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1. Welke wetgeving m.b.t. tot brandpreventie is van toepassing 
in België voor nieuwe gebouwen? 

2. Moeten renovaties van bestaande gebouwen hieraan 
beantwoorden? Wat met eengezinswoningen? 

3. Wat met bestemmingswijzigingen? 

4. Welke zijn de andere reglementeringen op het gebied van 
brandveiligheid?  

5. Mag de brandweer systematisch strengere eisen opleggen 
dan deze uit de regelgeving? 

6. Mag men afwijken van de principes uit de regelgeving? Wat is 
de procedure?

Reglementair kader…
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Wet

Normen

Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen

Koninklijk besluit “Basisnormen” 
7/7/1994 + wijzigingen, .... Aangevuld 
met reglementen (hotels, rustoorden, …)

Belgische en Europese normen 
(classificatie, proeven, …)

Technische 
Voorlichtingen (TV)

Vorming en onderwijs Handboeken

Eengemaakte technische 
Specificaties

STS (Gebouwprestaties)
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Van toepassing zijnde wetgeving

Brandreglementering

Ter illustratie – Niet exhaustief (Bron FOD BZ)



1. Welke wetgeving m.b.t. brandpreventie is 
van toepassing voor nieuwe gebouwen?

• KB van 7 juli 1994 legt de basispreventienormen vast (en zijn 
wijzigingen, waaronder KB van 12/07/2012)

Bijlage 1 - Terminologie

Bijlage 2 – Lage gebouwen (h < 10 m)

Bijlage 3 – Middelhoge gebouwen

Bijlage 4 – Hoge gebouwen (h > 25 m)

Bijlage 5 – Reactie bij brand

Bijlage 6 – Industriële gebouwen

Bijlage 7 – Algemene bepalingen 



Bijlagen 1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 7Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 7

Alle gebouwen, behalve industriële

“Bestaande” gebouwen “Nieuwe” gebouwen

Datum 

bouwaanvraag
1/1/1998 Lage gebouwen

26/5/1995 Middelhoge en hoge gebouwen

1/12/2012

Bijlagen 1, 6, 7Geen bijlage

Industriële gebouwen

“Bestaande” gebouwen “Nieuwe” gebouwen

15/08/2009

Geen bijlage

1. Welke wetgeving m.b.t. brandpreventie is 
van toepassing voor nieuwe gebouwen?



Neen

Het KB is uitsluitend van toepassingen op nieuwe gebouwen en op 
uitbreidingen van bestaande gebouwen, enkel wat betreft de 
uitbreiding

Het KB is NIET van toepassing voor renovaties! 

2 nuances

• JA voor renovaties van nieuwe gebouwen (> 1994)

• Renovaties kunnen in het kader van een stedenbouwkundige 
vergunning onderdeel uitmaken van een advies van de 
brandweer. Het KB wordt gebruikt als leidraad
– de veiligheid mag niet verminderen en 

– Nieuwe elementen voldoen zo veel als mogelijk aan het KB

2. Regelgeving ook betrekking op renovaties? 
Wat met eengezinswoningen?



2. Regelgeving ook betrekking op renovaties? 
Wat met eengezinswoningen?

Neen

Het KB is NIET van toepassing op ééngezinswoningen

Met een nuance: wat is een ééngezinswoning?
Dokterswoning met kabinet en wachtzaal? 

Apotheek met woning? 

Rijwoning? 

Interpretatie (2011) van de Hoge Raad
https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/definitie_eengezinswoningen.pdf

https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/definitie_eengezinswoningen.pdf


Rijwoning = eensgezinswoning?



Eengezinswoning omgevormd tot appartementen, laag gebouw omgevormd tot 
middelhoog gebouw, industrieel gebouw omgevormd naar appartementen, …

Ja in sommige gevallen… 

Voorbeeld 1: eengezinswoning gebouwd in 2001 en omgevormd tot 2 
appartementen in 2019: Ja Koninklijk Besluit van toepassing

3. Is de wetgeving van toepassing bij 
bestemmingswijzigingen?

“Bestaande” gebouwen “Nieuwe” gebouwen

1998 Lage gebouwen

1995 Middelhoge en hoge gebouwen

2009 Industriële gebouwen

Bouw 
eengezinswoning 

Omvorming naar 
2 appartementen



Voorbeeld 2: eengezinswoning gebouwd in 1950 en omgevormd tot 2 
appartementen in 2019: NEEN Koninklijk besluit niet van toepassing

Niettemin, de bestemmingswijziging kan in het kader van een 
stedenbouwkundige vergunning de uitmaken van een advies van de 
brandweer

“Bestaande” gebouwen “Nieuwe” gebouwen

1998 Lage gebouwen

1995 Middelhoge en hoge gebouwen

2009 industriële gebouwen

Bouw 
eengezinswoning

Omvorming naar 
2 appartementen

3. Is de wetgeving van toepassing bij 
bestemmingswijzigingen?



4. Welke zijn de andere reglementeringen op 
het gebied van brandveiligheid? 

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire&art=library&niv01=belgian_regulation


4. Welke zijn de andere reglementeringen op 
het gebied van brandveiligheid? 

Appartementsgebouwen, kantoren, …

• KB “Basisnormen” (eisen in functie van de hoogte)

• Codex “Welzijn op het werk” (burelen) + ARAB art. 52 (kantoren) + 
AREI



4. Welke zijn de andere reglementeringen op 
het gebied van brandveiligheid? 

Ziekenhuizen

• KB “Basisnormen” (eisen in functie van de hoogte)

• Codex “Welzijn op het werk” + ARAB (art. 52) + AREI

• Wet van 1979



4. Welke zijn de andere reglementeringen op 
het gebied van brandveiligheid? 

Scholen

• KB “Basisnormen” (eisen in functie van de hoogte)

• Codex “Welzijn op het werk” + ARAB (art. 52)

• NBN S 21-204 (1982, momenteel in herziening) (prNBN S21-204-2 (2018) 

Nieuwe schoolgebouwen)



Toeristische logies

• KB “Basisnormen” (eisen in functie van de hoogte)

• Codex “Welzijn op het werk” + ARAB (art. 52)

• Besluit van de Vlaamse regering (2009)

4. Welke zijn de andere reglementeringen op 
het gebied van brandveiligheid? 



Wanneer meerdere voorschriften gelijktijdig van 
toepassing zijn, moeten deze allen gerespecteerd 
worden.

In het geval van tegenstrijdigheden moeten de 
strengste eisen nageleefd worden en deze die 
betrekking hebben op de veiligheid van personen.

4. Welke zijn de andere reglementeringen op 
het gebied van brandveiligheid? 



Neen

De brandweer mag geen strengere eisen stellen dan deze

vastgelegd in de regelgeving (omzendbrief van 2009 betreffende

de draagwijdte van een brandpreventieverslag)

Behalve indien een specifiek aspect niet of onvoldoende 
gereglementeerd is, mag men bijkomende eisen voorstellen. Deze 
moeten wel gemotiveerd worden

Voorbeeld Beschermde werkplaats (verpakking)

Bijlage 6 “Industriële gebouwen” van toepassing. Maar personen met een beperkte 
mobiliteit → de brandweer kan oordelen dat er een gevaarlijke situatie is en 
bijkomende eisen voorstellen voor de evacuatiewegen (aantal, afstand verkleinen, 
…)

5. Mag de brandweer strengere eisen 
opleggen dan deze uit de regelgeving? 



Neen

De eisen moeten gerespecteerd worden

Tenzij een aanvraag tot afwijking ingediend wordt bij de 
afwijkingscommissie. 

Compenserende maatregelen moeten voorgesteld worden om een 
“zelfde veiligheidsniveau” te behouden. 

6. Mag men afwijken van de principes uit de 
regelgeving



1. Welke wetgeving m.b.t. tot brandpreventie is van toepassing 
in België voor nieuwe gebouwen? KB “Basisnormen”

2. Moeten renovaties van bestaande gebouwen hieraan 
beantwoorden? Wat met eengezinswoningen? Neen, maar 
genuanceerd

3. Wat met bestemmingswijzigingen? KB soms van toepassing. 
Indien niet vaak advies van de brandweer

4. Welke zijn de andere reglementeringen op het gebied van 
brandveiligheid?  www.normen.be/brand

5. Mag de brandweer systematisch strengere eisen opleggen 
dan deze uit de regelgeving? NEEN

6. Mag men afwijken van de principes uit de regelgeving? NEEN, 
behalve aanvaarde afwijkingsaanvraag

Besluiten

http://www.normen.be/brand


Besluiten



Rol van de Brandweerdienst bij de begripsvorming  
“brand” in gebouwen



Advies van de Brandweerdienst: wanneer en waarom?

• Principe:
– De Brandweerdienst doet geen spontane interventie op het vlak van preventie

• Interventie is mogelijk in de volgende gevallen:
– Ofwel in het kader van een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning (of milieuvergunning of 

milieu-attest).
• als verplicht onderdeel van het administratief  dossier (Regio BXL)
• OF op verzoek van de stedenbouwkundige dienst die de aanvraag behandelt

– Ofwel bij uitdrukkelijk bevel van de Burgemeester
• bv. In een situatie die een duidelijk onmiddellijk gevaar met zich meebrengt

– Ofwel op vrijwillige basis
• Wens van de Bouwmeester om het niveau van brandveiligheid te verbeteren
• Informeel advies voorafgaand  aan het indienen van een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning.

– Ofwel in het kader van een afwijkingsaanvraag
• Advies = adviserend, niet verplichtend karakter … het is de autoriteit die het afwijkingsdossier behandelt, die 

beslist of ze al dan niet rekening houdt met het advies van de Brandweerdienst 



Advies van de Brandweerdienst = verplichting?
Situatie 1: het advies van de Brandweerdienst is verplicht in het kader van de stedenbouwkundige vergunning

In het advies worden de voorschriften meestal op 3 verschillende manieren verwoord:

• "Reeds voorziene maatregelen"
– Maatregelen opgenomen in het plan of in een document in de bijlage.

– Vermits met deze maatregelen wordt rekening gehouden bij het opstellen van het advies, zijn zij 
te beschouwen als verplicht.

• "De volgende maatregelen dienen te worden toegepast: …"
– Ofwel door verwijzing naar een specifieke norm (bv. NBN S21-201, 202 en 203), ofwel door een 

lijst met gedetailleerde maatregelen.

– Deze maatregelen zijn te beschouwen als verplicht.

• "Wij adviseren eveneens de volgende maatregelen : …"
– Deze maatregelen dienen beschouwd te worden als vrijwillig: de keuze om ze al dan niet toe te 

passen ligt bij de Bouwheer



Advies van de Brandweerdienst = verplichting?
Situatie 2: Het advies van de Brandweerdienst  wordt gegeven buiten een vergunningsprocedure

▪ Situatie 2.1: Na herbespreking van enkele voorschriften in het kader van de 
stedenbouwkundige vergunning

- Voor voorschriften die moeilijk of zelfs onmogelijk na te leven zijn, kunnen alternatieve maatregelen 
worden voorgesteld.

- Het advies werd uitgevaardigd als aanvulling bij het advies bij de SV en heeft dus een verplicht 
karakter.

▪ Situatie 2.3: Ofwel bij uitdrukkelijk bevel van de Burgemeester (situatie die een duidelijk 
onmiddellijk gevaar betekent
– Het advies wordt in het algemeen gevolgd door een besluit van de Burgemeester, met verplicht 

karakter.

▪ Situatie 2.2.: Of vrijwillige basis (gevraagd door de Bouwheer)
- Het advies wordt als een "advies" beschouwd en heeft dus geen verplicht karakter.

- Maar … de Bouwheer weet nu wat hij zou moeten doen om het niveau van brandveiligheid van zijn 
gebouw te verhogen.

Maître d'Ouvrage



Advies van de Brandweerdienst / SV: procedure

• Wallonië en Vlaanderen:

– 1° Indienen van aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning 
(zonder Advies van de BWD)

– 2° Advies van de Brandweerdienst op verzoek van de Gemeente

– 3° Advies van de Brandweerdienst gevoegd bij de stedenbouwkundige 
vergunning (en dus met verplicht karakter)

• Regio Brussel:

– 1° Advies van de Brandweerdienst op verzoek van de Bouwheer

– 2° Indienen van aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning 
(waarbij het Advies van de BWD is gevoegd)

– 3° Advies van de Brandweerdienst gevoegd bij de stedenbouwkundige 
vergunning (en dus met verplicht karakter)



Rol en verantwoordelijkheid van de Brandweerdienst in het 
kader van de brandpreventie

• CIRCULAIRE VAN 17 NOVEMBER 2009 BETREFFENDE HET VERSLAG 
VAN BRANDPREVENTIE
– Inhoud van een advies van de Brandweerdienst

• Herinnering aan de toepasselijke regelgeving of de goede praktijken die als 
referentie dienen te worden genomen

• Identificatie van de afwijkingen(*) 
– Exhaustieve controle: NEEN
– Steekproefsgewijze controle: JA

• Extra vereisten

• Gevolgen
– Een advies van de Brandweerdienst zonder enige opmerking betekent niet 

dat het project volledig conform is
– Het volstaat niet een project te wijzigen op basis van de afwijkingen die de 

BWD heeft geïdentificeerd.
– De controle van de conformiteit van het project blijft een 

verantwoordelijkheid van de Bouwheer en zijn adviseurs (architect, 
studiebureau)



Eisen van de Brandweerdienst met betrekking tot de 
toepasselijke regelgeving

• Kan de Brandweerdienst meer eisen dan wat de toepasselijke 
regelgeving oplegt?
– JA, indien goed gerechtvaardigd (specifiek risico)

• Kan de Brandweerdienst minder aanvaarden dan wat de 
toepasselijke regelgeving oplegt?
– NEEN, op basis van het principe "Voorschrijver = afwijker"

• Basisnormen (KB 7.7.1994) = FOD Binnenlandse zaken

• ARAB = FOD Werkgelegenheid Werk

• Gemeentelijk reglement

• Eisen van de Brandweerdienst (vorig advies) = Brandweerdienst



Y. Martin, Chef de Division, CSTC
Yves.martin@bbri.be

Zijn er afwijkingen mogelijk: wanneer en hoe 
indienen?

Yves Martin & Sven Eeckhout – WTCB

Geel 26/3, Namen 28/3, Brussel 2/4 en Kortrijk 4/4



1. Wanneer en waar moet een aanvraag tot afwijking ingediend 
worden?

2. Wie doet de aanvraag en welke documenten zijn 
noodzakelijk?

3. Hoe verloopt de procedure en wat is hiervan de duurtijd? 

4. Andere vragen: advies van de brandweer? Op hetzelfde 
ogenblik als de bouwaanvraag? Slaagkans?  

Afwijkingsaanvraag



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Commissie voor Afwijking
Waterloolaan 76
1000 Brussel

Mag men bouwen zonder aan de regels te beantwoorden? NEEN!

Afwijkingsaanvraag noodzakelijk als men niet aan 1 of meerdere 
voorschriften kan beantwoorden

Waar? Bij de bevoegde overheid/overheden! 

Wanneer en bij wie?

Afwijking op: Bevoegde overheid

Basisnormen FOD Binnenlandse Zaken

ARAB FOD WASO

Ziekenhuizen Gemeenschappen/FOD

Rusthuizen Gemeenschappen

Gemeentelijke reglementering Gemeente

… …



Wie? De bouwheer of zijn afgevaardigde dient de aanvraag tot 
afwijking in

Hoe? Volgende documenten (in tweevoud)

– Formulier aanvraag tot afwijking(en)

– Beschrijving van het gebouw en zijn opvatting op het gebied van 
veiligheid

– Plannen van het gebouw (inplanting, doorsnedes, gevels, …)

– Argumentatie waarom het gebouw een “equivalent veiligheidsniveau” 
bereikt (wat zijn de compenserende maatregelen die de niet 
gerespecteerde eisen vervangen)

– Andere nuttige informatie (advies van de brandweer, foto’s, …)

Wie en hoe?



https://www.besafe.be/nl/publicaties/modelformulier-afwijkingsaanvraag-basisnormen-
brandveiligheid

Identiteit van de aanvrager en de 
bouwheerd



Beschrijving van het gebouw Technische specificaties waarvoor de 
afwijking wordt gevraagd

https://www.besafe.be/nl/publicaties/modelformulier-afwijkingsaanvraag-basisnormen-
brandveiligheid



Andere documenten (plannen, …) en 
dossiers met argumentatie en bewijzen 
(simulaties, …) om minstens een 
equivalent veiligheidsniveau te bereiken

https://www.besafe.be/nl/publicaties/modelformulier-afwijkingsaanvraag-basisnormen-
brandveiligheid



Volledig en ontvankelijk (binnen de 15 werkdagen)

Advies van de brandweer aangevraagd via de Commissie (geacht 
gunstig te zijn indien geen antwoord binnen de maand) 

Behandeling van het dossier door de Commissie

- Voorbereiding van dossier door ingenieurs FOD Binnenlandse Zaken

- Vergadering van de Commissie (ingenieurs FOD BZ, brandweer (1 NL 
en 1 FR) en experten)

Opmaken van het advies binnen de 4 maanden na de 
ontvangstdatum van het volledige en ontvankelijke dossier

Verlenging mogelijk, via een gemotiveerd schrijven (1-malig 2 
maanden) vb. wanneer er bijkomende inlichtingen gevraagd worden tijdens de vergadering

Versturen van het advies aan de aanvrager + kopie aan de 
burgemeester en brandweer (binnen de maand)

Behandeling van de aanvraag? 



Moet men de aanvraag voorleggen aan de brandweer?

Bij voorkeur. De Commissie zorgt er systematisch voor

Moet de afwijkingscommissie het advies van de brandweer 
volgen?

Neen, de commissie kan tegen dit advies ingaan

Moet men de aanvraag tot afwijking op hetzelfde moment 
indien als de aanvraag tot bouwvergunning?

Twee verschillende aanvragen

Indien afwijking noodzakelijk, zal in het algemeen een 
bouwvergunning afgeleverd worden onder voorwaarde van het 
verkrijgen van een afwijking

Andere vaak gestelde vragen 



Wat is de kans dat mijn afwijkingsaanvraag aanvaard wordt?

Elk dossier is verschillend …

Type-oplossingen: oplossingen van vaak voorkomende aanvragen 
waarvoor de Commissie geoordeeld heeft dat ze een equivalent 
veiligheidsniveau bieden als de eisen uit het Koninklijk Besluit

- In ontwikkeling (oplossingen voor serres zijn reeds 
beschikbaar) (www.besafe.be) 

- De aanvrager moet in elk geval een afwijkingsdossier indienen 
(bijna zeker dat geaccepteerd zal worden binnen een korte 
termijn)

Andere vaak gestelde vragen 

http://www.besafe.be/


1. Wanneer en waar moet een aanvraag tot afwijking ingediend 
worden? Vanaf men afwijkt van 1 of meerdere eisen uit de 
wetgeving. Bij de bevoegde overheidsdienst.

2. Wie doet de aanvraag en welke documenten zijn 
noodzakelijk? De bouwheer of zijn afgevaardigde, via het 
formulier aanvraag tot Afwijking(en)

3. Hoe verloopt de procedure en wat is hiervan de duurtijd? 
Maximaal 5 maanden (normale tijdsduur) of 7 maanden 
(indien verlenging)

4. Andere vragen: advies van de brandweer? Ja. Op hetzelfde 
ogenblik als de bouwaanvraag? Neen. Slaagkans?  
Verscheidenheid van de dossiers en type-oplossingen

Besluiten



Hoe een gebouw ontwerpen vanuit het 
standpunt van de klant-werkgever en 

gebruiker van het gebouw? 



Inhoud van de presentatie

A.Inleiding

B. Risico-analyse

C. Integratie van de dwingende vereisten

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlruWfnaTNAhXqK5oKHemkDhAQjRwIBw&url=http://www.capteurdereve.fr/info-en-conclusion/?lang%3Dde&bvm=bv.124272578,d.bGs&psig=AFQjCNF0KVRfYkFBVwzL2rTdIVnYj2ifew&ust=1465880633894064


Inleiding



Brandveiligheid, een doolhof? 
Wie beheert momenteel wat in België?

• Europees niveau …

• Federaal niveau …

• Gemeenschapsniveau …

• Gewestniveau …

• Gemeentelijke niveau …

• EPB …

• PBM …

• … enz.

• Wie schrijft voor?

• Wie controleert?

• Wie wijkt af?

• Wie is verantwoordelijk?

• Welke norm volgen?

Doel: de veiligheid van personen en goederen verzekeren

• door het gebruik van het gebouw zo weinig mogelijk te beïnvloeden

• en tegelijk conform te zijn

• tegen redelijke kosten
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mumuland.centerblog.net/rub-smiley-interrogateur-.html&ei=ZGdxVdqqFfKs7AbdtIDYBg&bvm=bv.95039771,d.ZGU&psig=AFQjCNHCYvWTVYXjtpTpHFcIiDw4dvCjlA&ust=1433576406034502


… die moeten worden beheerst en waarop moet 

worden geanticipeerd!

Steeds meer voorschriften …

BOSEC

*

* = aanwezigheid van 

*

*

* NBN

*Gemeenten, 
hulpverlenings-

zones

FOD Binnenl. 
Zaken

Brandweer

KB’s, 
zogeheten 

“basisnormen”

Codex Welzijn 
op het Werk, 

ARAB

FOD Werk

Hotels, crèches, 
rusthuizen, …

Gemeenschap-
pen of Gewesten

* *

PBM, …

*

Communes, 
zones de 
secours

SPF intérieur

pompiers

AR dits 
«normes de 

base»

Code bien-
être, RGPT

SPF Travail

hôtels, crèches, 
maisons de repos, 

…

Communautés
ou Régions

* *

PMR, …

CPR, …

*

* = présence de TE 

Bouwproducten
, …

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://eucip.com/index.jsp?p%3D636%26n%3D639%26a%3D4795&ei=A_cGVeOwBMzxUJuXgbgC&bvm=bv.88198703,d.ZGU&psig=AFQjCNF1ZJsOhp-dQNj4L0MvrH0RCXjy5w&ust=1426606205256680
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidqMnsra7QAhVMuBQKHSQJDaEQjRwIBw&url=http://www.beaulieutechnicaltextiles.com/en/certifications/certifications/&bvm=bv.139138859,d.d24&psig=AFQjCNHenu1M4yBUG-1fO4qIce-M1YLK_g&ust=1479422879076385
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Momenteel:

ARAB-
constructief

KB 28-03-2014

Werknemers

Codex Welzijn op 
het Werk

Wetgeving op het welzijn van werknemers

ARAB-
preventie

Codex Welzijn op het Werk / ARAB



Codex Welzijn op het Werk, art. III.3.4

(…) de werkgever neemt op basis van de risico-analyse bedoeld in artikel 
III.3-3, de noodzakelijke materiële en organisatorische preventiemaatregelen 
om:
1. brand te voorkomen;
2. de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de 

werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats, zonder 
hen in gevaar te brengen;

3. vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan 
te vermijden;

4. de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.



Risico-analyses / audits

“ Het grootste risico is de indruk dat er geen 
risico is …” (A. Quinze)



Risico

Gevaar

Schade

B
eh

ee
r
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Met welke risico’s rekening houden?



Risico-
analyse

ARAB
Constructieve 
maatregelen

Codex Welzijn 
op het Werk

Preventieve 
maatregelen

Basisnormen
Hulpverlenings-

zone / 
Burgemeester

AREI

Methode voor 
risico-analyse

Referentiekader
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Risico’s identificeren

Zijn de compartimenten goed omschreven en 
geëvacueerd?

Is het gebouw aangepast aan zijn huidige bezetting?

Zijn de evacuatiewegen bruikbaar en voldoende 
beschermd en aangeduid?

Zijn de alarmsystemen en evacuatiemiddelen 
voldoende betrouwbaar en georganiseerd?

Is de passieve bescherming voldoende betrouwbaar?

Functioneert de actieve bescherming goed en wordt ze 
goed beheerd?

Worden de risico’s goed beheerd? Risicobeheer

Actieve bescherming

Passieve bescherming

Alarmsystemen en evacuatie-
middelen

Toegankelijkheid en bescherming 
van de evacuatiewegen

Bezettings- en evacuatiecapaciteit

Identificatie van de 
compartimenten

Id
en

ti
fi

ca
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n
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e 
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n

Acties

Risico’s analyseren

Onderwerpen



Audits:

studie van multiprescriptieve en transversale risico’s

➢Alle parameters opnemen in de analyse

Analyse 

de risques

Environn
ement

Fire 
engineering

EL

HVAC, fluides

Architecture

Acoustique

Mobilité

StabilitéStabiliteit
Fire 

engineering

Architectuur
Milieu

Mobiliteit
EL

HVAC, 
fluida

Akoestiek



Audits:

geleidelijk opklimmende, gerichte en/of globale studies

➢ De studies zijn onafhankelijk van de installateurs, vertrouwelijk en aangepast aan de klant 

Pré-
étude

Etude ciblée

Etude globale

1st step

3rd step

2nd step

Gobale studie

Gerichte studie

Prestudie1ste stap

2de stap

3de stap



1. Er is geen nulrisico

2. Risico-analyses zijn verplicht

3. Audits: multiprescriptief + transversaal
=> tijdwinst, besparingen, meer coherentie

4. Audits: geleidelijk opklimmend, gericht, globaal
=> maximale kwaliteit, lagere kosten

Te onthouden 



Integratie van prescriptieve
vereisten
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Organisatorische 
maatregelen

Methodologie
Nieuw gebouw

NG waarvoor 
dit geldt

Geldende 
codex

Bestaand gebouw

Andere 
voor-

schriften

Voorschr. 
NG

Andere 
voorschr. (Afw.)

Lijst van toegepaste voorschriften

Voorschriften 
codex(afw.) (Afw. NG)

Lijst van toegepaste voorschriften

Y N

N

Analyse van de bestaande beschermingsmiddelen (of niet)

Y Y

Stabiliteit
Begin van 

brand

Uitbreiding 
van brand / 

rook

Uitbreiding 
tot 

aangrenzende 
gebouwen

Actieve 
bescherming

Passieve 
bescherming

Definitie van complementaire beschermingsmiddelen
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Stap 1: Basisgegevens verzamelen

Basisgegevens zijn onder andere:

• Aanpak: nieuwbouw, renovatie,  aankoop, locatie

• Gebouw: type, risico’s, aantal bedrijven op de site, …

• Gebouw: plattegronden, doorsnedes, gevels, foto’s, …

• Bestemming: voorziene activiteiten

• Bezetting: openbaar / niet-openbaar, aantal, PBM,  nacht / dag, …

• Voor bestaand gebouw: vergunningen, risico-analyses, intern noodplan, 

brandpreventiedossier, afwijkingen, controles en onderhoud, … 

• Lijst van toegepaste / toe te passen voorschriften

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB95_Xm6TNAhWGBZoKHakdD8oQjRwIBw&url=http://fra.europa.eu/en/joinedup/tools/coordination-and-leadership&psig=AFQjCNGGHLShXfxcQOfFikwuKxIH7JdpcQ&ust=1465880238557302


KB       
4/4/72

KB       
22/12/80

KB           
7/7/94

KB 
19/12/97

KB 
1/3/09

KB 
12/7/12

KB 
7/12/16

26/5/95 1/1/98 15/8/09 1/12/12 1/4/17 vergunningen

BN: Bijlage 2 + … LAAG G.

gebouw 
zonder 

bestem-
ming

NBN S 21 202 + 
…

BN: Bijlage 3 + …
MIDDELH. 
GEBOUW

NBN 713 
010 BN: Bijlage 4 + …

HOOG 
GEBOUW

BN: Bijlage 6 + … INDUST. G.

Besluiten, omzendbrieven, reglementen, richtlijnen BEL en EUR KB specifiek gebouw

Normen: NBN, EN, … normen

Wet 4/8/96: Welzijnswet & codex - arbeidsplaatsen CODEX

ARAB

nieuw KB

1/6/72

Wet 
4/8/96

KB     
x/x/x

wet

toekomstige wet

vaak door de brandweer voorgeschreven vereisten of set van “best practices”

Stap 1: Basisgegevens verzamelen

Tijdlijn van mogelijke eerdere voorschriften



Lijst van passieve maatregelen
• Toegang van brandweervoertuigen
• Gevels, afstand ertussen, toegankelijkheid, brandweerstand
• Uitgangen: aantal, breedte, …
• Dak: brandweerstand 
• Compartimentering
• Brandstabiliteit van de structuren
• Brandstabiliteit van technische plafonds
• Evacuatiewegen: lengte, breedte, …
• Brandtrappen: breedte, afstanden, …
• Signalisatie
• Brandweerstand van de bouwelementen
• Brandreactie van bouwmaterialen
• Beperking van de brandbelasting
• Technische lokalen en ruimtes
• Beperking van de bezetting
• … enz

Stap 2: Analyse van de middelen



Lijst van de actieve maatregelen

• Liften, PBM-liften, brandweerliften
• Roltrappen
• Elektrische voeding van veiligheidsinstallaties
• Veiligheidsverlichting
• Waarschuwingsmiddelen (gas-, rook-, warmtedetectie, …)
• Alarmmiddelen
• Blusmiddelen (haspels, blustoestellen, sprinklers, inert gas, …)
• Rookafvoer
• … enz.

Stap 2: Analyse van de middelen



Stap 3: Resultaten

Na de voorafgaande analyse worden de middelen 
geselecteerd om de doelstellingen te bereiken (criteria te 
bepalen).
De middelen om de doelstellingen te bereiken worden bepaald 
en meegedeeld aan de aanvrager en de overheden.

Vragen:
• Moet er niet vooraf advies worden gevraagd aan de brandweer?
• Welke zijn de  uitvoeringstermijnen ?
• Controle en onderhoud van brandbeveiligingmaatregelen?



ORI Speakers 

❖Frederik VAN EETVELDE – Senior Advisor Milieu & Veiligheid

❖Martial DELPLANCHE – Fire Safety Expert 

❖Alain GERARD – Fire Safety Expert 



De indiening van het project: 
vereiste documenten? 



WELKE INFORMATIE MOET JE GEVEN AAN DE 
HOOFDAANNEMER?



Te leveren informatie: de geldende voorschriften voor het 
project

• De brandveiligheidsvoorschriften voor het gebouw 
– Op basis van een gedetailleerde analyse

• van de reglementen die op het project van toepassing zijn, bijzondere bewoning, …)
– Analyse van het toepassingsgebied van de reglementen (nieuw / uitbreiding / bestaand)
– Bestaan er specifieke reglementen (hospitaal, rusthuis, industriegebouw, …)?

• van het klassement van het gebouw
– KB 7.7.1994 : hoogte van het gebouw (laag / gemiddeld / hoog)
– KB 7.7.1994: klasse van de industriële compartimenten (A/B/C)
– ARAB: lokalen van de 1e, 2e of 3e groep

• Heeft de Brandweerdienst bijkomende eisen gesteld?
• van eventuele afwijkingen

▪ Ofwel al verkregen
▪ Ofwel nog te verkrijgen

• De vrijwillige maatregelen voor brandveiligheid die zijn genomen
• De adviezen van de Brandweerdienst
• Indien er reeds afwijkingen zijn ingediend / verkregen:

▪ Dossier  van afwijkingsaanvraag
▪ Antwoord van de bevoegde instantie



Te leveren informatie: de omzetting van de voorschriften in 
concrete maatregelen

• Referentiedocumenten betreffende de brandveiligheid
– De compartimenterings- en evacuatieplannen

– De plannen met aanduiding van de voorzieningen voor brandveiligheid
• Branddetector en drukknop

• Sprinkler

• Haspels en brandblustoestellen

• …

– Een gedetailleerde beschrijving van de toepasselijke brandklassen
• Binnenmuren (per lokaal)

• Gevel: samenstelling van de gevel (per laag)

– Een gedetailleerde beschrijving van de brandresistentie
• Structurele elementen

• Dakbedekking

• Verlaagde plafonds



Compartimenteringsplannen

– Grootte van de compartimenten →

EN

– Vereiste brandresistentie voor de muren ↘

+



WAT TE DOEN MET DE GEKREGEN INFORMATIE?



Is de gekregen informatie volledig, eenduidig en correct?

• Analyse van de voorschriften die gelden voor het project
– Is de analyse correct?

– Is de lijst met voorschriften volledig?

• Omzetting in concrete maatregelen
– Compartimenterings- en evacuatieplan

• Eenduidig?

• Correct?

– Plannen met situering van brandveiligheidsvoorzieningen

• Eenduidig?

• Volledig?



Wat moet ik doen als ik merk dat de ontvangen documenten onvolledig 
zijn of elkaar tegenspreken?

• Onvolledige documenten
– Hiërarchie van de voorschriften

• Reglementaire verplichtingen (ook als niet expliciet vermeld) > Verwijzingen naar reglementen > 
Gedetailleerde informatie (plannen, matenplan) in lastenboek

• Tegenstrijdige documenten
– Meestal biedt een analyse van de reglementaire voorschriften het antwoord

• Voorbeeld: Moeten detectors worden aangebracht in verlaagde plafonds?

– 1° Advies van de Brandweerdienst maakt norm NBN S21-100-1 verplicht

– 2° Analyse van de normvoorschriften van norm NBN S21-100-1

– In de andere gevallen (gaan meestal om vrijwillige maatregelen): zich baseren op de 
administratieve hiërarchie van de documenten



Wat moet ik doen als ik merk dat de ontvangen documenten fout zijn?

• Verschillende situaties
– Concept fundamenteel fout

• Voorbeeld: trappenhuis ontbreekt

– Theoretisch concept waarvoor geen concrete oplossing bestaat

• Voorbeeld: balken in weinig massief staal waarvoor een bescherming met opzwellende verf wordt 
gevraagd

• In principe ligt de verantwoordelijkheid van het ontwerp bij het ontwerpteam 
(architect en studiebureaus), maar …
– Indien je weet dat het concept van de brandveiligheid gedeeltelijk of volledig fout is …

• In het algemeen: klant inlichten

• In het algemeen: niet uitvoeren

• Bespreken met de juridische dienst



SECO Belgium nv/sa
Rue d’Arlon 53   B-1040 Brussels

sales@seco.be

+32 2 238 22 11

www.groupseco.com
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Agenda

❑ Wettelijke aspecten

❑ Presentatie van de norm voor brandmeldinstallaties

❑ NBN S21-100-2: Kwalificaties & competenties

❑ NBN S21-100-1

❑ Risicoanalyse - Classificatie van het bewakingsniveau 

❑ Risicoanalyse – Technisch

❑ Impact van de reglementering  

❑ Globale benadering van ANPI - Integraal Plan Brandveiligheid
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Wettelijk kader

Brandregelgeving hangt af van verschillende niveau’s !

✓Niveau 1: Federaal

A) Eisen verbonden aan het gebouw (type, gebruik, …) en de 
bouwvergunningsdatum

FOD BZ : « Basisnormen » (KB ‘94, ‘96 ‘97, ‘03, ‘08, ‘09, ‘12)
KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE BASISNORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN BRAND 
EN ONTPLOFFING WAARAAN DE NIEUWE GEBOUWEN MOETEN  VOLDOEN

• Laag, middelhoog, hoog, industrieel, …. Parkings 

• Bouwvergunningsdatum

B) Eisen verbonden aan het gebruik (geen datum – overal van 
toepassing waar werknemers aanwezig zijn onderworpen aan 
wettelijke eisen)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: 

▪ ARAB

▪ Code van welzijn op het werk
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Wettelijk kader

✓Niveau 2: Gewesten en Gemeenschappen

=> Specifieke brandveiligheidseisen, ifv de bestemming van het gebouw

→Hotels

→Kinderopvang

→Scholen

→…

MAAR OOK !!! Rekening houden met het lokaal niveau…

→Gemeentelijke regelgeving

→Advies van de bevoegde brandweer
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Wettelijk kader

Federaal Gemeenschappen Gewesten
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Ziekenhuizen, psychiatrische 
instellingen, winkels

Ontspanningsinrichtingen
met VLAREM als extra

Rustoorden Huurwoningen en kamers

Hotels

Onderwijs

Basisnormen = KB 07/07/1994 met gekoppelde normen
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Wettelijk kader

▪ ARAB / Code welzijn op het werk

▪Waarschuwing: Inlichting aan bepaalde personen over het 
bestaan van het begin van een brand/gevaar

▪Melding: Informatie aan de hulpdiensten voor ieder begin van 
een brand.

▪ Alarm: Verwittiging aan geheel van de personen om de plaats 
te ontruimen.

De elektrische netten van waarschuwing en alarm 
moeten gescheiden zijn.

Belgische wetgeving
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Met toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 
betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, neemt de werkgever op basis van de risicoanalyse bedoeld in artikel 4, 
de noodzakelijk materiële en organisatorische preventiemaatregelen om:

1. brand te voorkomen;

2. de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van

de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats

zonder hen in gevaar te brengen;

3. vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding 

ervan te vermijden;

4. de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;

5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Code van welzijn op he werk Boek III – Title 3
(KB 28/03/2014 – Brand preventie brand)
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Risicoanalyse is het startpunt…

▪ Resultaat van een risicoanalyse

>>>>>>>>>>>>

Brandmeldinstallatie

Waterblusinstallatie

Gasblusinstallatie

……..C02, Poeder, ….

Watermist

REDOX
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Voorstelling van de norm
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NBN S21-100-2
Kwalificaties en competenties
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NBN S21-100-1
Risicoanalyse en evaluatie van behoeftes, studie en ontwerp,

plaatsing, indienststelling, controle, gebruik, nazicht en onderhoud 
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5 Risicoanalyse en evaluatie van de behoeftes

5.1 Doel van het branddetectie- en 

brandmeldsysteem

Branddetectie- en brandmeldsystemen hebben als 

doel: het beschermen van personen, van goederen 

of beide.

Dit doel kan variëren in functie van de verschillende 

zones van het gebouw.
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Introductie
Risicoanalyse
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Introductie :
risico analyse

▪ Referenties

▪KB 28/03/2014

▪ATEX Richtlijn

▪AREI Art. 104

▪NBN S21-100-1 

▪…..

▪ Methodes

▪LMRA - Last Minute Risico Analyses

▪FIFARIM - “Veiligheidsfiches voor behandeling”. 

▪DEPARIS, SOBANE, What if, HAZID

▪PLANOP, HAZOP, AMDEC, HACCP, NIOSH

▪ESRS(INRS), EASE (HSE), IHMOD (AIHA)

▪KINNEY

▪…..



© 2006 – ANPI

1849     ANPI Powerpoint Presentation Blanco v3

2 Risicoanalyses

Classificatie
van het 

bewakingsniveau

Technische
vereisten van 
de installatie

Risicoanalyse volgens de norm NBN S21-100-1
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Classificatie van het bewakingsniveau
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• de kans op het ontstaan van een brand;

• de kans op verspreiding van de brand in het lokaal van oorsprong;

• de kans op verspreiding van de brand buiten het lokaal van oorsprong;

❖ Bestaat er een doeltreffende compartimentering tussen de verdiepingen?

❖ Zijn alle lokalen met een brandrisico doeltreffend gecompartimenteerd?

• de consequenties van de brand (met inbegrip van de kans op overlijden, letsels, verlies van 
eigendommen en milieuschade);

❖ Zijn er voldoende uitgangen (volgens/conform de wet) ?
❖ Zijn er voldoende traphallen (volgens/conform de wet) ?
❖ Is er een brandcompartimentering tussen de gebouwen?
❖ Zijn de evacuatie wegens labyrintisch?

• het bestaan van andere methodes van brandbewaking;

• de plannen van de indeling van de compartimentering van het gebouw en de plannen van 
bepaalde risicozones (ATEX zones, corrosieve zones, …);

• de mogelijkheden van een menselijke tussenkomst.

>>>>  6 mogelijkheden voor het bewakingsniveau

NBN S21-100-1 – Risico analyse

Evaluatie van de classificatie van de bewakingsniveau
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Evaluatie van de classificatie van het 

bewakingsniveau (risicoanalyse)

❖ Volledige bewaking: Alle lokalen uitgezonderd deze opgenomen in 

de norm als niet noodzakelijk te bewaken 

❖ Gedeeltelijke bewaking: Keukens, Machinekamer liften, Stookplaatsen,

Parkings, Technische kokers…. 

(Rekening houden met de begrenzing van de 
brandcompartimentering  en nauwkeurige 
beschrijving)

❖ Bewaking van de evacuatiewegen: noodzakelijk/belangrijk voor:

➢ Beveiligde evacuatie (rookvrij);

➢ Interventie van de brandweer.

❖ Bewaking van een lokaal: Specifieke risico’s

➢ Zones met hoge risico
➢ Niet noodzakelijk 

gecompartimenteerd

❖ Bewaking van middelen: Computers, stuurkasten,

programmeerbare automaten, …

❖ Manuele bewaking: Gedeeltelijk of volledig.

NBN S21-100-1
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Technische vereisten van de installatie
Een paar voorbeelden …



© 2006 – ANPI

1849     ANPI Powerpoint Presentation Blanco v3

Het ontwerp van het detectie- en brandalarm systeem is afhankelijk van de 
acties nodig na de detectie van de brand. 

• Interventiestrategie in geval van brandalarm en brand?

➢ Wettelijke principes: wat is de invloed van de branddetectie op de 
vereiste functies volgens de voorschriften :

➢ Melding – technische mogelijkheden, berichten;

➢ Waarschuwing - Stil? Gecodeerd? DK? Automatische detectie?

➢ Alarm:

▪ Sirenes? 

▪ VAS: Type C/Type P?

▪ Aangevuld met optische signalen?

▪ Is volledige ontruiming zonder gevaar?

▪ Doeltreffende interventie diensten?

NBN S21-100-1
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Keuze sirenes , VAS-P, VAS-C?   Volgens NBNS21-111-1
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Keuze sirenes , VAS-P, VAS-C?   Volgens NBNS21-111-1?   
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• Interventietijd van reddings- en brandbestrijdingsdiensten? 
(waarschijnlijke vertraging tussen het begin van de detectie en de komst 
van hulpdiensten):  

➢ Indien tijd te lang 

❖ Automatische blussing, 

❖ Andere vormen van beveiliging, 

❖ Gevoeligere detectie, uitgebreider, 

Doel is het minimaliseren van de impact van deze vertraging

NBN S21-100-1
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• Verwachte ontruimingsprocedure in geval van brand?

➢ Volgens de configuratie van het gebouw: 

❖ Voor het volledige gebouw;

❖ Per verdieping;

❖ Per vleugel; 

❖ Per Rf compartiment;

➢ Gedefinieerd als alarmzone zoals bepaald in de 
norm.

➢ Aanwezigheid personen met beperkte mobiliteit?

➢ Verzamelplaatsen ontruiming?

➢ Eigenschap gebouwen - ontruimingswegen

NBN S21-100-1
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• Verwachte bezetting van het gebouw, en de mate waarin deze 
factor afhankelijk is van het tijdstip van de dag of de datum?

• Plichten en verantwoordelijkheden van het personeel?:

➢ Voorzieningen van een organisatie voor brandbestrijding

➢ Toezicht bij ontruiming?

NBN S21-100-1

Maar ook op niveau van het detectiesysteem :

➢ Wie moet aanvaarden, akoestische signalen stoppen, een zone in test plaatsen, 
detectoren buiten dienst plaatsen bij bepaalde interventies, …?    

➢ Op welke plaats moeten deze functies beschikbaar zijn? Remote CIE*

➢ Op welke plaatsen dient de informatie gesignaleerd ? Remote CIE* 

➢ Wie moet op verkenning gaan en in geval van noodzaak tot ontruiming beslissen 
> Remote CIE + Uitrusting voor ontruiming (HBM met dubbele beveiliging of 
sleutelschakelaar …  aantal – opstelling – verdeling - …)  
* CIE = Control & Indicating Equipment        Remote CIE = Herhalingsbord
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• Hoe aanwezigen informeren over de situatie (brand)

➢ Rekening houdende met de bijzonderheden van de aanwezigen:

▪ Beperkte mobiliteit;

▪ Gehandicapten; 

▪ Kinderen (leeftijd, aantal, verdeling in groepen, …);

▪ Slecht horenden; 

▪ Niet zelf-redzaam;

▪ Slapenden;

▪ Onbekend met de omgeving

NBN S21-100-1
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• Vereisten voor de locatie van de brand?

➢ Verwacht niveau van precisie (per verdieping, per compartiment,…)

➢ Noodzakelijke middelen voor exacte locatiebepaling:

❑ Gebouwbeheersysteem – PC + scherm + software 
Opgelet: wordt beschouwd  als een type II (EN54-13) component – volstaat niet als 
enige oplossing in het lokaal waar een herhaalbord verplicht is door de norm of wet;

❑ Synoptisch bord met led/compartiment;

❑ Aanduiding van de detectiezones;

❑ Plan met de detectiezones;

❑ Schematisch plan;

❑ Optische aanduiding op afstand.

NBN S21-100-1
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• Interactie met andere actieve bewakings- of  beveiligingssystemen 
tegen brand, 

➢ Identificeren van alle modulaire beveiligingseenheden:

❑ Beveiliging friteuse;

❑ Blussing van een brander met gasolie;

❑ Bediening van een koepel voor rookevacuatie;

❑ Sprinklersystemen / rookevacuatie / andere blussingen

❑ …..

➢ En het voorzien van signalisatie op de branddetectie installatie via 
I/O modules

- Gasdetectie 

NBN S21-100-1
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• Wat zijn de bijzonderheden van de lokalen 

- Type, brandlast, ventilatie, hoogte, risico voor voorbarige alarmen …)? 

- Maar ook met bijzondere activiteiten: gevangenissen, scholen, 
internaten, jeugdgevangenissen, psychiatrische ziekenhuizen, …)

➢ Impact op:

▪ De keuze (rook, thermisch, vlam, multicriteria, ASD, 
adresseerbaar / niet adresseerbaar, lineaire, …) 

▪ Plaatsing van de detectoren (ventilatie, balken, 
bepaalde structuren , …)

• Wat is de omgeving van de vestiging (zijn er risicovolle activiteiten in de 
omgeving van de vestiging …) ?

➢ Detectie in de ventilatie kokers van verse lucht toevoer.

NBN S21-100-1
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Impact van de voorschriften
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Niveau 
gemeentelijk

FOD 
Arbeid

FOD 
binnenland

Federaal 
specifiek aan 
de activiteit

Regionaal

Brandweer-
verslag

ARAB Basisnormen
Gebouwen

laag, middel, hoog, 
Industrieel (Bijlage 6)

Ziekenhuizen, 
Psychiatrische 
inrichtingen

Hotels, 
kinderdagve

rblijven, 
rusthuizen, 

…

SPECIFIEKE VEREISTEN 
TE INTEGREREN IN DE RISICOANALYSE 
ALSOOK NADIEN IN HET LASTENBOEK
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• Volgens de voorschriften van toepassing, integratie van 
vereisten in mijn installatie:

• Basisnormen 
• Ventilatie, brandkleppen;
• Liften
• Rook en warmte-afvoer
• …

• Basisnormen Bijlage 6
• Verplichting tot algemene detectie
• Doormelding
• Bedieningslokaal met specifieke vereisten
• Bediening RWA
• ….

Invloed van de wettelijke eisen
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• Volgens de voorschriften van toepassing, integratie van vereisten in mijn 
installatie :

➢ Regels van de kunst;

➢ ARAB + code van welzijn + KB 28/03/2014

➢ AREI

➢ Koninklijke besluiten met betrekking tot brandveiligheid

➢ Besluiten van gewestelijke overheden en de gemeenschappen

➢ Gemeentelijke bepalingen en voorschriften van de brandweer

➢ Stedenbouwkundige voorschriften en milieuvergunning

Invloed van de wettelijke eisen
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Oplossing ANPI
Indienststelling 

Integrale benadering
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ANPI IBV

Richtlijnen en volledig branddossier:

• Vanaf de bouwfase (PID) Postinterventiedossier 

• Tijdens het in gebruik zijn van het gebouw

Doel: >  >   >     >  Integrale aanpak 
Beveiliging tegen brand van:

➢ gebruikers 

➢ interventiediensten, 

➢ het gebouw en haar omgeving, 

• De beheersing van brandschade en andere 
mogelijke gevolgen van brand in het gebouw en de 
omgeving. 
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ANPI IBV

Integrale aanpak 

In het ANPI-IBV luidt de 
doelomschrijving: 

• ‘Het continu waarborgen van de afgesproken integrale 
brandveiligheid voor een bouwwerk, vanaf de bouwfase (PID), 
gedurende de levenscyclus en afgestemd op de 
gebruiksfunctie van dat bouwwerk’

Wezelijke aspecten van het ANPI-IBV zijn:

• de risicobenadering, 

• de continuïteit, 

• brandveiligheid waarborgen en voortdurend toepassen. 
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ANPI IBV >> ANPI-IPB

Deze worden vertaald in het:

ANPI-Integraal Plan Brandveiligheid 

afgekort ANPI-IPB

de basis voor de brandveiligheid van elk 
bouwwerk. 

Het ANPI-IPB beschrijft voor het bouwwerk in kwestie
een geheel van brandbeveiligingsmaatregelen: 

• Bouwkundige, 

• Installatie (technische) 

• Organisatorische 

(BIO maatregelen)
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ANPI IBV >> ANPI-IPB

Het ANPI-IPB bevat de inventaris en formulering van 
uitgangspunten voor integrale brandveiligheid, inclusief 
alle voorgenomen en noodzakelijke maatregelen en 
voorzieningen. 
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BESLUIT
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Besluit

▪ De brandmeldinstallatie beantwoordt aan de essentiële eisen 
van de risicoanalyse van de code van welzijn.

▪ Integratie van de wettelijke eisen in het project en in de 
risicoanalyse volgens de NBN S21-100-1

▪ De brandbeveiliging van een project begint tijdens de 
bouwfase (PID)

▪ Een perfecte aanpak is mogelijk met de ANPI “Integrale 
BrandVeiligheid”
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DANK U VOOR UW AANDACHT!



Brandwerende doorvoeringen

• Brandwerende doorvoeringen: realiteit

• Bepalende elementen om doorvoeringen 

brandvrij te maken EN 1366-3

• Keuringsdocumenten

• Lineaire voegen EN 1366-4



Brandwerend afdichting?



Hoe niet



Hoe niet!



Hoe niet!





Wat moet u afdichten?

Buizen

Niet brandbare 
Koper / staal  

/roestvrij staal

Isolatie

Niet 
brandbare

brandbare

Brandbare

PVC / PE / PP / 

Speciaal



Wat moet u afdichten?

Electrische 
doorvoeringen

kabels
Kabel

bundels
Kabelbanen

Optische 
vezels 

Inbouwdozen 
(schakelaar-
stopcontact)



Wetgeving voor doorvoeringen:
Basisnormen bijlage 2/3/4 en 6

• Doorvoeringen doorheen wanden, leidingen, 

elektrische voorzieningen en de uitzetvoegen, 

mogen de vereiste weerstand tegen brand van 

de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden

Passieve brand 

bescherming

KB 12/07/2012 bijlage 2/1- 3/1 & 4/1 # 

3.1 en bijlage 6 # 3.5 

De bepalingen van bijlage 7 “Gemeenschappelijke bepalingen” hoofdstuk 

1, zijn van toepassing



Doorvoeringen van bouwelementen

Basis normen

Bijlage 7

Gemeenschappelijke bepalingen 

Toegelaten Uitzonderingen 



Bijlage 7– Terminologie
Enkelvoudige doorvoering

Brandbare isolatie

Afstand  D Niet brandbare isolatie 

A2 s1d0

Geen buis op een afstand gelijk 

aan de diameter van de buis of de 

brandbare isolatie

Afstand D



Bijlage 7- Typeoplossing A

-Afdichting met steenwol

Gipsplaten 2 x 50 mm

Steenwol 

Beton, baksteen, 

cellenbeton 1 x 50 mm 

minimum



Bijlage 7
- Typeoplossing A

Afdichting van een enkelvoudige doorvoering met mortel of 

steenwol. Maximale diameters (en mm)

* Leidingen met een smeltpunt hoger dan 1000° C ( 727° K)

160160160(automatisch) gevuld 

met water in geval van 

brand

75160160Met mortel steenwolOntbrandbare 

leidingen*

252550Met steenwol

505050Met mortelBrandbare 

leidingen en 

elektrische kabels

E 120E 60E 30Afdichting (ø mm)Aard van de 

leiding



Bijlage 7- Typeoplossing B  - Enkelvoudige 

doorvoering met een mantelbuis (wachtbuis)

b

a

b ≥ a

c

C

• Open speling ≤ 4 mm

• Steenwol gevuld ≤ 45 mm

Mantelbuis b ontbrandbare leiding

▪Metaal – smeltpunt > 1000 K (725°c)

▪PVC-U klasse B,s3,d0 

Wachtbuis ≤ 25 mm geen regels voor 

speling

doorvoering buis



Bijlage 7 - Typeoplossing  C
Rechtstreekse aansluiting op een hangtoilet

Ø max 110 mm
Metselwerk of beton

Mortel of steenwol 

volgens type oplossing A, 

punt 2 of 3

EI 30



Elektrische Materiaal

– Type oplossing

– Enkel volgens 

strikte voorwaarden



Hoe en product kiezen?
Of welke punten nakijken !

Doorvoering definiëren

Ondergrond

Type doorvoering

EI waarde

Product

Situatie

Keuring 

document

Bijkomende eisen



Hoe en product kiezen?
Situatie: Ondergrond:

-Vloer, wand?

•Dikte

-Maten van  

de opening

Gipskarton

Baksteen

holle

volle

volle 

hole 

kanalen

Beton

Reservatie

uitgebeiteld

Geboord



Type doorvoering

Enkelvoudige (kabel/leiding) Kabelbanen / kabelgotenKabelbundels / kabeltros

Gemengde doorvoeringBrandbare leiding
Stalen leiding met 

brandbare isolatie



Hoe en product kiezen?
Bijkomende eisen

Afdichten van 

weggebrande 

isolatie 

Snelle sluiting 

van weggebrand 

materiaal 

Afdichting van 

verbrande isolatie

Elasticiteit

Waterdichtheid

Geluidisolatie

Elektrische 

eigenschappen

Technische Omgeving

Levensduur 

….



• Afhankelijk van de toepassing en gebouw

• EI 30

• EI 60

• EI 90

• EI 120

• EI 180

• EI 240 …voor sommige specifiek toepassingen 

Hoe en product kiezen?
EI waarde



Hoe en product kiezen?
Voor elke toepassing, een oplossing!

- Pu schuim

- Rf kitten en mastiek

- Brandmanchetten, beugels of band

- Rotswolschalen (met of zonder verf)

- Behandelde rotswolpanelen

- Silicaat panelen

- Kussens

- Mortel

- Beschermingskappen

- Prefab systemen

- …



Welke document voorleggen?

• ETA en DOP,

• en classificatiedocument 

volgens EN13501-2,

• en technisch advies 

uitgegeven door een IOTA 

geaccrediteerd laboratorium



EN1366-4: lineaire voegen

• Important Criteria

– Materiaal eigenschappen muur

– Type voeg

– Plaatsing opvulling

– Positie van de voeg

– Type opvulling

– Gevraagde brandweerstand



De Muur/ Plafond
• Dikte van de muur

elke resultaat is ook geldig in een dikkere muur

• Materiaal van de muur

gasbeton → bakstenen → beton.

• Dichtheid 

– Elke resultaat geldt ook in een muur met een grotere dichtheid

EN1366-4: lineaire voegen



De voeg
• Breedte van de voeg

– Elke geteste waarde is ook geldig 

in een smallere voeg

• Onderscheid plafond / vloer 

versus muur

• In muur opslitsen:

– Horizontal → Vertical

EN1366-4: lineaire voegen



EN1366-4: lineaire voegen

De richting van de voeg

•5 Types

– Lineaire voeg in een plafond: A

– Verticale/horizontale voeg in een muur  : 

B/C

– Lineaire voeg tussen muur & plafond: D/E

• D :statisch

• E: dynamisch

Extra information:

voeg getest in plafond ( type A ) is ook 

geldig tussen muur en plafond ( type D )



Wie kan je helpen?



Bedankt voor de aandacht



Sturingen bij brand en scenario’s 



Inhoud van de presentatie

A.Sturingen bij brand

1. Wettelijke verplichtingen

2. Wie stuurt wat aan en wanneer?

B. Brandscenario’s

C. Conclusie

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlruWfnaTNAhXqK5oKHemkDhAQjRwIBw&url=http://www.capteurdereve.fr/info-en-conclusion/?lang%3Dde&bvm=bv.124272578,d.bGs&psig=AFQjCNF0KVRfYkFBVwzL2rTdIVnYj2ifew&ust=1465880633894064


Sturingen bij brand -

Wettelijke verplichtingen



Wat is een sturing?

Definitie:

“Automatisch systeem waarvan de werking wordt bepaald door de 

afstand tussen de huidige toestand en de gewenste toestand.”

➢ Automatische werking

➢ Toestand voor de actie

➢ Toestand tijdens de actie, verschillend van de 

uitgangstoestand

➢ De toestand na de actie niet vergeten (terugkeer naar de 

uitgangstoestand)

http://fr.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/arrow-clip-art-130478/


Wettelijke verplichtingen voor 
elk gebouw

De volgende referentiedocumenten kunnen 
sturingen voorschrijven:

• Codex Welzijn op het Werk
• ARAB
• AREI
• Koninklijke besluiten over brandveiligheid (FOD)
• Besluiten van gewest- en gemeenschapsregeringen
• Voorschriften van hulpverleningszones
• Voorschriften van stedenbouwkundige vergunningen
• Gehomologeerde normen of door NBN geregistreerde normen
• Geharmoniseerde normen op Europees niveau (CEN)
• Internationale normen of buitenlandse nationale normen
• Europese verordeningen en richtlijnen



Wettelijke verplichtingen voor niet-specifieke gebouwen 
waarin werknemers aanwezig zijn 

Codex Welzijn op het Werk:

➢ Brandpreventie (ontvlambare vloeistoffen, brandbare gassen)

➢ Evacuatie (ontgrendeling van uitgangsdeuren en nooduitgangen)

➢ Het gebouw is zo ontworpen dat bij brand het ontstaan en de ontwikkeling

van rook en vuur beperkt is

➢ Interventiedossier (el. installatie, HVAC, branddetectie, gas)

➢ Periodieke controle en onderhoud

➢ Brandpreventiedossier



Wettelijke verplichtingen voor niet-specifieke gebouwen 
waarin werknemers aanwezig zijn (vervolg)

ARAB:

➢ art. 52.3 – bouw van lokalen van de 1e en 2e groep (muren, wanden, vloeren 

en zolderingen hebben RF-waarde, branddeuren sluiten automatisch)

➢ Art. 52.7 – stookplaatsen – onderbreking van toevoer van vloeibare of 

gasvormige brandstoffen

➢ Art. 52.10 – stilleggen roltrappen en HVAC

Opm.: voor handelszaken van + 2.000 m² is voortdurende sprinkler-

werking onder druk verplicht (art. 52.9) 



Wettelijke verplichtingen voor niet-specifieke gebouwen 
waarin werknemers aanwezig zijn (vervolg)

KB 7/7/94 (basisnormen):

détection explicite

Voorwerp LG MHG HG

Liften en goederenliften

Indien machines in de schacht, rookdetectie plaatsen in de schacht: bij 
rookdetectie, moeten de liften halt houden aan het eerste toegangsbordes dat 
technisch gezien mogelijk is + aanvullende acties

X X X

Oleohydraulische liften: bij detectie van hoge temperatuur: aansturing van een 
vaste blusinstallatie boven de machines en terugroepen van de liften naar het 1e 
technisch gezien bereikbare toegangsbordes + aanvullende acties

X X X

Lift voor PBM: bij brand, automatische sluiting van de toegangsdeuren van de 
overlopen op elke verdieping

X X X

Paternosterliften en 
documentenliften

Bij brand: buiten dienst stellen van de installatie X X X

Roltrappen 

Toegang tot de roltrap via een sas, zelfsluitende deuren bij brand
X X

Toegang tot de roltrap via zelfsluitende deuren bij brand
X

Automatisch uitgeschakeld zodra er brand gedetecteerd wordt in een 
compartiment waarheen de roltrap leidt

X X X

expliciete detectie



Wettelijke verplichtingen voor niet-specifieke gebouwen 
waarin werknemers aanwezig zijn (vervolg)

KB 7/7/94 (basisnormen):

détection explicite

Andere:
• RWA als compartiment met atrium of > 2500 m²
• Verluchting van de liftkokers
• KB Basisnormen bijlage 6 

Objet LG MHG HG

HVAC

Indien groep > 5 000 m³/h en verscheidene lokalen bedient, 
rookdetectie voorzien in de extractiekoker

X X X

Bij detectie sluiten de brandwerende kleppen automatisch
X X X

Uitschakeling van de HVAC-groepen van het betrokken
compartiment bij branddetectie

X X X

RWA

Indien de hoogte van het gebouw 25 m tot 50 m bedraagt, 
worden de binnentrappenhuizen in overdruk gezet ten 
opzichte van de evacuatieweg

X

Indien het gebouw > 50 m worden de binnentrappenhuizen 
in overdruk gezet ten opzichte van hun sassen en ten 
opzichte van de horizontale evacuatiewegen

X

expliciete detectie



Sturingen bij brand –

Wie stuurt wat aan en wanneer?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5paf9qLNAhVLjCwKHVtqCSUQjRwIBw&url=http://www.hotelroomsearch.net/united-kingdom/scenarios&psig=AFQjCNGhgMBrdgqK4-B_iYBAJaGE0il9vA&ust=1465835751368561


Sturingen = actieve maatregelen

Reactie op brand is bepalend Weerstand tegen brand is bepalend

Veroorzakende 

elementen

Flash-over

T°

1200°

1000°

500°

0°
Tijd (min.)0 30 60 90 120

Actieve maatregelen Passieve maatregelen

Succes van 

actieve 

maatregelen

Falen van actieve 

maatregelen



Algemeen proces – wanneer aansturen?

Proces

- met SPI 

- met BD

- met S21-208-2

- met TA1 

vertraagd

- met TR1 

vertraagd

Branddetectiecentrale

ALARM

(evacuatie)   

Complete

evacuatie

?

Y

N

Brandweer

Ontdekking Bomalarm

Sturingen

Y

N

Twijfel 

weggenomen Bekrachtiging

< T0 + X

?

N

Y

Reset

ALARM

AANKONDIGING

EXPL

Reset

24 u /24

7 d / 7

T0

Enkelvoudige 

detectie

1 Det.of

1 BM

2 Detect. of

1 + 1 BM

Manuele actie

Automatische actie

ALARM Parking

(evacuatie)

Gevaar 

beheerst

?

Y

N

NORMALE SITUATIE

TA1

TR1

TR2

EXPL

BM

Sturingen Sturingen

Parking volgens

S21-208-2

Sturingen
Sturingen

Gevaar 

beheerst

< T0 + Y

?

Dubbele detectie in 

hetzelfde

compartiment



Wie stuurt wat aan?

Complex

project

liften

branddeuren

toegangscontrole

sirenes

PAS

sprinklersysteem

rookwerende gordijnen

vensters, luiken

EL keuken
kookplaat keuken

dampkap

RWA

HVAC PG / EG

PG / EG

Brandkleppen

CV-ketel gasafsluiters

zonnepanelen

roltrappen

LIFT

CBBP

BD
anti-inbraak

Security



Perceel branddetectie

Studiebur.
ARC

EL

Systemen

Onderaannem.

Algemeen 
aannemer

Bouwheer

producten

Gecertificeerde 
install. BD

o
n

d
e

rn
e

m
in

g
e

n

Inspectie-org.

Contract

Controle

Referentie

fabrikanten

certificaties, 

normen …
B

D
-s

y
st

e
e

m

Certificatie-org.

De gecertific. install. branddetectie heeft geen direct contact of contract met bouwheer 

of algemeen aannemer, maar wel de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit!



Brandscenario’s



• Perceelbranddetectie

• Perceel brandblussing

• Perceelelektr. installaties

• Perceel installatiesverwarming– ventilatie- RWA

• Perceelgecentraliseerdtechnischbeheer

• Perceel liften

• Perceelmetalengevels

• Perceelbinnen-en buitenschrijnwerk

• Perceeltechnischeplafonds

• … enz.

Welke percelen betrokken bij sturingen?

In een bouwproject worden de verschillende onderdelen ondergebracht in 

percelen:



Coördinatie

Coördinatie tussen de percelen is onontbeerlijk in de volgende fasen:

1) (Haalbaarheidsstudies)
2) Basisstudies
3) Uitvoeringsstudies
4) Bouw
5) Proeven
6) Ingebruikname
7) Uitbating



Wie coördineert?

liften

branddeuren

toegangscontrole

sirenes

PAS

sprinklersysteem

rookwerende gordijnen

vensters, luiken

EL keuken
kookplaat keuken

dampkap

RWA

HVAC GP / GE

GPD / GED

CCF

CV-ketel gasafsluiters

zonnepanelen

roltrappen

LIFT

CBBP

BD
anti-inbraak

Sec.

Algemene aannemer

DI

HVAC

LIFT

Security
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Brandweer

Coördinatieopdracht Coördinatieprestaties



Wie coördineert (vervolg)?

liften

branddeuren

toegangscontrole

sirenes

PAS

sprinklersysteem

rookwerende gordijnen

vensters, luiken

EL keuken
kookplaat keuken

dampkap

RWA

HVAC GP / GE

GPD / GED

CCF

CV-ketel gasafsluiters

zonnepanelen

roltrappen

LIFT

TCCI

BD
anti-inbraak

VEIL.
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Algemene aannemer

Algemene aannemer

Coördinatieopdracht = coördinatieprestaties

Brandweer



Wie coördineert (vervolg)?

liften

branddeuren

toegangscontrole

sirenes

PAS

sprinklersysteem

rookwerende gordijnen

vensters, luiken

EL kookplaat
kookplaat keuken

dampkap

RWA

HVAC GP / GE

GPD / GED

CCF

CV-ketel gasafsluiters

zonnepanelen

roltrappen

LIFT

TCCI

DI
anti-inbraak

SEC.

Integrale
brandveiligheid
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Brandweer

Coördinator brandveiligheid

?

Globale coördinatieopdracht en -prestaties



Geïntegreerd blokschema van alle systemen

Voorbeeld voor 

een complex 
gebouw

Aansluitkast sturingen
Naar HVAC + RWA

Inschakelende 
elementen + BD

sturingen



• In België zijn de installatie en het onderhoud van de sturingen de 
ontbrekende schakels van de brandveiligheid

• Om dit te verhelpen zijn er 4 acties nodig: 

1) Specifiek perceel branddetectie
2) Regelmatig risico-analyses uitvoeren conform de Codex welzijn op 

het werk (resultaatverplichting)
3) Een goed studiebureau / controlebureau kiezen, die onafhankelijk 

zijn van de installateurs en fabrikanten
4) Regelmatig onderhoud en controles uitvoeren en deze documenteren 

in een gebruiksaanwijzing (zie wettelijke verplichtingen)

Conclusie

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwissrzg06TNAhUsJpoKHYGwD8IQjRwIBw&url=http://fr.dreamstime.com/photographie-stock-loupe-%C3%A0-cha%C3%AEnes-de-cha%C3%AEnon-manquant-image34568982&psig=AFQjCNHfFJXPAk3OW6CyaiOaCRhgPSetiA&ust=1465895272387342
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibi4Xf2aTNAhWHhiwKHcbXBw8QjRwIBw&url=http://www.ndtv.com/offbeat/word-lovers-rejoice-as-ok-celebrates-175-years-554732&bvm=bv.124272578,d.bGs&psig=AFQjCNHhCkX82OOU1FKkJhz_M6bLfRPLOQ&ust=1465896898066925


ORI Speakers 

❖Frederik VAN EETVELDE – Senior Advisor Milieu & Veiligheid

❖Martial DELPLANCHE – Fire Safety Expert 

❖Alain GERARD – Fire Safety Expert 



ANY QUESTIONS ?

http://www.faba.be
http://www.fegc.be
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