
 

FICHE : BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN BRAND 

 

 

Titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex over 

het welzijn op het werk: 

 

onverminderd meer specifieke bepalingen van deze titel 

wanneer de werkgever de beschermingsmiddelen tegen brand  

 evalueert 

 kiest 

 aankoopt 

 installeert 

 gebruikt 

past hij de artikelen IX.1-2 tot IX.1-18 van de codex toe   

 

 

 

Evaluatie en keuze van de middelen :  

 

de werkgever houdt inzonderheid rekening met volgende elementen : 

1) de inrichting van de arbeidsplaatsen 

2) fysische en chemische eigenschappen van aanwezige stoffen 

3) de arbeidsprocessen en arbeidsmiddelen  

4) de kenmerken van de werknemers die de beschermingsmiddelen moeten gebruiken 

5) het maximum aantal personen dat aanwezig kan zijn 

6) betreffende de openbare hulpdiensten  

 hun standaard materieel  

 hun personeel 

 de nodige tijd om de plaats van interventie te bereiken 

 

voor dit laatste punt   

de werkgever raadpleegt de openbare hulpdienst  

 

voor alle punten  

de werkgever vraagt voorafgaand advies aan het Comité   

 

 

 

Niet-automatische beschermingsmiddelen tegen brand :  

 

 op plaatsen  

o die zichtbaar zijn 

o of die duidelijk gesignaleerd worden 

 toegang tot de middelen moet gemakkelijk zijn  

 de bediening van de middelen moet gemakkelijk zijn 

 het is duidelijk aangegeven waarvoor deze middelen kunnen worden gebruikt 
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Signalisatie : 

 

de signalisatie 

 overeenkomstig de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk 

 op de gepaste plaatsen  

 moet haar eigenschappen in de tijd behouden 

 

signalen of boodschappen voor waarschuwing en alarm 

 goed waarneembaar voor alle betrokken personen  

 mogen niet verward kunnen worden  

o met elkaar 

o en met andere signalen  

 

 

Schriftelijke procedures :  

 

het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand  

overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel III.3-23 van de codex 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 Titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



  

FICHE : BIJLAGE III.3-1 VAN DE CODEX 

VAARDIGHEDEN EN OPLEIDINGEN  

VAN DE LEDEN VAN DE BRANDBESTRIJDINGSDIENST 

 

1) Beheer van de brandbestrijdingsdienst 

 

bekwaam zijn om  

 de interventieploegen te organiseren 

 mee te werken aan de uitvoering van de risicoanalyse 

 

2) Interventie bij brand 

 

A. Vaardigheden 

 

bekwaam zijn om  

 het belang en de beperkingen van zijn opdracht te identificeren en te herkennen 

 de aard van het vuur te begrijpen en de wijze van voortplanting ervan 

 de gevaren verbonden aan een brand te identificeren 

 het nut van de brandprocedures te begrijpen 

 de beschermingsmiddelen tegen brand te identificeren en correct te gebruiken 

 in geval van waarschuwing en in geval van alarm correct te reageren 

 op een veilige wijze elk begin van brand te bestrijden 

 situaties die een brandrisico kunnen creëren te herkennen en te signaleren 

 

B. Opleiding 

 

 theoretische en praktische elementen 

 o.a. praktische oefeningen in gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand  

 regelmatige bijscholingen  

 

3) Evacuatie van de aanwezigen 

 

A. Vaardigheden 

 

bekwaam zijn om  

 het belang en de beperkingen van zijn rol te identificeren en te herkennen 

 de gevaren verbonden aan een brand te identificeren 

 de verschillende situaties te identificeren die leiden tot evacuatie 

 de verschillende evacuatietechnieken op te sommen en uit te leggen, en ze weten 

toe te passen in het bedrijf 

 situaties die evacuatie kunnen hinderen te herkennen en te signaleren 

 de evacuatiewegen te identificeren 

 in geval van alarm correct te reageren 

 een evacuatie snel en efficiënt uit te voeren 
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B. Opleiding 

 

 theoretische en praktische elementen 

 regelmatige bijscholingen  

 

 

Meer informatie : 

   

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



 

FICHE : BRANDBESTRIJDINGSDIENST 

 

 

Wie moet een brandbestrijdingsdienst oprichten :  

 

elke werkgever  

 

 

De taken van de brandbestrijdingsdienst :  

 

deze dienst vervult minstens volgende taken : 

1) erop toezien  

dat de melding gebeurt 

2) erop toezien  

dat het waarschuwingssignaal gepast behandeld wordt 

3) de nodige taken verrichten  

voor het bestrijden van elk begin van brand 

in aanwezigheid van een persoon die hulp kan bieden 

4) in veiligheid brengen van personen  

in afwachting van openbare hulpdiensten 

5) maatregelen uitvoeren voor toegang tot de onderneming 

voor de openbare hulpdiensten  

6) vlug naar plaats van onheil leiden 

de leden van de openbare hulpdiensten  

7) meewerken aan  

 de risicoanalyse  

 de ontwikkeling van de schriftelijke procedures  

8) situaties signaleren  

 die de evacuatie kunnen hinderen  

 die brand kunnen uitlokken 

 

 

Schriftelijke procedures :  

 

deze dienst voert zijn taken uit  

overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel III.3-23 van de codex 

 

 

Voldoende middelen :  

 

de werkgever vergewist zich ervan  

dat brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen in functie van  

 de aard van de activiteiten 

 het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming / instelling 

 het specifiek brandrisico 

 de uit te voeren preventiemaatregelen 

 de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken  
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de werkgever bepaalt inzonderheid :  

1) het aantal werknemers voor de dienst 

2) de bekwaamheden  

nodig voor uitvoeren van hun taken 

(zie ook bijlage III.3-1 van de codex) 

3) de specifieke opleiding  

nodig voor verwerven van deze bekwaamheden 

(zie ook bijlage III.3-1 van de codex) 

4) de verdeling van deze werknemers  

zodat het geheel van de arbeidsplaatsen gedekt is 

5) de nadere regels  

betreffende de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst 

 

 

Aanvullend personeel :  

 

de werkgever mag aanvullend beroep doen op  

personen die geen deel uitmaken van personeel  

 

 

Advies :  

 

voor de organisatie van de brandbestrijdingsdienst vraagt de werkgever advies  

 aan de bevoegde preventieadviseur  

 aan het Comité 

 in voorkomend geval, aan de bevoegde openbare hulpdienst 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



 

FICHE : CONSTRUCTIE VAN HET GEBOUW 

 

 

De personen :  
 

de werkgever vergewist zich ervan  

dat de constructie van het gebouw toelaat dat  

1) werknemers en aanwezigen  

 kunnen evacueren 

o zo vlug mogelijk  

o zonder gevaar  

 kunnen geholpen worden, indien nodig 

2) openbare hulpdiensten 

 kunnen veilig optreden 

 

 

Risicoanalyse van het gebouw :  
 

de werkgever vergewist zich er van 

dat de risicoanalyse betreffende het brandrisico toegepast wordt op het ontwerp 

 

 

De constructie :  

 

de werkgever ziet erop toe  

dat de constructie, in geval van brand, toelaat dat 

1) de stabiliteit gedurende bepaalde tijd gewaarborgd wordt 

 van dragende elementen  

 en indien nodig van hele gebouw 

2) binnenin gebouw  

ontstaan en verspreiden van vuur en rook beperkt wordt  

3) naar aanpalende gebouwen  

uitbreiding brand vermeden wordt 

 

Hiertoe eerbiedigt de werkgever de artikelen 52.1.2, 52.1.3, 52.2, 52.3, 52.5.2, 52.5.3, 52.5.4, 

52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10, 52.5.12a), 52.5.18, 52.7, 52.9.3, 52.10.7, 52.14, 

52.15.1, 52.15.2 en 52.16 van ARAB 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



 

FICHE : DE ARTIKELEN VAN HET ARAB 

 

 

Bepalingen betreffende het ARAB : 

 

Artikel 52 van het ARAB wordt opgeheven  

met uitzondering van 52.1.2, 52.1.3, 52.2, 52.3, 52.5.2, 52.5.3, 52.5.4, 52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 

52.5.8, 52.5.10, 52.5.11,  52.5.12a), 52.5.18, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9.3, 52.10.4, 52.10.7, 52.14, 

52.15.1, 52.15.2 en 52.16. 

  

 

Bepalingen betreffende de in toepassing van artikel 52.15.1 van het ARAB toegekende 

afwijkingen :  

 

MB van 6 maart 1978 tot afwijking van voorschriften artikelen 52.5.11 en 652 van ARAB 

wordt opgeheven 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex 

over het welzijn op het werk 

 Het ARAB artikel 52 

 

 

 



 

FICHE : EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN NOODUITGANGEN, 

EVACUATIEPLAN 

 

 

Principe :  

 

evacuatie naar een veilige plaats 

 vlug  

 in optimale veilige omstandigheden 

 

 

Bepalen van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen : 

 

de werkgever bepaalt op basis van zijn risicoanalyse  

 hun aantal 

 hun verspreiding  

 hun afmetingen 

in functie van   

 de arbeidsplaats 

o het gebruik 

o de inrichting  

o de afmetingen 

 het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn 

 

de evacuatiewegen en nooduitgangen  

leiden zo rechtstreeks mogelijk naar een veilige plaats 

 

de werkgever bepaalt dit alles overeenkomstig  

de minimumvoorschriften van artikelen 52.5.2 tot 52.5.8, 52.5.10 en 52.5.18 van het ARAB 

(dit zijn de voorschriften van het artikel 52.5 “uitgangswegen en ontruiming” die nog van 

toepassing blijven, het zijn meer bepaald de voorschriften betreffende de constructie) 
 

 

Vrijhouden, verlichten en signaleren :  

 

evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen  

en wegen die erop toegang geven   

 moeten vrijgehouden worden 

 mogen niet geblokkeerd worden door voorwerpen  

  

evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen  

uitrusten met  

 veiligheidsverlichting 

 gepaste signalisatie 

o overeenkomstig veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk 

o onverminderd artikel 52.5.11 van ARAB 

(in winkels signalisatie ook op of ter hoogte van de grond aanbrengen) 

o op de gepaste plaatsen  

o moet haar eigenschappen in de tijd behouden 
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De kenmerken van nooddeuren :  

  

 ze moeten openen in de evacuatierichting 

 ze mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn 

 

 

Openen van deuren :  

 

het openen van nooddeuren  

 ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden 

door elke persoon in nood 

 ze mogen niet op slot zijn 

hierop mag worden afgeweken indien dit nodig is voor  

 de openbare veiligheid 

 de veiligheid van de werknemers  

 de veiligheid van personen met beperkte bewegingsvrijheid  

op voorwaarde dat  

 bij evacuatie de maximale veiligheid verzekerd is  

 indien nodig, met behulp van specifiek aangeduide en opgeleide personen  

 

deuren op het traject van evacuatiewegen  

en deuren die uitgeven op evacuatiewegen en nooduitgangen 

 moeten steeds kunnen geopend worden  

 zonder speciale hulp 

 wanneer de arbeidsplaatsen gebruikt worden  

 

deuren in de uitgangen van het gebouw 

de werkgever bepaalt  

 de bewegingswijze 

 de draairichting  

 de eventuele vergrendeling ervan 

in functie van 

 de arbeidsplaats 

o het gebruik 

o de inrichting  

o de afmetingen 

 het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn 

 

 

Evacuatieplan :  

 

de werkgever hangt een evacuatieplan op  

 aan de ingang van het gebouw 

 en per niveau 
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het uitwerken van het evacuatieplan en wijzigingen  

 samen met bevoegde preventieadviseur 

 en voorleggen aan Comité voor advies 

 

het evacuatieplan omvat inzonderheid : 

1) de indeling en bestemming van de lokalen 

situering van de compartimentsgrenzen 

2) ligging van lokalen met verhoogd brandgevaar 

3) ligging van  

 uitgangen 

 nooduitgangen 

 verzamelplaatsen na evacuatie 

 tracé van evacuatiewegen 

 

 

Schriftelijke procedures :  

 

organiseren van de evacuatie van personen  

overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel III.3-23 van de codex 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



 

FICHE : HET BRANDPREVENTIEDOSSIER  

 

 

de werkgever houdt een brandpreventiedossier bij, dat bevat 

1) document (artikel III.3-5 van de codex) met resultaten 

 risicoanalyse 

 preventiemaatregelen 

2) brandbestrijdingsdienst, document met beschrijving van organisatie  

3) de schriftelijke procedures (artikel III.3-23 van de codex) 

4) het evacuatieplan (artikel III.3-13 van de codex) 

5) het interventiedossier (artikel III.3-21 van de codex) 

6) vaststellingen naar aanleiding van evacuatieoefeningen 

7) beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand  

 een lijst   

 een situering op plan 

8) data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten van 

 beschermingsmiddelen tegen brand 

 gasinstallaties 

 verwarmingsinstallaties  

 airconditioningsinstallaties 

 elektrische installaties 

9) lijst van eventuele individuele afwijkingen  

aan de werkgever verleend op basis van artikel 52 ARAB 

10) adviezen verstrekt door 

a) de bevoegde preventieadviseur 

in voorkomend geval, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

b) het Comité 

c) de openbare hulpdienst 

11) eventuele informatie overgemaakt aan openbare hulpdienst 

inzonderheid betreffende KB van 16 februari 2006 nood- en interventieplannen 

 

dossier  

 wordt bijgewerkt 

 wordt ter beschikking gehouden van  

o het Comité 

o de met het toezicht belaste ambtenaren 

o de openbare hulpdiensten 

 

Meer informatie :   

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex 

over het welzijn op het werk 

 KB van 16 februari 2006 nood- en interventieplannen 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 
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FICHE : HET INTERN NOODPLAN  

 

 

Schriftelijke procedures :  

 

de werkgever stelt schriftelijk gepaste procedures vast voor  

1) uitvoering taken brandbestrijdingsdienst  

2) evacuatie van personen 

3) evacuatieoefeningen 

4) gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand 

5) informatie en opleiding van werknemers 

 

 

Advies :  

 

de werkgever vraagt hiervoor advies van 

 de bevoegde preventieadviseur  

 het Comité  

 

 

De preventieadviseur :  

 

deze procedures worden ‘voor gezien’ getekend  

door de preventieadviseur belast met de leiding van 

 de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

 of in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 Titel 2 inzake de algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid van boek I 

van de codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



 

FICHE : HET INTERVENTIEDOSSIER 

 

 

een interventiedossier ter beschikking stellen van de openbare hulpdiensten 

aan de ingang van het gebouw 

 

dit interventiedossier bevat 

1) elementen van het brandpreventiedossier, meer bepaald  

 het evacuatieplan 

 een lijst met beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand  

en hun situering op plan 

 de informatie op vraag van de openbare hulpdienst 

voor het opmaken van een nood- en interventieplan 

2) de elektrische installaties  

 hun locatie   

3) de sluitkranen van fluïda  

 hun locatie  

 hun werking  

4) de ventilatiesystemen  

 hun locatie  

 hun werking  

5) de branddetectiecentrale  

 haar locatie 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



 

FICHE : OPLEIDING EN INFORMATIE VAN DE WERKNEMERS 

 

 

Informatie :  

 

de werkgever geeft elke werknemer relevante informatie over  

1) de brandrisico’s 

2) de preventiemaatregelen 

inzonderheid deze om brand tijdens uitvoering van hun taken te voorkomen 

3) de waarschuwings- en alarmsignalen 

4) de toe te passen maatregelen in geval van brand 

5) de evacuatie 

 

de informatie  

 geven ten laatste op de dag van indiensttreding 

 bijwerken in functie van evolutie van risico’s en preventiemaatregelen 

 

de informatie verstrekken  

overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel III.3-23 van de codex 

 

 

Opleiding :  

 

de werkgever geeft de werknemers de nodige opleiding  

inzonderheid om volgende bekwaamheden te verwerven  

1) voorkomen van brand tijdens uitvoering taken 

2) gepast reageren in geval van ontdekking van brand of rook 

3) geven van de waarschuwing  

4) begrijpen van de waarschuwings- en alarmsignalen 

5) in geval van alarm 

correct toepassen van instructies betreffende evacuatie opdat  

 de evacuatie zonder paniek kan gebeuren 

 de evacuatie zonder gevaar kan gebeuren  

 de brandbestrijdingsdienst niet gehinderd wordt  

 

tenminste 1 keer per jaar   

evacuatie-oefeningen organiseren  

 

organiseren van de opleidingen 

overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel III.3-23 van de codex 

 

 

Meer informatie :   

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex 

over het welzijn op het werk 

 Titel 2 inzake de algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid van boek I van 

de codex over het welzijn op het werk 
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 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 



 

FICHE : PERIODIEKE CONTROLE EN ONDERHOUD 

 

Titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex over 

het welzijn op het werk: 

onverminderd meer specifieke bepalingen van deze titel 

wanneer de werkgever de beschermingsmiddelen tegen brand  

 controleert  

 onderhoudt 

past hij artikel IX.1-19 van de codex toe  

De controles en onderhoudsbeurten van beschermingsmiddelen tegen brand :  

 controleren 

tenminste 1 keer per jaar, tenzij strengere voorschriften 

o vanwege fabrikant of installateur 

o uit regels van goed vakmanschap 

 onderhoudsbeurten  

om in goede staat voor gebruik te houden 

 uitvoeren van controles en onderhoudsbeurten   

volgens voorschriften van fabrikant of installateur 

De controles en onderhoudsbeurten van installaties voor gas, verwarming, airco, 

elektriciteit :  

 controleren 

periodiek 

 onderhoudsbeurten  

om in goede staat voor gebruik te houden 

 uitvoeren van controles en onderhoudsbeurten volgens  

o de wetgeving van toepassing op deze installaties 

o bij ontstentenis, voorschriften van fabrikant of installateur  

o bij ontstentenis, meest strenge en meest geschikte regels goed vakmanschap 

Data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten : 

bewaren en ter beschikking houden van  

 het Comité  

 de met het toezicht belaste ambtenaren 

Meer informatie :   

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex 

over het welzijn op het werk 

 Titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex  

over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 



 

FICHE : RISICOANALYSE 

 

 

De risicoanalyse :  

 

brandrisico, inzonderheid volgende risicofactoren : 

1) de waarschijnlijkheid van gelijktijdige aanwezigheid van  

 een brandstof 

 een oxidatiemiddel 

 een ontstekingsbron 

2) de factoren  

 arbeidsmiddelen 

 gebruikte stoffen 

 processen  

 en hun eventuele interacties 

3) de aard van de activiteiten 

4) de grootte van de onderneming / inrichting 

5) het maximum aantal werknemers / andere personen aanwezig 

6) de risico’s specifiek aan aanwezigheid van bepaalde groepen personen 

7) de lokalen 

 hun ligging 

 hun bestemming 

8) de aanwezigheid van meerdere ondernemingen / instellingen  

op eenzelfde / aanpalende arbeidsplaats 

9) werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen 

 

de werkgever bepaalt  

 de waarschijnlijke scenario's  

 de omvang van de gevolgen  

 

bijwerken van de risicoanalyse 

 regelmatig  

 en telkens wanneer de brandrisico’s wijzigen   

 

 

De preventiemaatregelen :  

 

op basis van de risicoanalyse neemt de werkgever preventiemaatregelen om : 

1) brand te voorkomen 

2) veiligheid te verzekeren  

en indien nodig snelle evacuatie  

3) elk begin van brand te bestrijden  

4) schadelijke gevolgen van een brand te beperken 

5) tussenkomst openbare hulpdiensten te vergemakkelijken 
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Advies : 

 

voorleggen aan Comité voor advies  

 de resultaten van de risicoanalyse  

 de preventiemaatregelen 

 

 

Evaluatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem :  

 

de werkgever houdt rekening met  

 resultaten van evacuatieoefeningen  

 opgedane ervaring  

o bij eerdere branden  

o bij incidenten die aanleiding kunnen geven tot brand 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 Titel 2 inzake de algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid van boek I 

van de codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 



 

FICHE : SPECIFIEKE PREVENTIEMAATREGELEN  

BETREFFENDE ONTVLAMBARE OF BRANDBARE STOFFEN 

 

 

Preventiemaatregelen :  

 

voorkomen van brand verbonden aan aanwezigheid van elke ontvlambare of brandbare stof 

 gevaren uitschakelen  

 risico’s verminderen  

 

inzonderheid betreffende : 

1) ontvlambare vloeistoffen  

 het gebruik 

 de productie  

 de opslag  

ongeacht de aanwezige hoeveelheid 

 onverminderd titel 5 betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van 

boek III van de codex over het welzijn op het werk 

 

2) ontstaan van explosies 

 inzonderheid titel 4 betreffende ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer 

van boek III van de codex over het welzijn op het werk 

 

3) brandbare gassen  

 het gebruik 

 de productie  

 de opslag  

4) gebruik van toestellen / installaties 

voor verwarming en airconditioning 

5) gebruik van  

 toestellen 

 arbeidsmiddelen 

 producten  

die vermoedelijk brand kunnen veroorzaken 

 

 

Bijzondere maatregelen :  

 

wanneer het werk gebruik vereist van  

 ontplofbare stoffen 

 brandbare gassen  

 ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen 

 voor zelfontbranding vatbare vloeistoffen of vaste stoffen 

 

neemt de werkgever inzonderheid volgende bijzondere maatregelen : 

1) de hoeveelheid beperken 
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tot strikt noodzakelijk  

2) opslaan  

op passende wijze 

 

3) afstand of isolering van deze stoffen  

ten opzichte van elke ontstekingsbron 

4) zelfontbranding van stoffen of afvalstoffen 

beheersen van de omstandigheden   

 afvalstoffen in hermetisch gesloten recipiënten 

 afvalstoffen regelmatig verwijderen  

 

 

Het ARAB :  

 

deze preventiemaatregelen doen geen afbreuk aan de minimale voorschriften van het ARAB  

 artikel 52.6 (gasinstallaties) 

 artikel 52.8 (voorkoming van brand)  

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex 

over het welzijn op het werk 

 Titel 4 betreffende ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer van boek III 

van de codex over het welzijn op het werk 

 Titel 5 betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 De gids “Gevaarlijke chemische producten” uit de reeds SOBANE-strategie 

 

 

 



Uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van 

beschermingsmiddelen tegen brand 

Voor afdeling 7 ‘Periodieke controle en onderhoud’ van boek III, titel 3, hoofdstuk III van de codex 

over het welzijn op het werk moeten de begrippen ‘controle’ en ‘onderhoud’ als volgt worden 

begrepen. 

Onder ‘controle’ van een beschermingsmiddel tegen brand moet worden verstaan het geheel van 

controles van de onderdelen waarvan de toestand mettertijd kan verslechteren, met name op 

spontane wijze, en die een invloed hebben op de doeltreffendheid van de middelen en de veiligheid 

van de personen die ze moeten gebruiken. Zo heeft het blusmiddel in een brandblusser de neiging 

om aangetast te raken, ongeacht de gebruiksomstandigheden, en moet dit middel dus met een 

bepaalde frequentie worden gecontroleerd. 

Onder ‘onderhoud’ moet worden verstaan het geheel van de handelingen die op de 

beschermingsmiddelen tegen brand moeten worden uitgevoerd om die middelen in goed werkende 

staat te behouden. Het doel is om de noodzakelijke herstellingen te verrichten aansluitend aan een 

verslechtering van de toestand als gevolg van slijtage die te wijten is aan de 

gebruiksomstandigheden. Zo verschilt het onderhoud van sprinklerkoppen naargelang van de 

omgeving waarin ze zijn geïnstalleerd. 

Gezien de grote verscheidenheid van beschermingsmiddelen tegen brand lopen de aard en de 

periodiciteit van de controles en de onderhoudsbeurten die moeten worden uitgevoerd sterk uiteen. 

Het kritieke karakter van onderhoud en controle is eveneens specifiek voor ieder type 

beschermingsmiddel. Het is dan ook belangrijk dat de periodiciteit en de aard van de controles en 

onderhoudsbeurten worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse waarbij rekening wordt 

gehouden met de wetgeving, de normen, de regels van de kunst en de voorschriften van de fabrikant 

of de installateur. 

Gezien het belang van de controles die op beschermingsmiddelen tegen brand worden uitgevoerd, is 

besloten om voor de frequentie van die controles bij wijze van minimummaatregel een periodiciteit 

van één jaar op te leggen. Rekening houdend met het voorgaande spreekt het echter voor zich dat 

die frequentie moet worden opgevoerd naargelang van de resultaten van de risicoanalyse en als de 

voorschriften van de fabrikant of de installateur dit vereisen. 

Wat onderhoud betreft, is het onmogelijk om een minimumfrequentie vast te leggen. De frequentie 

waarmee onderhoud moet worden uitgevoerd om de beschermingsmiddelen in goed werkende staat 

te behouden kan nl. sterk verschillen naargelang van het type beschermingsmiddel. Bovendien kan 

die frequentie voor hetzelfde type beschermingsmiddel ook verschillen naargelang van de 

omstandigheden van de omgeving waarin het beschermingsmiddel zich bevindt, die specifiek zijn 

voor iedere arbeidsplaats. 

Als geen striktere voorschriften worden bepaald door regelgeving, normen of regels noch door de 

fabrikant of de installateur: 

- mogen controle en onderhoud tegelijk worden uitgevoerd opdat slechts één interventie nodig is. 

Dit is uiteraard alleen maar toegelaten als de controlefrequentie en de onderhoudsfrequentie 

dezelfde zijn; 



- voor de aanstelling van de persoon die de controles en de onderhoudsbeurten mag uitvoeren, is het 

aan de werkgever om de persoon of de instelling te bepalen die beschikt over de competenties om 

de taken met het oog op die controles uit te voeren. Het kan gaan om: 

- een werknemer van de onderneming die beschikt over de vereiste competenties of die deze 

kan verwerven aan de hand van een specifieke opleiding die wordt verstrekt door de 

installateur of de fabrikant, 

- de fabrikant of de installateur waarmee de werkgever een onderhoudscontract heeft gesloten, 

- een controleorganisatie die controles uitvoert zoals bepaald in het artikel 3.5 van EN ISO/IEC 

17020 (b.v. EDTC, erkend organisme, geaccrediteerd organisme, …) die beschikt over de 

noodzakelijke expertise. 

 

Op basis van de artikelen IX.1-2 en IX.1-10  en artikel III.3-22 van de codex moet een hiërarchie 

worden gerespecteerd voor de ontwerpcriteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de 

fabricage van middelen voor brandbestrijding. Het spreekt dan ook voor zich dat diezelfde hiërarchie 

moet worden toegepast om de eisen inzake controle en onderhoud vast te leggen voor zover deze er 

met name op gericht zijn ervoor te zorgen dat de beschermingsmiddelen tegen brand in 

overeenstemming blijven met voornoemde ontwerpcriteria. De eisen waarmee rekening moet 

worden gehouden bij de uitvoering van controle en onderhoud worden dus bepaald op basis van wat 

wordt opgelegd in de volgende referentiekaders die hierna worden gerangschikt volgens afnemende 

prioriteit: 

- geldende wetgeving; 

- geldende normatieve referentiekaders;  

- eisen op basis van (bijv. door een sector) erkende regels van goed vakmanschap;  

- voorschriften van de fabrikant of de installateur, die zich moet baseren op de hierna 

vermelde eisen, aangevuld met zijn eigen eisen. 

Deze verschillende vaststellingen zijn alleen geldig voor zover ze worden toegepast onverminderd 

specifieke regelgevende bepalingen m.b.t. het onderhoud en de controle van beschermingsmiddelen 

tegen brand of een deel daarvan die zouden worden opgelegd in andere regelgeving of normatieve 

referentiekaders. 

De controles en het onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand uitgevoerd op basis van 

Europese normen of bij ontstentenis op basis van nationale normen, worden conform beschouwd 

met de eisen van titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex 

voor zover de frequentie van de controles en het onderhoud niet lager is dan één keer per jaar.  

Deze benadering is met name van toepassing op de volgende uitrustingen. 

Draagbare brandblussers 

Wat brandblussers betreft zijn de eisen inzake onderhoud in België vastgelegd in een norm, met 

name NBN S21-050 – Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers. De benadering inzake 

controle en onderhoud die in de norm wordt uitgewerkt is relevant t.a.v. de eisen van titel 3 

betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex en zou op andere 

middelen kunnen worden toegepast. 

NBN S21-050 



Definities 

- bevoegd persoon: Persoon in dienst of onder een overeenkomst bij een bevoegd bedrijf die 

aantoonbaar beschikt over de nodige opleiding en ervaring, toegang heeft tot het geschikte 

gereedschap, uitrusting, inlichtingen, handleidingen en kennis heeft van alle bijzondere 

werkwijzen opgegeven door de vervaardiger – gebruiker van het merk van 

overeenkomstigheid -, die hem in staat stelt de onderhoudswerkwijze beschreven in deze 

norm toe te passen. 

- verantwoordelijke persoon: De perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de routineschouwingen 

en die het uit te voeren onderhoud van de draagbare brandblussers voorziet. 

- bevoegd bedrijf: Bedrijf voor het onderhoud van draagbare brandblussers, erkend door de 

Llandelijke goedkeuringsinstelling. 

- keuringsinstelling: Instelling op het gebied van “Draagbare Brandblussers” belast met het 

nazien van de overeenstemming van de werkwijzen en de technieken toegepast door het 

bevoegd bedrijf met de gangbare normen en reglementen, alsook de overeenkomstigheid 

met de erkenningsvereisten opgenomen in de C-bijlage en dit voor rekening van de 

landelijke goedkeuringsinstelling. 

- onderhoud: Het geheel van technische en bestuurlijke handelingen, met inbegrip van 

beheerswerkzaamheden, bestemd om de uitrusting te onderhouden of terug in de 

toestand van gewone werking te brengen. 

- schouwing: In de tijd herhaalde schouwingen met het oog, met regelmaat uitgevoerd door 

de verantwoordelijke persoon of zijn aangestelde. 

Eisen 

SCHOUWINGEN UITGEVOERD DOOR DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON 

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met 

regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers 

om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser: 

- zich op de aangegeven plaats bevindt;  

- goed zichtbaar en bereikbaar is; 

 - voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is 

gericht;  

- kennelijk niet beschadigd is;  

- indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;  

- wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken 

zijn. 

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het 

oog op een corrigerende actie. De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en 

bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd. Indien de omstandigheden dit vereisen, moet 

de schouwingsfrequentie worden verhoogd. 

ONDERHOUD UITGEVOERD DOOR EEN BEVOEGDE PERSOON 

De verantwoordelijke persoon moet zich ervan vergewissen dat de draagbare 

brandblussers evenals de gaspatronen – in voorkomend geval – jaarlijks worden 

gecontroleerd en onderhouden door een bevoegde persoon, overeenkomstig NBN S21-050. 

Deze periode kan worden verkort als de omgeving of bijzondere risico’s dit vereisen. […] 



De bevoegde persoon stelt een rapport op waarin de verantwoordelijke persoon wordt 

gewezen op iedere draagbare brandblusser waarvoor een corrigerende actie is vereist. 

De bevoegde persoon controleert de draagbare brandblusser overeenkomstig de 

voorschriften van bijlage B [van de norm] en vergewist zich ervan dat deze in 

overeenstemming is met alle geldende regelgeving op zijn toepassingsgebied en dat het 

niet gaat om een type [draagbare brandblussers] waarvan het onderhoud niet meer wordt 

aanvaard. 

De bevoegde persoon stelt een rapport op waarin de verantwoordelijke persoon wordt 

gewezen op iedere non-conformiteit die wordt vastgesteld op basis van voormelde 

controles. 

De bevoegde persoon brengt na controle en het eventueel opnieuw in goede staat brengen 

de [in de norm] vereiste markeringen aan op iedere draagbare brandblusser. 

De bevoegde persoon onderzoekt iedere voor een draagbare brandblusser voorziene 

drager en corrigeert of communiceert (aan de verantwoordelijke persoon) ieder gebrek of 

iedere zichtbare schade. 

De bevoegde persoon brengt de verantwoordelijke persoon op de hoogte van de 

interventie die werd uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van deze norm. 

Commentaar 

Vaststelling bij deze bepalingen (NBN S21-050) is dat de onderhoudsactiviteiten die door een 

bevoegde persoon moeten worden uitgevoerd de controle- en onderhoudsactiviteiten 

omvatten zoals bepaald in titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek 

III van de codex. 

In tegenstelling tot wat algemeen verstaan wordt als “bevoegde persoon” in de codex, dat wil 

zeggen een werknemer die een specifieke opdracht krijgt van de werkgever met de daarbij 

horende opleiding, wordt deze bevoegde persoon volgens NBN S21-050 tewerkgesteld door 

een gekwalificeerde onderneming en is dus geen werknemer in dienst van de werkgever voor 

wie de onderhoudsactiviteiten m.b.t. de brandblussers worden uitgevoerd. 

De gekwalificeerde ondernemingen worden voor norm NBN S21-050 gecertificeerd door een 

controle-instelling. In België is die instelling Apragaz. 

De controles die door die controle-instellingen worden uitgevoerd staan los van de 

controlevereisten die worden opgelegd in titel 3 betreffende brandpreventie op de 

arbeidsplaatsen van boek III van de codex voor zover de door die instellingen uitgevoerde 

controles erop gericht zijn de overeenstemming met de normen betreffende het ontwerp van 

brandblussers met het oog op het op de markt brengen ervan na te gaan (normen van de EN-

3-reeks) en de certificatie van gekwalificeerde ondernemingen. 

De door de verantwoordelijke persoon uitgevoerde routineschouwingen zoals bedoeld in de 

norm vormen met name opdrachten die kunnen worden toevertrouwd aan leden van de 

brandbestrijdingsdienst die moet worden opgericht overeenkomstig artikel III.3-7 van de 

codex. 

Branddetectie-installaties 

Wat branddetectie-installaties betreft, zijn de onderhoudseisen voor België vastgelegd in de 

normen NBN S21-100-1 en 2. De eisen die in die norm worden opgelegd bepalen een 



basisbenadering inzake controle en onderhoud die relevant is t.a.v. de eisen van titel 3 

betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex. Gezien de 

definities die in deze nota worden vastgelegd voor controle en onderhoud moeten aan deze 

basisbenadering in voorkomend geval wel aanvullende eisen worden toegevoegd naargelang 

van de bijzondere installatie- en gebruiksomstandigheden die eigen zijn aan iedere 

arbeidsplaats. 

Rook- en warmteafvoerinstallaties 

De NBN S21-208-normenreeks bevat onderhoudsvoorschriften voor rook- en 

warmteafvoerinstallaties.  

Automatische blussystemen  

De vele normen i.v.m. automatische blussystemen (sprinklersystemen, systemen die werken 

met schuim, gas enz.) bevatten eisen inzake periodieke controle en onderhoud. 

Overige beschermingsmiddelen tegen brand  

Wat betreft beschermingsmiddelen tegen brand waarvoor geen specifieke eisen inzake 

controle en onderhoud zijn vastgelegd in normen of andere referentiekaders van goed 

vakmanschap kunnen de eisen die in voormelde normen zijn bepaald als basisbenadering 

worden gebruikt als die eisen relevant blijken.  

Aan die basisbenadering moeten in voorkomend geval echter aanvullende eisen worden 

toegevoegd naargelang van bijzondere installatie- en gebruiksomstandigheden die eigen zijn 

aan iedere arbeidsplaats. 



 

FICHE : WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD IN INRICHTING WERKGEVER 

 

 

Informatie aan aannemers / onderaannemers : 

  

de werkgever geeft hen relevante informatie betreffende   

1) risico’s, inzonderheid door  

a) inrichting van de lokalen 

b) stoffen opgeslagen of behandeld  

c) nabijheid van gevaarlijke installaties 

d) activiteiten in onmiddellijke omgeving van de uit te voeren werkzaamheden 

2) preventiemaatregelen, om   

 brand te voorkomen 

 veiligheid te verzekeren  

en indien nodig snelle evacuatie  

 elk begin van brand te bestrijden  

3) voor begrijpen van de preventiemaatregelen, nuttige informatie over  

 de brandrisico’s 

 de preventiemaatregelen 

inzonderheid, deze om brand tijdens uitvoering van hun taken te voorkomen 

 de waarschuwings- en alarmsignalen 

 de toe te passen maatregelen in geval van brand 

 de evacuatie 

de werkgever vergewist zich ervan dat de aannemers de informatie begrijpen 

 

 

Informatie door de aannemers / onderaannemers : 

 

de werkgever ziet erop toe dat de aannemers / onderaannemers hem informatie verstrekken  

betreffende de brandrisico’s van de uit te voeren werken  

 

 

De voorafgaande toestemming :  

  

indien hij vaststelt dat de uit te voeren werkzaamheden een bijkomende risicofactor inhouden 

de uitvoering van de werkzaamheden is onderworpen aan zijn voorafgaande toestemming 

 

de voorafgaande toestemming met inzonderheid volgende elementen   

1) betreffende de werkzaamheden 

 de plaats    

 de aard ervan   

 de risicoanalyse 

 de te nemen preventiemaatregelen  

2) door de aannemer / onderaannemer noodzakelijk beoordeelde preventiemaatregelen 

bijkomende bovenop deze van 1)  
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het document wordt ondertekend door  

 de werkgever 

 zijn bevoegde preventieadviseur 

 de aannemer / onderaannemer 

 

de aannemer / onderaannemer ontvangt een afschrift 

 

 

De werknemer van de werkgever :  

 

indien de werken door een werknemer van de werkgever worden uitgevoerd 

de voorafgaande toestemming geven  

aan lid hiërarchische lijn belast met de leiding van de dienst die de werkzaamheden uitvoert 

 

 

Meer informatie :   

 

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 
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