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INLEIDING OVER BRANDPREVENTIE

Brandpreventie - Codex

1

personen en ondernemingen moeten beducht zijn voor 
brand en calamiteiten
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• Brandstof
• Zuurstof
• Ontstekingstemperatuur
• Mengverhouding
• Katalysator

Dat wat de brand nodig heeft
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• Technische fout
• Menselijke fout
• brandstichting
• Biologische proces (broei)
• Chemische reacties
• Natuurlijke oorzaken (bliksem)

Mogelijke oorzaken van brand

REGELGEVING MET KRACHT VAN WET
Brandpreventie - Codex

2
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• Federale staat
• De gewesten en 

gemeenschappen
• De provincies
• De gemeentelijke overheden

Regelgeving met kracht van wet

• Een beschouwing van de 
organisatie van de regelgeving in 
België

• Een overzicht van de 
toepasselijke delen ARAB en 
CODEX over het welzijn

• Basisprincipes inzake 
brandveiligheid  (KB van 7 juli 
1994)

• Opgelegde eisen die geen 
wetgeving zijn (verzekeraars)

Regelgeving met kracht van wet
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• Federale staat
• De grondwet
• Wetten
• Koninklijke Besluiten
• Ministeriële besluiten

• Gemeenschappen
• Bevoegd onder meer voor cultuur, 

onderwijs, jeugdbescherming, 
wetenschappelijk 

• Gewesten
• Bevoegd voor belangen die streekgebonden 

zijn, zoals o.a. ruimtelijk ordering en 
stedenbouw, leefmilieu, huisvesting, 
vervoer, energie, landbouw

• Decreten (wetten uitgevaardigd door de 
gewestregering)

• Besluiten van de Vlaamse Executieve
• Besluiten van de Vlaamse gewestminister

Belgische wetgeving

• Gemeenten met 
politieverordeningen

• Inzake veiligheidswetgeving 
onderscheiden we 2 
benaderingen:

• Veiligheid van producten
• Veiligheid van personen (sociale 

richtlijnen

Belgische wetgeving
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Europese richtlijn:
• 89/654/EEG

Federaal:
• KB Basisnormen 7/7/1994
• ARAB Art. 52

Andere wetgeving:
• Vlaamse overheid
• Provinciale overheid
• Gemeentelijke overheid

Europese wetgeving

Codex over Welzijn op het Werk
Boek III, Titel III, Brandpreventie op de arbeidsplaats.

• Normen 
• Normen zijn regels van goed 

vakmanschap. Via regelgeving 
kunnen normen verplicht 
toepasbaar worden

• Soorten normen
• ISO internationale
• EN europese normen 

CEN,CENELEC
• NBN natinonale

Reglementering, normen en keurmerken
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN TEGEN 
CALAMITEITEN
Brandpreventie - Codex

3

• Organisatorisch maatregelen
• Technische maatregelen

Welke maatregelen moet men nemen om de veiligheid tegen 
calamiteiten



24/11/2022

10

• Risicoanalyse
• Brandbestrijdingsdienst (Eerste) 

Interventie Ploeg (BBD IP)
• Intern Noodplan (INP)
• Opleiding & informatie
• Vuurvergunning
• werkvergunning

Organisatorische maatregelen

• Compartimenten
• Evacuatie
• Beschermingsmiddelen

• Melding, waarschuwing & alarm
• Blusmiddelen
• Branddetectie
• Rook en Warmte afvoer
• Materiaal keuze

Technische maatregelen
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• Naar aanleiding brand 
“l’innovation” Brussel 1967.

• Het was/is een verzameling van 
regels die de oude regelgeving 
karakteriseert: een opsomming 
van normerende regelgeving.

• Actueel legt de wetgever de 
welzijnsregels liever op via het 
omschrijven van de te bereiken 
objectieven.

• Lang aangekondigd, maar nog 
steeds niet volledig doorgevoerd

ARAB Art. 52

Art. III.3-2:
• Brand
• Compartiment
• Veilige plaats
• Evacuatieweg
• Nooduitgang, Nooddeur
• Waarschuwing, Melding en Alarm
• Beschermingsmiddelen tegen brand
• Veiligheidsverlichting & 

noodverlichting
• Ontvlambare vloeistof
• Brandbestrijdingsdienst

Codex, Boek III, Titel 3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
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Art. III.3-3:
1. De waarschijnlijkheid van 

gelijktijdigheid aanwezigheid v e 
brandstof, een oxidatiemiddel en een 
ontstekingsbron.

2. De arbeidsmiddelen, de gebruikte 
stoffen, de processen en hun eventuele 
interacties.

3. De aard van de activiteiten.
4. De grootte van de onderneming of 

inrichting.
5. Het maximaal aantal personen  die 

aanwezig kunnen zijn in de 
onderneming of inrichting.

6. De specifieke risico’s eigen aan 
bepaalde van aanwezige personen

7. De ligging en bestemming van de 
lokalen.

8. De aanwezigheid van meerdere 
onderneming of instellingen op     
dezelfde plaats of aanpalende 
arbeidsplaatsen.

9. De werkzaamheden uitgevoerd 
door externe ondernemingen.
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• De WG bepaalt de waarschijnlijke 
risico's en de omvang van de 
voorspelbare gevolgen.

• De RA wordt regelmatig bijgewerkt 
en zeker als er zich wijzigingen 
voordoen.

• De resultaten v d risicoanalyse en 
de preventiemaatregelen moeten in 
een document opgenomen worden 
dat voor advies voorgelegd wordt 
aan het comité PBW

De werkgever neemt op basis van een 
risicoanalyse, de noodzakelijke materiële en 
organisatorisch preventiemaatregelen om: 
(art.III 3-4)
1. Brand te voorkomen
2. De veiligheid te verzekeren en indien nodig 

de snelle evacuatie van de arbeidsplaats 
aanwezige personen, zonder hen in gevaar 
te brengen.

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

4. De schadelijke gevolgen van een brand te 
beperken

5. De tussenkomst van de brandweer te 
vergemakkelijken 
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Deze maatregelen hebben betrekking op:
1. De brandbestrijdingsdienst. (art.III, 3-7 & 8)
2. De preventie van brand. (art.III, 3-9)
3. Evacuatie van de aanwezigen. (art.III, 3-10, 

11, 12, 13 & 14)
4. Het bestrijden van elk begin van brand. 

(art.III, 3-15, 16, 17, 18 & 19)
5. Het beperken van de schadelijke gevolgen 

van een brand (art.III, 3-20)
6. Het vergemakkelijken van de interventie van 

de openbare hulpdiensten (art.III, 3-21)

art.III, 3-7: Elke werkgever moet er één 
oprichten
1. Toezien dat de melding gebeurt
2. Toezien dat de waarschuwing 

gepast behandeld wordt
3. Brand bestrijden
4. In veiligheid brengen van personen
5. De maatregelen uitvoeren voor een 

gemakkelijke tussenkomst van de 
hulpdiensten

6. De leden van de openbare 
hulpdiensten begeleiden
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7. Meewerken aan de risicoanalyse en de procedures 
van het intern noodplan

8. Situatie signaleren die mogelijks
• De evacuatie kunnen hinderen
• Brand kunnen uitlokken

Brandbestrijdingsdienst: opleidingen en middelen (Art. 
III.3-8)
1. De risicoanalyse
2. De minimumvereisten in Bijlage III.3-1 dat de 

vaardigheden en opleidingen van de leden 
brandbestrijdingsdienst beschrijft, nodig voor
• Beheer van de brandbestrijdingsdienst
• Interventie bij brand 
• Evacuatie van de aanwezigheden.

Art.III.3-9 §1
Deze maatregelen hebben betrekking op:
1. Gebruik, productie of opslag van ontvlambare 

vloeistoffen en brandbare gassen.
2. Explosieveiligheid.
3. Activiteiten die het gebruik, de productie of de 

opslag van brandbare gassen inhouden.
4. Toestellen en installaties voor verwarming en 

airconditioning.
5. Toestellen, arbeidsmiddelen en producten die 

een brand kunnen veroorzaken
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Art. III.3-9 §2
1. Hoeveelheid beperken tot strik noodzakelijke
2. Gepast opslaan
3. Zorgen voor de afstand of isolering t.o.v een ontstekingsbron.
4. Beheersen van zelfontbranding
5. Afvalstoffen die tot zelfontbranding kunnen overgaan: in 

recipiënten met hermetisch sluiting en regelmatig verwijderen
Art. III.3-9 §3
• ARAB art. 52.6 preventiemaatregelen m.b.t. gasinstallaties
• ARAB art. 52.8 preventiemaatregelen ter voorkoming van brand.

Art. III.3-11 §1 (1)
1. De werkgever neemt de nodige maatregelen voor 

snelle en veilige evacuatie op basis van de 
risicoanalyse en de art.52.5.2 t.e.m 52.5.8, 
52.5.10 en 52.5.18 voor het aantal 
evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen, 
hun afmetingen en hun verspreiding.

Voorgeschreven breedten (ARAB art. 52.5)
§3 Voor trappen, evacuatiewegen, uitgangen en wegen 

die ernaar toe leiden:
• In op 1 juni 1972 bestaande i of in opbouw zijnde 

gebouwen minstens 0,70 m
• In andere gebouwen: minstens 0,80 m
• Voor deuren: min. 0,70 m

Evacuatie (1)
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Art. 52.5.4. Uitgangswegen uitgangen, deuren en 
wegen moeten een totale breedte hebben 1 
cm/persoon

• De trappen moeten een totale breedte hebben die 
tenminste gelijk is, in centimeters, aan dat getal, 
vermenigvuldigd met

• 1,25 voor trappen die dalen naar de uitgang
• 2 voor trappen die stijgen naar de uitgang

• Vaststellen van het aantal personen dat de 
evacuatiemiddelen moeten kunnen gebruiken.

• Berekenen v d trapbreedten is gesteund in de 
veronderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw. Alle 
personen samen  de naburige vervoegen en dat deze al 
ontruimd zijn.

• Personen dit zijn het personeel, bezoekers, klanten en andere 
personen die moeten 

Evacuatie (2)

• Indien het aantal van deze personen niet gekend is, 
bepaalt het bedrijfshoofd dit onder zijn 
verantwoordelijkheid.

• Voor winkels van klein handel geldt:
 Kelderverdieping 1 persoon/ 6 m² totale 

oppervlakte
 Gelijkvloers 1 persoon/ 3m² totale oppervlakte
 Andere verdiepingen: 1 persoon/ 4m² totale 

opppervlakte

Evacuatie (3)
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• Art. 52.5.5 2 verschillende uitgangen: 
lokalen v d 1ste groep ( niet voor 
opslagplaatsen), lokalen en verdiepingen 
waar gewoonlijk min. 100 personen 
vertoeven, gelijkvloers en verdiepingen 
van winkels ( opp. > 2000 m²

• Art. 52.5.7 3 verschillende uitgangen: 
lokalen en verdiepingen waar gewoonlijk 
min. 500 personen vertoeven.

• Art. 52.5.10 Voor gebouwen die op 1 juni 
1968 bestonden of in opbouw waren, 
mogen brandladders aangebracht worden 
indien het aantal trappen onvoldoende is 
en het onmogelijk is om er binnen in het 
gebouw 1 op te richten.

Minimaam aantal ontruimingsmogelijkheden

• Art. III.3-11 §1 (2) Evacuatiewegen 
en nooduitgangen moeten zo 
rechtstreeks mogelijk uitkomen op 
een veilige plaats.

• Art. III.3-11 §2 Deze wegen en 
uitgangen moeten vrij gehouden 
worden van belemmerende  
voorwerpen.

• Art. III.3-11 §3 Er dient 
veiligheidsverlichting aangebracht 
te worden en een aangepaste 
signalisatie. 
(cfr. Codex, Boek III, Titel 6: 
Veiligheids en 
gezondheidssignalering)

Algemene regels voor de evacuatiewegen, uitgangen en 
nooduitgangen (1)
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• Art. III.3-11 (1): Nooddeuren moeten 
openen in de richting van de 
vluchtweg, het mogen geen schuif of 
draaideuren zijn, ze mogen niet op 
slot zijn.

• Art. III.3-12 (2 & 3): Nooddeuren 
moeten gemakkelijk te openen zijn … 
in geval van nood … niet op slot!

• Art. III.3-12 (4) Voor de deuren in de 
uitgang  van het gebouw bepaalt de 
uitbater de openingszin. (i.f.v. de 
risicoanalyse)

• ARAB art. 52.5.12 a) Deuren van 
lokalen van de eerste groep moeten in 
de richting van de uitgang of beide 
richtingen draaien.

Algemene regels voor de evacuatiewegen, uitgangen en 
nooduitgangen (2)

Art.III.3-13: 
• Uit te hangen aan de ingang en per 

niveau.
• Het wordt uitgewerkt in samenwerking 

met de preventieadviseur bevoegd voor 
de arbeidsveiligheid.

• Het wordt voorgelegd voor advies aan het 
comité PBW

• Het omvat:
• Indeling en bestemming van de lokalen
• De compartimeteringsgrenzen.
• De ligging van de lokalen met verhoogd 

brandgevaar
• De ligging van de uitgangen, 

nooduitgangen, de verzamelplaatsen en het 
tracé van de evacuatiewegen.

Evacuatieplan (1)
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Art.III.3-14:
• De organisatie van de evacuatie 

wordt vastgelegd in de 
procedures van het intern 
noodplan

Evacuatieplan

• Art. III.3-15: Bij de aanschaf v d 
beschermingsmiddelen tegen brand dient de 
aankoopprocedure van de collectieve 
beschermingsmiddelen toegepast te worden.

• Art. III.3-16: De evaluatie en keuze v d 
beschermingsmiddelen gebeurt op basis van:

• De inrichting van de arbeidsplaatsen
• De fysicochemische eigenschappen van de 

aanwezig stoffen.
• De arbeidsprocessen en arbeidsmiddelen
• De werknemers (kenmerken van de wn + max. 

aantal wn/personen)
• Het materieel en het personeel van de 

hulpdienst
• De tijd nodig voor de hulpdienst om de plaatst te 

bereiken;

• Evaluatie en keuze dienen voor advies voor te 
leggen aan het comité PBW

Het bestrijden van elke beginnende brand
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Art. III.3-17:
• Gesignaleerd te worden.
• Toegankelijk en makkelijk bruikbaar zijn.
Art. III.3-18 (1 en 2)
• Signalisering moet correct gebruikt worden
• Cfr. Codex, Boek III, Titel 6: Veiligheids en 

gezondheidssignalering
• Cfr. ISO7010 – wat zet http://werk.belgië.be 

hierover:
• Één systeem gebruiken
• Bij vernieuwing opteren voor de ISO7010 - norm

Art. III.3-19
• Gebruikt te worden zoals voorzien in de 

procedures van het intern noodplan.

De niet-automatische beschermingsmiddelen

Art. III.3-18 (3):
• Moeten voor iedereen goed 

waarneembaar zijn
• Mogen niet met elkaar of andere 

signalen verward kunnen 
worden

De waarschuwings- en alarmsignalen of boodsachppen zijn 
goed waarneembaar
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Art. III.3-20
• De constructie van het gebouw is afgestempt op:

• Aantal personen op de arbeidsplaats 
(evacuatiemogelijkheden zonder gevaar)

• De leden van de openbare hulpdiensten in alle 
veiligheid kunnen optreden.

• In de ontwerpfase van een gebouw dient er een 
riscoanalyse uitgevoerd te worden, gericht op het 
waarborgen van

• Voldoende stabiliteit van de dragende elementen en 
van de hele structuur.

• Beperking van de mogelijkheid tot ontstaan en 
verspreiden van vuur en rook in het gebouw

• Vermijden van uitbreiding van de brand naar aanpalend 
gebouwen.

• ARAB art. 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 zijn te eerbiedigen om 
de hogere doelstelling te bereiken.

Het beperken van de schadelijke gevolgen

Art. III.3-21
Er dient een interventiedossier ter 
beschikking gesteld worden van de 
hulpdiensten aan de ingang van het 
gebouw. Het moet volgende elementen 
bevatten.
a) Het evacuatieplan (cfr. Art.III.3-13)
b) De beschikbare 

beschermingsmiddelen. (Inventaris 
+ situering op plan)

c) De informatie die reeds 
overgemaakt werd aan de 
hulpdiensten in het kader KB van 16 
februari 2016 betreffende nood- en 
interventieplannen.

Het vergemakkelijken van de interventie van de openbare 
hulpdiensten (1)
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d) De locatie van
• De elektrische installatie
• De branddetectiecentrale

e) De locatie en de werking van 
• De sluitkranen van fluïda
• De ventilatiesystemen

Het vergemakkelijken van de interventie van de openbare 
hulpdiensten (2)

Art. III.3-22
• Volgens de bepaling van art. IX.1-

19 i.v.m. het onderhoud en de 
controle van de collectieve 
beschermingsmiddelen:

• Minstens 1 maal per jaar, of 
frequenter indien strengere regels 
van fabrikant, installateur of regels 
van goedvakmanschap;

• De data van controle- en 
onderhoudsbeurten moeten bewaard 
worden en ter beschikking gehouden 
worden voor het comité PBW en van 
de bevoegde preventieadviseur.

• Het hoofd van de 
brandpreventiedienst moet “voor 
gezien”  tekenen

De periodieke controle en onderhoud van de 
beschermingsmiddelen.



24/11/2022

24

Art. III.-24
Naast een interventiedossier per 
gebouw dient de werkgever een 
algemeen brandinterventiedossier 
samen te stellen dat volgende 
elementen bevat.

1. De risicoanalyse en de 
preventiemaatregelen

2. De organisatie van de 
brandbestrijdingsdienst 

3. De procedures van het intern 
noodplan

4. Het evacuatieplan
5. Het interventiedossier

Het brandPREVENTIEdossier (1)

6. De vaststellingen n.a.v. de 
evacuatieoefeningen 
7. De lijst van de beschermingsmiddelen en 
hun situering op een plan
8. Data van onderhoud en controle 
(inclusief de vaststellingen) van

a) De beschermingsmiddelen
b) De gas-, verwarmings- en aircoinstallaties
c) De elektrische installaties

9. De eventuele verleende afwijken op basis 
van art. 52
10. De adviezen vanwege PA, PA-AG, 
Comité PBW, de hulpdiensten.
11. De informatie die eventueel 
overgemaakt werd aan de hulpdiensten 
i.v.m.    De nood- en interventieplannen
Het brandpreventiedossier ter beschikking 
van Comité PBW, de met toezicht belaste 
ambtenaren en van de hulpdiensten

Het brandpreventiedossier (2)
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Art. III.3-25 §2:
1. De brandrisico’s
2. De preventiemaatregelen
3. De waarschuwings- en 

alarmsignalen
4. De toe te passen maatregelen 

bij brand
5. De evacuatie
Art. III.3-25 §3 Ten laatste op de 
dag van de indiensttreding

Opleiding en informatie van we werknemers

Art. III.3-26
1. Gericht op de bekwaamheid om

a) Gedrag aan te nemen om brand te 
voorkomen

b) Gepast te reageren bij brand of 
aanwezigheid van rook

c) Waarschuwing te geven
d) De waarschuwings- en alarmsignalen 

te begrijpen
e) Correct te evacueren (inclusief 

jaarlijkse evacuatieoefening)
2. Minstens jaarlijkse 

evacuatieoefening
In overeenstemming met de procedures 
in het intern noodplan

Opleiding
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• Leer de bezetters van het gebouw eerst het 
gewenst gedrag bij brand aan; zorg ervoor dat 
de gegeven richtlijnen overeenstemmen met 
consignes die uitgehangen worden

• Houd er rekening mee dat bij brand volgende 
taken moeten uitgevoerd worden:

• De brandweer waarschuwen
• De waarschuwings- en alarmsignalen in werking 

stellen.
• In afwachting van de aankomst van de 

brandweer, een begin van brand bestrijden met 
de middelen van eerste interventie

• Overgaan tot evacuatie en eventueel: redding
• De hulpdiensten leiden
• Alle daden stellen die bij brand noodzakelijk 

zouden kunnen zijn (snijden stroom, afsluiten 
ventielen

Evacuatieoefening (1)

Evacuatieoefening (2)

• Stel een scenario op

• Bepaal vooraf het verzamelpunt en duid 
dit als dusdanig aan.

• Zorg ervoor dat het verzamelpunt in een 
veilige zone ligt

• Ga vooraf na of de waarschuwings- en 
alarmsignalen in goede staat zijn

• Controleer de evacuatiewegen op 
belemmerende voorwerpen

• Een eerste oefening dient aangekondigd 
te worden

• Creëer geen vuurhaard in het gebouw
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• Rookgeneratoren is slechts 
verantwoord na de bezetters VTO 
gehad hebben

• Grendel geen uitgangen af
• Schakel bij een eerste oefening de 

verlichting niet uit
• Laat noodladders niet gebruiken 

tijdens dergelijke oefening
• Laat gebouw niet zonder bewaking
• Maak van de gelegenheid gebruik 

om zaken i.v.m. brandveiligheid.
• Zorg voor observators

Evacuatieoefening (3)

Art.III.3-27:
De werkgever versterkt aan de 
aannemers informatie over:
De risico's m.b.t;

1. De inrichting van de lokalen
2. De opgeslagen of behandelde 

stoffen
3. De gevaarlijke installaties
4. De activiteiten in de 

onmiddellijke

Werken met derden
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Art. III.3-28:
De werkgever vraagt de informatie over 
de brandrisico’s i.v.m. de werken van de 
aannemers. Indien een brandrisico laat 
de werkgever de werk slechts toe op 
basis van een vuurvergunning. Die 
bevat:
1. De plaats van de werkzaamheden
2. De risicoanalyse
3. De preventiemaatregelen
4. De eventuele bijkomende 

maatregelen die de aannemer 
noodzakelijk acht

De vuurvergunning wordt ondertekend 
WG, zijn PA en de aannemer

De preventiemaatregelen

• Groep 1 omvat de lokalen waarin opgestapeld 
is.

• Ontvlambare vloeistoffen waarvan het vlampunt 
< 21°c vanaf 50l

• Ontvlambare  vloeistoffen 21°C < vlampunt < 
50°C vanaf 500l

• Zeer ontvlambare vast stoffen, die in contact met 
water, brandbare gassen vrijmaken, vanaf 50 kg ( 
celluloïde, calciumcarbide, magnesium, natrium 
..)

• Brandbare samengeperste, vloeibare gemaakte 
of opgeloste gassen, vanaf 300 l 
waterinhoudsvermogen (acetyleen, propaan,… in 
flessen)

• Lokale waarin een ontplofbare atmosfeer kan 
ontstaan tijdens de normale werking van de 
installaties

• Verkooplokalen voor winkels van kleinhandel 
met inbegrip van warenopslagplaatsen palend 
aan de verkooplokalen van 2000 m² oppervlakte

Classificatie van lokalen (ARAB art. 52.2)
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• Groep 2 omvat de lokalen waarin 
opgestapeld is

• Ontvlambare  vloeistoffen 50°C < 
vlampunt < 100°C vanaf 3000l.

• Stoffen die een brand snel kunnen doen 
uitbreiden, vanaf 1000kg (papierafval, 
katoenweefsels, vette vodden, 
houtkrullen, ….)

• Vaste stoffen die snel kunnen branden en 
onder invloed van warmte, giftige gassen 
of belangrijke  hoeveelheden rook 
kunnen voortbrengen, vanaf 1000kg ( vb
synthetisch stoffen, bitumen, 
naftaleen,…)

• Brandbare stoffen zoals riemen of rollen 
papier, karton, natuurlijke- of 
kunstrubber, textielvezels andere dan 
wol, vanaf 10000 kg (katoen, cellofaan, 
houten planken, latten en balken

Classificatie van lokalen (ARAB art. 52.2)

• Groep 3
Omvat alle andere lokalen.

Classificatie van lokalen (ARAB art. 52.2)
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1. Het is verboden te lassen of te 
snijden met brander of elektrische 
boog aan recipiënten die 
ontvlambare of dergelijke 
producten bevatten vloeistoffen of 
gassen, calciumcarbide, tenzij na de 
nodige maatregelen genomen te 
hebben

2. In potentieel explosiegevaarlijke 
lokalen

a) Moeten vonkvorming en statische 
ladingen voorkomen worden

b) Is het verboden
• Om te roken, vuur te maken of te lassen
• Andere dan veiligheidslampen te gebruiken
• Werktuigen te gebruiken die vonken 

kunnen voortbrengen
• Schoenen met ijzerbeslag te dragen

Brandvoorkoming (1) (ARAB art. 52.8)

• De opslag van brandbare of giftige 
vloeistoffen en gassen in de 
werkplaatsen dient maximaal  
beperkt; de opslag is enkel toegelaten 
in onbreekbare houders die 
hermetisch kunnen gesloten worden

• Verboden ontvlambare producten te 
plaatsen bij vuurhaarden of 
warmtebron te plaatsen.

• Het is verboden om reinigingsvodden 
en afval die makkelijk te ontvlammen 
in de werkplaatsen te laten ophopen; 
zij dienen in metalen houders met 
deksels geplaatst te worden

Brandvoorkoming (2) (ARAB art. 52.8)
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• Afval moet “zo dikwijls als 
nodig” verwijderd worden

• Het is niet toegelaten om een 
opslagplaats van vloeibare 
brandstoffen  of vloeibare 
gemaakte petroleumgassen in 
de werklokalen in te richten

Brandvoorkoming (3) (ARAB art. 52.8)

ART.III.3-23: 
• (gepaste) schriftelijke maatregelen 

voor noodgevallen 
(= procedures)

• Het interne noodplan behandelt:
• Procedure ’brandbestrijdingsdienst”
• Procedure ‘evacuatie van personen’
• Procedure ‘evacuatieoefeningen’
• Procedure ‘gebruik van de 

beschermingsmiddelen tegen brand’
• Procedure ‘VTO van de werknemers’

• WG legt voor aan PA en CPBW 
• Procedures worden getekend door 

PA(Hoofd IDPBW) en WG

Het interne noodplan 
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Tot slot

Brandpreventie - Codex

4

• Natuurrampen & 
natuurverschijnsels

• Bedrijfs gerelateerde 
noodsituaties

• Geweld en terrosisme

Vele vormen van noodsituaties
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• Snel en kalm evacueren
• Zorg dat u weet hoe elke 

afdeling waar u werkt in elkaar 
zit

• Weet waar alle uitgangen zitten
• Ken de verzamelplaatsen
• Oefen de evacuatieprocedures

Evacuatie

• Elke werknemer moet weten 
hoe:

• Een alarmsignaal klinkt
• Men een noodsituatie moet 

melden
• Men de plaats van de noodsituatie 

meld

Alarm
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• Na de evacuatie:
• Onmiddellijk melden op de 

verzamelplaats;
• Volg de instructies van 

coördinatoren de teamleiders
• Geef duidelijke informatie: is er 

iemand ziek? wie missen we nog?
• Blijf op de verzamelplaats tot u 

toestemming krijgt om terug naar 
uw werkplek terug te keren.

De verzamelplaats

• De coördinator coördineert de 
communicatie

• De coördinator coördineert de 
hulpdiensten en de EIP & 
nijverheidshelpers

• Het verzamelen en verspreiden 
van de informatie over de 
noodsituatie, de organisatie en 
de werknemers 

Communicatiecentrum



24/11/2022

35

• Als iemand hulp nodig heeft:
• Breng de coördinator en de 

teamleiders op de hoogte
• Begeleid de persoon naar een 

veilige plaats
• Geef de plaats door waar de 

hulpbehoevende zich bevindt
• Laat de nijverheidshelpers eerst 

hulp toedienen

Medische hulp

• Oefenen helpt paniek en 
verwarring voorkomen bij een 
echt noodgeval:

• Neem deel aan oefeningen
• Neem oefening serieus
• Kijk hoe u kunt helpen 

Oefening
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• Wees alert op vreemde en 
onbekende personen

• Meld individuen zonder badge, 
als u verplicht deze te dragen 
binnen u organisatie

• Als u iemand ziet die de weg niet 
weet, vraag of u kunt helpen

Individuele verantwoordelijkheid (1)

• Plaatsen:
• Ken uw werkomgeving
• Let op als dingen er anders 

uitzien dan normaal
• Meld situatie die er 

ongebruikelijk uit zien.

Individuele verantwoordelijkheid (2)
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• Verdachte dingen
• Let op bij dozen of pakketten die

• Op ongebruikelijke plaatsen zijn 
achtergelaten

• Vettig, vies of beschadigd is
• Verdacht zijn wegens draden die eruit 

steken of een verdachte geur afgeven

• Als u een verdacht voorwerp vindt.
• Raak het niet aan
• Bedek het, of isoleer het van de 

omgeving, mits mogelijk
• Meld het onmiddellijk

Individuele verantwoordelijkheid

• Weet wat te doen bij elke 
noodsituatie

• Weet waar je naar toe moet 
gaan in geval van nood

• Blijf kalm
• Wees alert
• Wees zeker van je zaak

Samenvatting
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