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4. BIJLAGEN  SLEUTELKLUIS 

1.1. Zonaal reglement op het plaatsen en 
gebruiken van de sleutelkluis 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 1993 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005 
Bekendgemaakt op 7 juli 1993 en 27 maart 2005 

Artikel 1 
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein kan onder de in dit 
reglement bepaalde voorwaarden op dat gebouw of terrein een sleutelkluis plaatsen, 
waarin zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich, in geval van 
noodoproep, toegang kan verschaffen. 

Artikel 2 
De sleutelkluis mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande toelating van 
de Zoneraad. 
De aanvraag wordt schriftelijk gericht aan Brandweerzone Centrum, Zoneraad 
Roggestraat 70, 9000 Gent. 
Hierin wordt vermeldt: 
1. naam en adres van de aanvrager; 
2. naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het beheer of 
de exploitatie van het gebouw of terrein; 
3. het adres van het gebouw of terrein evenals een precieze beschrijving van de plaats 
waar de sleutelkluis zal geplaatst worden. 

Artikel 3 
Enkel sleutelkluizen die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel gebruikt door de 
brandweer zullen mogen geplaatst worden. 

Artikel 4 
De aanvrager wordt verzocht om, na plaatsing, de brandweer uit te nodigen voor een 
sleutelkluiscontrole. Indien de inhoud van de sleutelkluis correct en volledig is zal er een sticker 
van de brandweer worden aangebracht. Zo niet zal er een hercontrole moeten plaats vinden. 
De brandweer zal slecht gebruik maken van sleutelkluizen waarop de sticker is aangebracht. 

Artikel 5 
Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd moet de 
sleutelkluis: 
1. in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet kan 
weggenomen worden; 
2. geplaatst worden, boven of naast de toegangsdeur, -poort of -hekken; 
3. beschermd worden tegen atmosferische omstandigheden door een sleutelklep waarop 
de in artikel 4 bedoelde sticker moet aangebracht zijn. 

Artikel 6 
Sleutels voor het openen van de sleutelkluis mogen slechts worden aangemaakt nadat 
naam en adres van de personen die er zullen over beschikken is meegedeeld. 
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Artikel 7 
De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, 1° en 2°, zullen ervoor 
instaan dat: 
1. de sleutelklep, voorzien van de sticker, niet wordt overschildert of op enige manier 
aan het zicht wordt onttrokken; 
2. stopzetting van het gebruik van de kluis, bij verhuring of verkoop van het gebouw of 
terrein waar de kluis is aangebracht, binnen de 15 dagen schriftelijk aan de 
burgemeester wordt gemeld; 
3. zich in de kluis steeds de passende sleutel bevindt; 
4. de sleutelkluis regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten onmiddellijk 
worden hersteld. 

Artikel 8 
Indien inbraakdetectie aanwezig is, dient bij voorkeur de sleutelkluis/koker hierop aangesloten 
te worden om misbruik van de sleutelkluis te detecteren. 

Artikel 9 
Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een in dit 
reglement bedoelde sleutelkluis is aangebracht is gehouden binnen de 15 dagen hetzij 
een nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 2 te doen, hetzij schriftelijk de 
buitengebruikstelling van de sleutelkluis te melden aan de brandweer. 

Artikel 10 
Overtredingen van dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve 
geldboete van 60 euro.. 
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1.2. Technische nota voor het plaatsen en gebruiken van 
sleutelkluizen 

1. De brandweerkluis moet van het volgende type zijn: “LIPS-brandweerkluis, type S-
5958” passend onder de generale sleutel (AB 026049) brandweer GENT. 
 

2. De brandweerkluis moet op een inbraakwerende wijze in een muur (baksteenformaat) 
worden aangebracht of gelast aan/in metalen hekken, palen of poorten. Deze kluis kan de 
sleutels van diverse poorten, gebouwen, badges, plannen e.d. bevatten. Ze wordt met een 
onderdeel van het brandweersleutelsysteem afgesloten 
 

3. Hij moet worden geplaatst op de plaats die in de aanvraag werd beschreven. 
 

4. Na plaatsing wordt de brandweerdienst hiervan schriftelijk of telefonisch in kennis gebracht 
waarna een keuring ter plaatse zal worden uitgevoerd. 
 

5. Bij de bestelling en levering van de sleutelkluis moeten volgende zaken inbegrepen zijn: 
- de kluis zelf 
- 3 sleutels van de kluis 
- 1 certificaat van de sleutels voor het bijmaken ervan 
- een afdekplaat met dubbelzijdig klevende velcro om op het deurtje te kleven 

 
 
 

Sleutelkluis (waalsteenformaat) 
 
Productspecificaties : 5958  LIPS-Octro 1 
  
Afmetingen:  57 x 208 x 95 mm.  
Inwendig volume:  ca. 50 x 150 x 80 mm.  
Materiaal 
behuizing:  Staal, geel gepassifeerd.  

Montage:  Aan achterzijde door middel van 2 
muurankers in spouw.  

 

 
  


