aan kwiktoren 

Hydro: H2S meting aan waterzuivering 

 

Interventiemiddelen: 

Brandblustoestellen: indien een toestel wordt gebruikt is de betrokken dienst/gebruiker 

verantwoordelijk voor omwisseling. Deze omwisseling gebeurt in Balen via de 

bedrijfsbrandweercommandant. 

Hydranten: indien een hydrant buiten dienst wordt genomen dient de 

bedrijfsbrandweercommandant te worden verwittigd Nooddouches: uit dienst nemen 

van nooddouches dient steeds gemeld te worden in de controlekamer. Deze informatie 

dient zichtbaar voor iedereen te worden uitgehangen. 

4.3 Toelichting bij omgang met voorkomings-, meldings-, en 
interventiemiddelen 

 Indien men een beveiligingskring buiten dienst dient te nemen dient er steeds 

overwogen te worden wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, dit aan de hand van 

een risico analyse. De beslissing tot uit dienst nemen dient steeds genomen te 

worden door de hiërarchische lijn van de dienst, met name de superintendant of zijn 

aangeduide plaatsvervanger en dient onderwerp te zijn van een schriftelijke 

verklaring (kan via mailing). 

 Bij werkzaamheden waarbij BUMB wordt voorgeschreven dient men steeds op de 

hoogte zijn van de werking van de BUMB voorziening en deze ook steeds ter 

beschikking te hebben. 

 Als men om een of andere reden de water voorziening van een bepaalde kring 

buiten dienst neemt dient er een grote BUMB fles ( v/d stilstand) geplaatst te 

worden bij de nooddouche in die kring. Is te verkrijgen via de medische dienst. 

 Noodvoorzieningen dienen ingezet te worden en beschikbaar te zijn voor 

noodtoestanden en niet te worden gebruikt voor andere doeleinden. 

 Vast opgestelde brandblustoestellen dienen niet om ingezet te worden bij 

laswerken. Hiertoe dienen specifiek voor deze doelstelling voorziene toestellen te 

worden gebruikt.  

 Indien men een brandblusser gebruikt dient een Rims melding opgesteld te worden. 

Gebruikte brandblussers dienen zo vlug mogelijk omgeruild te worden bij de 

brandweerdienst in Balen en bij O&V in Overpelt met vermelding van het aantal 

omgeruilde brandblussers aan de brandweercommandant. 

 Vooraleer werken aan te vatten dient men steeds kennis te nemen van de dichtst 

bij zijnde noodvoorzieningen en vluchtwegen via invullen en checken LMRA 
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