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Toelichting  

bij de nieuwe politieverordening inzake  

brandpreventie van 

publiek toegankelijke inrichtingen, 

vanaf 1 januari 2016 

of wanneer ze goedgekeurd werd in  

uw gemeenteraad. 
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Voorwoord 
 

 

Beste ondernemer, 

 

De 18 steden en gemeentes binnen Brandweerzone Centrum kennen een levendig bestaan, dit dankzij 

haar vele ondernemende inwoners. Dagelijks komen vele mensen samen om te genieten van al het moois 

wat onze steden en gemeentes te bieden hebben. Daarbij wil Brandweerzone Centrum u en uw onderne-

ming steunen. Graag willen wij samen met u de brandveiligheid van uw inrichting optimaliseren.  

Dit is uiterst belangrijk voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid van uw klanten, personeelsleden en 

uzelf. Daarom werd er in samenspraak met de 18 steden en gemeentes die deel uitmaken van  

Brandweerzone Centrum beslist om een nieuwe politieverordening op te stellen. In deze brochure vindt u 

hierover meer uitleg. Wij hopen van harte dat deze brochure u op weg helpt. Daarnaast wenst de gehele 

zone en haar steden en gemeentes u veel succes met uw zaak. 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

Chris De Pauw 

Luitenant 

Diensthoofd Openbare Veiligheid 

Ing. Heidi Heremans 

Diensthoofd Algemene Preventie 

Ing. Wim Van Zele 

Kolonel 

Zonecommandant 
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Administratief reglement 

Van toepassing op elke publiek toegankelijke inrichting binnen 
Brandweerzone Centrum 

 
Assenede 

De Pinte 

Deinze 

Destelbergen 

Evergem 

Gavere 

Gent 

Lochristi 

Lovendegem 

Melle 

Merelbeke 

Moerbeke 

Nazareth 

Oosterzele 

Sint-Martens-Latem 

Wachtebeke 

Zelzate  

Zulte 
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Aan welke procedure en verplichtingen moet u voldoen? (artikel 3 - 5) 
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Definities (artikel 1 & 2) 
 

PTI 

Een publiek toegankelijke inrichting. 

 

Volgende zaken zijn publiek toegankelijke inrichtingen: 

 Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt. 

 Restaurants, frituren, eet- en drankgelegenheden, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke  

 oppervlakte (zie definitie) minimum 50 m² bedraagt. 

 Casino’s, bioscopen, theaters, sportzalen en -complexen. 

 Handelsbeurzen, tentoonstellingszalen en schouwspelzalen. 

 Clubhuizen, dienstencentra, culturele centra en polyvalente zalen. 

 Jeugdhuizen en jeugdontmoetingscentra. 

 

Nieuwe publiek toegankelijke inrichting 
Een inrichting waarvan de uitbating start na het eerste jaar na de inwerkingtreding van het reglement.  

Dit zijn dus alle zaken die zullen starten vanaf 1 januari 2017 (er is dus een overgangsjaar). 

 

Bestaande publiek toegankelijke inrichting 
Een inrichting  waarvan de uitbating start voor het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit  

reglement. Dit zijn alle zaken die reeds bestaan en alle zaken die zullen starten tot en met 31 december 

2016 (er is dus een overgangsjaar). 

 

De voor het publiek toegankelijke oppervlakte 

Dit is de som van de vloeroppervlaktes van alle binnenruimtes van de inrichting, die toegankelijk zijn voor 

het publiek (inclusief de vloeroppervlaktes van gangen, trappen, inkomhallen, volledig omsloten terrassen 

en liften). Publiek toegankelijk sanitair zoals toiletten tellen niet mee.  

 

Uitbreiding van een publiek toegankelijke inrichting 

Het vergroten van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte van de publiek toegankelijke inrichting 

door inrichtings- of verbouwingswerken. 

 

Evacuatieweg 
Een maximum 10% hellende weg, binnen het gebouw die toegang geeft tot trappenhuizen,  

vluchtterrassen of uitgangen. 

 

Uitgang 
Een uitgang leidt de aanwezigen rechtstreeks naar de openbare weg ofwel naar een plaats van waaruit 
de openbare weg bereikbaar is via een veilige plaats, trap, evacuatieweg of ander compartiment.  
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Rekensleutel maximaal aantal toegelaten personen 
 

Het maximaal aantal toegelaten personen is het kleinste resultaat van volgende berekeningen (artikel 3) 

1. Het aantal toegelaten personen is gelijk aan de nuttige doorgangsbreedte van de deur(en) of de 

breedte van de evacuatieweg(en), dit uitgedrukt in centimeters.  Bij de berekening wordt steeds rekening 

gehouden met de smalste doorgang.  

 

Bij meerdere uitgangen wordt de totale nuttige doorgangsbreedte in rekening gebracht door de som te 

nemen van de nuttige doorgangsbreedte van elke uitgang.  

 

Er is een correctiefactor: 

 indien de evacuatieweg daalt (van een hoger naar een lager gelegen verdiep), dient men het  

 aantal toegelaten personen voor die doorgang te delen door 1,25:.  

 

 indien de evacuatieweg stijgt (bijvoorbeeld vanuit kelder), dient men het aantal toegelaten  

 personen voor die doorgang te delen door 2:. 

 

2. Het aantal toegelaten personen is maximaal 2 personen per m² voor de publiek toegankelijke  

oppervlakte (zie definitie). 

 

3. Het aantal toegelaten personen in functie van het aantal uitgangen: 

 1 uitgang => max. 99 personen. 

 2 uitgangen => max. 499 personen. 

 3 uitgangen => max. 999 personen. 

 Per bijkomende uitgang => maximaal 500 extra personen toelaten. 
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Voorbeeld van de rekensleutel 

1. Het aantal toegelaten personen is gelijk aan de nuttige doorgangsbreedte:  

De deur heeft een nuttige doorgangsbreedte van 100 centimeter. Dat wil zeggen dat er maximaal 100  

personen zijn toegelaten. 

 

2. Het aantal toegelaten personen is maximaal 2 personen per m² voor de publiek toegankelijke 

oppervlakte: 

 Gelagzaal: 

 10 meter x 7 meter = 70 m² 

 Omsloten terras: 

 15 meter x 7 meter = 105 m² 

 

De publiek toegankelijke oppervlakte bedraagt 175m², dit wil zeggen dat er 350 (175 x 2) personen  

zijn toegelaten. 

 

3. Het aantal toegelaten personen in functie van het aantal uitgangen:  

Er is 1 uitgang, dit betekent dat er maximaal 99 personen zijn toegelaten.  

 

Het maximaal aantal toegelaten personen is het kleinste resultaat van de berekeningen. Er zijn dus 

maximaal 99 personen toegelaten in deze publiek toegankelijke inrichting. 
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Bijlage 1: 

Van toepassing op elke publiek toegankelijke inrichting die moet 
voldoen aan de meldingsplicht en waarvan het maximaal aantal 

toegelaten personen minder dan 100 bedraagt. 
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Evacuatieweg (artikel 2) 
 

 Elke inrichting moet beschikken over minstens 1 uitgang.  

 

Indien een deel van het gebouw van de publiek toegankelijke inrichting gebruikt wordt: 

 als een ruimte door de exploitant voor privédoeleinden, dan mag de uitgang van het publieke  

 gedeelte dienst doen als (nood)uitgang van het privégedeelte. 

 

 als een ruimte door derden gebruikt wordt, dan mag de uitgang van het publiek gedeelte geen 

dienst doen als (nood)uitgang van het privégedeelte van derden. Het deel dat door derden gebruikt 

wordt moet dus beschikken over een eigen uitgang. 
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Doorvoeringen door wanden (artikel 3) 
 

Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor 
vloeistoffen, gassen of elektriciteit en de uitzetvoegen 
van wanden mogen de vereiste brandweerstand van de 
bouwelementen niet negatief beïnvloeden. Dit wil zeggen 
dat er in de wanden geen gaten en kieren mogen zitten. 
 

 

 

 
 

Signalisatie (artikel 4) 

 

 Op de evacuatieweg(en), aan de uitgang(en) en nooduitgang(en) moet er signalisatie zijn  

 aangebracht. 

 Vanuit elk punt in de inrichting moet er minimum 1 aanduiding naar de evacuatieweg(en),  

 uitgang(en) of nooduitgang(en) zichtbaar zijn. 

 De signalisatie moet conform het ‘KB van 17 juni 1997 Veiligheids- en gezondheidssignalering op 

het werk’ zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting (artikel 4) 

 

Verlichting 
 Verlichting mag enkel werken op elektriciteit. 

 Er moet voldoende verlichting aanwezig zijn. 

 Kaarsen als verlichtingsbron zijn verboden, het gebruik van kaarsen is enkel als decoratie  

 toegestaan. 

 

Veiligheidsverlichting –en armaturen  
 Moeten conform ‘NBN EN 60598-2-22’ zijn. 

 Moeten aanwezig zijn in de evacuatieweg(en). 

 Moeten aanwezig zijn bij de brandbestrijdingsmiddelen. 
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Verwarming en gasinstallaties (artikel 5) 

Indien u een verwarmingsinstallatie heeft, dan moet deze voldoen aan de periodieke onderhoudsbeurten 

voor zowel de verbranding als reiniging. Een onderhoud door een bevoegde instantie of vakman wordt 

telkens geattesteerd. Op de pagina hieronder en volgende bladzijde volgen er voorbeelden van  

een reinigings– en verbrandingsattest. 

Vo
or
be
eld
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Lokale verwarmingstoestellen met verbranding moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 
 Verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een aangepaste inrichting 

die verbrandingsgassen afvoert. 

 Verwarmingstoestellen moeten goed gesignaleerd zijn en moeten beschikken over een manueel 

bedienbare kraan die de brandstoftoevoer kan stoppen.  

 

Voor open haarden en kachels gelden er bijkomende normen: 

 De vloer rondom de open haard of kachel moet voor minstens 50 centimeter uit onbrandbaar  

 materiaal bestaan. Binnen deze perimeter van 50 centimeter mogen er ook geen meubels of  

 brandbare materialen staan. 

 De rookafvoerbuis of schouw mag niet in contact komen met brandbare stoffen.  

 De rookafvoerbuis van een kachel mag maximaal een totale horizontale lengte van 2 meter hebben. 

 Een open haard moet altijd afgeschermd worden met een brandscherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verwarmingsinstallaties met warme lucht moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 
 De maximum temperatuur van warme lucht op verdelingspunten bedraagt 80° Celsius. 
 Kanalen voor warme lucht moeten bestaan uit onbrandbare materialen.  
 Doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand (R)EI 60 mogen de brandwerendheid 

niet verminderen of teniet doen. 
 Bij een abnormale stijging van de temperatuur in de luchtkanalen moet de verwarmingsinstallatie 

automatisch stilgelegd worden (inclusief ventilatoren en warmtegeneratoren). 
 Er mag geen luchtaanvoer zijn vanuit de stookplaats. 
 
Gastellers en gasinstallaties moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 
 Moeten geplaats zijn volgens de richtlijnen van de gasmaatschappij.  
 Gastellers mogen niet geplaatst worden in stookplaatsen. 
 Mogen niet toegankelijk zijn voor het publiek.  
 Moeten voorzien zijn van onder– en bovenverluchting met een minimale oppervlakte van elk 150 

cm².  
 Buiten het gebouw moet een afsluitkraan aangebracht worden op de hoofdtoevoerleiding: 

 Aangeduid met de letters ‘GAS’ en de coördinaten.  
 Afsluitkraan moet vlot bereikbaar en te bedienen zijn door brandweer. 

 
Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen moeten voldoen aan: 
 De reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  

 Moeten conform ‘NBN D51-003’, ‘NBN D51-004’ en ‘NBN D51-006’ zijn,  

 dit wordt geattesteerd. 

 Moeten gasdicht zijn, dit wordt ook geattesteerd. 
 



 15 

Brandstofvoorraad stookolie moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 
De niet-ingegraven brandstofvoorraad: 
 Moet geplaatst worden in een afzonderlijk brandwerend lokaal met voldoende ventilatie. Het lokaal 

moet  beschikken over wanden met een brandweerstand van minstens (R)EI 60 en deur(en) van 

minstens EI1 30.   

 Moet vloeistofdicht ingekuipt zijn (met een volume van 100% van de tank). 

 
Rookkanalen moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 
 De afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt langs vaste en onbrandbare rookkanalen. 
 De afvoer van de verbrandingsgassen mag geen contact hebben met  brandbare materialen. Hou 

hierbij rekening met een veiligheidsafstand van 15 centimeter (tenzij er brandveilige thermische  
 isolatie is aangebracht). 
 
Sfeerhaarden moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 

Toegestaan als de installatie en het gebruik volgens de richtlijnen van de fabrikant zijn. 

 

Keuken (artikel 6) 
 

Gasfornuizen en keukeninstallaties 
Moeten voorzien zijn van een afsluitkraan die vlot bereikbaar en af te sluiten is. 

 

Compartimentering 

De keuken en eventueel het restaurant/gelagzaal moeten gescheiden zijn van andere gebouwdelen door 

wanden met een brandweerstand van EI 60 en deur(en) EI1 30. 

 
Brandbestrijdingsmiddelen 

Elke keuken moet beschikken over minstens 1 goed bereikbaar opgehangen branddeken en  

1 brandblusapparaat. 
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Gasrecipiënten (artikel 7) 
 

Gasflessen (propaan, butaan,…) 
 Zijn verboden in elke publiek toegankelijke plaats of ruimte.  

 Moeten opgeslaan worden in openlucht. 

 Moeten staand/verticaal geplaatst worden, ook moeten er maatregelen worden getroffen om  

 omkantelen te voorkomen. 

 Moeten fysiek en visueel afgesloten zijn voor het publiek. 

 Moeten aangesloten zijn op vaste gasleidingen, de laatste 2 meter van de leidingen mogen echter 

soepel zijn, indien deze conform ‘NBN EN 559’ zijn. 

 

CO2 -flessen (koolzuurgas) 
 Moeten opgeslaan worden in een ruimte met voldoende ventilatie. 

 Deze ruimte moet een CO2 -detector hebben die maximaal 1,5 meter boven de grond is bevestigd. 

 Moeten staand/verticaal geplaatst worden, ook moeten er maatregelen worden getroffen om  

 omkantelen te voorkomen (vastleggen aan een beugel). 

Voorbeeld van propaan/ butaanfles. Voorbeeld van een beugel waarmee CO2 -flessen 

worden vastgelegd. Dit kan verkregen worden bij elke 

brouwerij. 

Voorbeeld van CO2 -fles. 

Voorbeeld van CO2 -detector. 
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Principe van goed vakmanschap (artikel 8) 

 
De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle 
geldende regels van goed vakmanschap. 
 

Elektrische installaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie (artikel 9) 

 
De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een keuringsorganisme die door de ‘FOD 

Economie-KMO-Middenstand-Energie’ is erkend: 

 Bij haar inbedrijfstelling. 
 Bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen. 
 Om de vijf jaar, met uitzondering van de hoogspanningsinstallaties en neonverlichting werkend op 

hoogspanning die conform het AREI, jaarlijks moeten gekeurd worden. 

 

Brandbestrijdingsmiddelen (artikel 10) 
 

Brandblusapparaten 
 Moeten goed zichtbaar en voorzien zijn van de geschikte pictogrammen. 

 Moeten goed onderhouden zijn. 

 Minimum 2 brandblusapparaten aanwezig per inrichting en minimum 1 in elke keuken. 

 Moeten aan volgende normen voldoen: CE-Markering, conform ‘EN3’ en  

 geldige houdbaarheidsdatum. 

 Schuim –en waterblussers  zijn enkel toegelaten in publiek toegankelijke ruimtes. 

 Poeder –en CO² blussers zijn enkel toegelaten in technische en niet-publieke ruimtes. 

 Elk brandblusapparaat moet een minimum inhoud van 6 kilogram of liter hebben. 

 

Branddeken 
 Is verplicht in elke keuken. 

 Moet goed zichtbaar, goed bereikbaar opgehangen en voorzien zijn van de geschikte pictogrammen. 

 Moet voldoende groot zijn. 

 Voldoen aan de CE-markering. 

Voorbeeld van branddeken. 

Voorbeeld van brandblusapparaat. 

Pictogram voor branddeken. 

Pictogram voor  brandblusapparaat. 
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Brandweerstand 
De brandweerstand van een product wordt gemeten in tijd, namelijk minuten. Deze minuten tonen aan 

gedurende welke periode een bouwelement (gelijktijdig) voldoen aan bepaalde prestaties.  

Deze voornaamste prestaties vindt u hieronder terug. 

Brandwerende deuren 

Brandwerende deuren kunnen zeer effectief zijn bij een brand. Het is echter noodzakelijk om met bepaal-

de zaken rekening te houden bij brandwerende deuren. De belangrijkste vereisten vindt u hieronder terug. 
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Bijlage 2: 

Van toepassing op alle publiek toegankelijke inrichtingen  

andere dan bijlage 1  
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Bereikbaarheid voor de brandweer  (artikel 1) 

 
Eén bouwlaag 

Als de publiek toegankelijke inrichting zich bevindt in een gebouw met één bouwlaag, dan moeten de 

voertuigen van de brandweer ten minste tot op 60 meter van een gevel van het gebouw kunnen naderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerdere bouwlagen 

Voor gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste op één 

punt van een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag.  

Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats, die bereikt 

kan worden via: 

 de openbare weg. 

 een bijzonder toegangsweg vanop de openbare weg. 

 

De openbare weg of bijzondere toegangsweg moet voldoen aan volgende voorwaarden, zodat de  

brandweerwagens alle gebouwen kunnen bereiken: 

Voorwaarde 1: Een minimale draaistraal van 11 meter aan de binnenkant en 15 meter aan de buitenkant.  

Voorwaarde 2: Een minimale vrije breedte van 4 meter. 

Voorwaarde 3: Een minimale vrije hoogte van 4 meter. 

Voorwaarde 4: Een maximale hellingsgraad van 6%. 

Voorwaarde 5: Een minimaal  draagvermogen van 13 ton (13.000 kilogram). 

 

Indien u een bijzondere toegangsweg wilt aanleggen, dan neemt u het best contact op met de brandweer 

of een architectenbureau. Let op, bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen, terrassen 

of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten als ze de evacuatie, de veiligheid van personen 

en de actie van de brandweer niet in gedrang brengen. 
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Compartimentering (artikel 2.1) 

 
Hoogte 

De hoogte van een compartiment moet overeenstemmen met de hoogte van één bouwlaag.  
Per uitzondering mag een compartiment zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen,  
indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 
 Aanwezigheid van een binnen-verbindingstrap (duplex). 
 De som van de oppervlaktes van de bouwlagen mag niet groter dan 2.500 m² zijn. 
 
Brandwerendheid 

 De publiek toegankelijke inrichting moet brandwerend gecompartimenteerd zijn van de rest van het 
gebouw. 

 Wanden tussen compartimenten moeten minstens hetzelfde niveau van brandwerendheid hebben 
als de structurele elementen. 

 De deur(en) moeten beschikken over een brandweerstand van EI1 30. 

 
Nachtverblijf 

 Is strik verboden in elke publiek toegankelijke inrichting. 
 Nachtverblijf is in de rest van het gebouw toegelaten, indien het nachtverblijf volledig is gescheiden 

van de publiek toegankelijke inrichting. 
 

Evacuatie en maximaal toegelaten personen (artikel 2.2) 

 
Elk compartiment, lokaal of niveau van een duplex heeft minstens: 

 1 uitgang => max. 99 personen. 

 2 uitgangen => max. 499 personen. 

 3 uitgangen => max. 999 personen. 

 Per bijkomende uitgang => max. 500 extra personen toelaten. 

 

Als de totale oppervlakte van een duplexcompartiment kleiner of gelijk aan 300 m² is en als de  
oppervlakte van een bouwlaag van de duplex, die rechtstreeks evacueert via een uitgang, groter is dan de 
oppervlakte van de andere bouwlaag van het duplexcompartiment, moet enkel het niveau van de duplex 
met de grootste oppervlakte over het vereiste aantal uitgangen beschikken. 
 
Rol- en spiltrappen en hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10%, tellen niet mee als een 
onderdeel van de evacuatieweg. Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer in haar advies 
aangepast worden in functie van het risico, de opdeling en ordening van de lokalen. 
 
Indien een deel van het gebouw van de publiek toegankelijke inrichting gebruikt wordt: 

 als een ruimte door de exploitant voor privédoeleinden, dan mag de uitgang van het publieke  

 gedeelte dienst doen als uitgang van het privégedeelte. 

 als een ruimte door derden gebruikt wordt, dan mag de uitgang van het publiek gedeelte niet dienst 

doen als uitgang van het privégedeelte van derden. Het deel die door derden gebruikt wordt moet 

dus beschikken over een eigen uitgang. 



 22 

 



 23 

Uitgangen en evacuatiewegen (artikel 2.2) 
 

Deuren  

 Carrousel deuren, draaipaaltjes en manuele schuifdeuren zijn verboden op de evacuatieweg(en). 
 Uitgangen mogen niet gesloten zijn bij aanwezigheid van publiek.  
 Deuren moeten uitgerust zijn met een openingssysteem die één handeling opent.  

 Deuren die uitgeven op de evacuatieweg(en) moet beschikken over een brandwerendheid van EI1 

30, dit is echter niet vereist voor deuren van sanitaire voorzieningen. 
 Elke deur op de evacuatieweg(en) moet opendraaien in vluchtrichting, dit met een minimum hoek  

van 90°. 
 Elke uitgang moet een  minimum nuttige breedte van 80 centimeter (gebouwen voor 1 juni 1972 is 

70 centimeter voldoende) en vrije hoogte van minimum 2 meter hebben. 
 Automatische schuifdeuren moeten uitgerust zijn met één van volgende technologieën: 

 Systeem waarbij de deuren slechts door lichte druk en in de vluchtzin naar buiten geduwd kun-
nen worden (= break-out beslag).  

 Systeem waarbij de deuren bij aanwezigheid van publiek,  automatisch in werking worden ge-
steld als de energiebron weg valt, bij detectie van brand of evacuatiealarm, zodanig dat de deur 
automatisch opent in functie van de totale nuttige breedte (= type fail-safe). 

 
Evacuatieweg 

 Gebruik de correctiefactor voor trappen indien het onderdeel uitmaakt van de evacuatieweg. 
 Bij de berekening wordt steeds rekening gehouden met de smalste doorgang op een evacuatieweg.  
 Bovengrondse of ondergrondse lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten via vaste 

trappen bereikbaar zijn. 
 De binnenwanden van evacuatiewegen moeten minstens hetzelfde niveau van brandwerendheid 

hebben als de structurele elementen. 
 Er mogen zich op een vluchtweg geen voorwerpen bevinden die de evacuatie kunnen belemmeren 

en er mogen geen spiegels worden aangebracht die het publiek kunnen misleiden. 
 De evacuatiewegen moeten zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden worden. 
 De glazen wanden en vleugels van glazen deuren moeten merktekens dragen, hierdoor worden 

glazen wanden zichtbaarder. 
 De af te leggen afstand vanuit elk punt binnen de inrichting mag maximum 30 meter bedragen tot 

de dichtstbijzijnde uitgang.  
 De af te leggen afstand vanuit elk punt binnen de inrichting mag maximum 60 meter bedragen tot 

de tweede uitgang 
 Doodlopende delen in de evacuatiewegen mogen maximum 15 meter bedragen.  
 Het berekenen van de nuttige breedte moet gesteund zijn op de veronderstelling dat bij het verlaten 

van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen en dat 
deze ontruimd is als zij er aankomen. 

 Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, 
die geen brandwerendheid hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere 
bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 meter van deze eva-
cuatieweg.  
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Trappen en trappenhuizen (artikel 2.2) 
 

Binnentrappenhuizen 

 Moeten beschikken over een brandwerendheid (R)EI 60, bovendien moeten de deuren beschikken 
over  een brandwerendheid van minimum EI1 30. 

 Glazen buitenwanden van trappenhuis zijn toegestaan op volgende voorwaarden: 
 De openingen zijn minimum 1 meter zijdelings afgezet. 
 De glazen buitenwanden moeten een brandweerstand van E 30 hebben. 

 Op evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, dit  rechtstreeks ofwel via  een evacuatieweg. 
 
Trappen  

De trappen  en de overlopen die dienst doen als vluchtweg van een inrichting moeten de volgende ken-
merken hebben: 
 Beschikken over een brandstabiliteit van R30 of moeten vervaardigd zijn uit beton.  
 Als de graad van brandwerendheid niet kan bewezen worden moet de trap brandwerend beschermd 

worden, buitentrappen zijn opgebouwd uit materiaal ‘A1’ volgens de Europese classificatie. 
 
Leuningen 

 Aan beide zijden moet er een leuning voorzien zijn, maar hierop zijn er uitzonderingen: 
 Indien de nuttige breedte maximaal 120 centimeter is, volstaat 1 leuning. 
 Indien de nuttige breedte minimum 240 centimeter is, moet er een bijkomende leuning zijn in 

de as ( het midden) van de trap. 
 
Trede 

 De aantrede van  rechte trappen moeten minimum 20 centimeter (24 centimeter voor wenteltrappen) 
zijn. 

 De optrede van trappen mogen maximum 18 centimeter zijn. 
 De minimum vereiste nuttige breedte voor trappen is 0,80 meter (gebouwen voor 1 juni 1972 of in 

opbouw zijnde gebouwen is 70 cm voldoende). 
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Doorvoeringen door wanden (artikel 3.1) 

 
Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor vloeistoffen, gassen of elektriciteit en de uitzetvoe-
gen van wanden mogen de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet negatief beïnvloeden. 
Dit wil zeggen dat er in wanden geen gaten en kieren mogen zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurele elementen (artikel 3.2) 

 
Structurele elementen moeten naargelang hun functie beschikken over een bepaalde brandweerstand.  
Het belangrijkste element die de brandweerstand bepaald is het laagst gelegen evacuatieniveau van een 
inrichting. 
 
Eén bouwlaag 

Alle structurele elementen (inclusief daken) moet beschikken over een brandweerstand R30. 
 
Meerdere bouwlagen 

Alle structurele elementen moeten beschikken over een brandweerstand R60, voor daken volstaat een  
brandweerstand R30. 
 
Voor verandadaken worden geen vereisten gevraagd als deze voldoen aan volgende voorwaarden 

 Een oppervlakte van maximum 100 m² . 
 Zowel de veranda als de aanpalende publieke ruimte beschikken minstens over elk 1 uitgang. 
 

Plafonds en verlaagde plafonds (artikel 3.3) 

 
Verlaagde plafonds in publiek toegankelijke lokalen, keukens en evacuatiewegen moeten over één van de 
volgende vereisten beschikken: 
  
 Een brandweerstand EI 30, conform ‘NBN EN 13501-2’ en ‘NBN EN 1364-2’  
 Een stabiliteit bij brand van 30 minuten (ongeacht de brandrichting), dit conform ‘NBN 713-020’.  
 
De ruimte tussen het plafond en het verlaagde plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle ver-
ticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is. 
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Liften en goederenliften (artikel 4.1) 
 

Machinekamer 
 De machinekamers van oleohydrauluische liften moeten beschikken over wanden met een brand-

weerstand (R)EI 60 en deuren EI1 30. 
  
Liftschacht 
 De liftschacht van oleohydrauluische liften moeten beschikken over wanden met een  
 brandweerstand (R)EI 60. 
 De schachtdeuren moeten beschikken over een brandweerstand van E30, dit conform ‘NBN EN 81-

58’, dit is echter niet vereist indien een lift  één compartiment aandoet. 
  
Sas en evacuatiewegen 
 Bij ondergrondse bouwlagen moet een sas van liftbordessen voorzien zijn. 
 Toegangsdeuren tussen een compartiment en sas, moeten beschikken over een brandweerstand 

van EI1 30.  
 Liftdeuren mogen rechtstreeks uitgeven op de evacuatieweg(en).  
 Liftdeuren mogen niet rechtstreeks uitgeven in een publiek toegankelijke ruimte. 

 Tussen de liftdeur en de publiek ruimte moet er een sas voorzien zijn. 
 De wanden van een sas moet beschikken over een brandweerstand van (R)EI 60.  

 

 

Voorbeeld van een lift die slechts 1 compartiment aandoet (Bv. Duplex). 

Voorbeeld van een sas tussen de liftdeur en publieke toegankelijke ruimte. 



 27 

Melding, waarschuwing, alarm en detectie (artikel 4.1) 
 
Het plaatsen van een (algemene) automatische branddetectie kan door de bevoegde brandweerdienst 
(directie Preventie) worden geëist, afhankelijk van de aanwezige risico’s en de samenstelling van de ge-
bouwen.  
 
De activering van het auditieve (geluids-) alarmsysteem en/of een automatische branddetectie moet ge-
paard gaan met het automatisch stoppen van de muziekinstallatie en stilleggen van verluchtingsinstalla-
ties. 
 
Melding & waarschuwing 
Een melding bestaat erin de brandweer te informeren over de ontdekking of de detectie van een brand, dit 

gebeurt telefonisch. 

 

Een waarschuwing is het doorgeven van de ontdekking of de detectie van een brand aan de verantwoor-

delijken van de exploitatie of de organisatorisch daarbij betrokken personen. Dit is dus intern in de publiek 

toegankelijke inrichting. De exploitant of zijn afgevaardigde kunnen beschikken over een telefoontoestel, 

of elk ander systeem waarop men verwittigd kan worden. 

 

Bij het gebruik van zo’n systeem kan de brandweer verwittigd worden indien de exploitant dit nodig acht. 

In elke inrichting moet er een duidelijke vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten aanwezig 

zijn. De vermelding omvat ook minimaal de naam en het adres van de inrichting. 

 

Alarm  

De brandweer kan in haar advies een auditief (geluids-) alarmsysteem opleggen aan de uitbater of eige-

naar van een publiek toegankelijke inrichting. Dit systeem wordt geactiveerd door branddetectie en/of 

alarmdrukknoppen, die een alarmsignaal in werking stelt.  

 

Dit auditieve (geluids-) alarmsignaal is niet alleen hoorbaar in de inrichting zelf maar ook in het deel van 

het gebouw waarin de inrichting is gelegen of, indien nodig zelfs in gans het gebouw. 

 

Detectie  

Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen, lokalen bevat voor nachtverblijf, moet 
steeds een automatische branddetectie geplaatst worden, gekoppeld aan een auditief alarmsysteem dat 
hoorbaar is in het volledige gebouw. De installatie omvat: 
 
 Een (algemene) automatische branddetectie. 
 De branddetectie moet voldoen aan het type ‘permanent bewaking’. 
 De branddetectie moet voorzien zijn van een detectiecentrale die gekoppeld is aan: 

 handmelders. 
 akoestische signaalgevers. 
 

 De branddetectie moet geplaats zijn volgens vakmanschap, 
di omvat volgende normen: 
 Norm ‘NBN S21-100’ en zijn consoorten. 
 Norm ‘EN 54’. 

Voorbeeld van handmelder. 
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Signalisatie (artikel 4.3) 

 Deze pictogrammen moeten zowel bij normale als bij veiligheidsverlichting werken. 

 Op de evacuatieweg(en), aan de uitgang(en) en nooduitgang(en) moet er signalisatie zijn aange-

bracht. 

 Vanuit elk punt in de inrichting moet er minimum 1 aanduiding naar de evacuatieweg(en), uit-

gang(en) of nooduitgang(en) zichtbaar zijn. 

 De signalisatie moet conform het ‘KB van 17 juni 1997 Veiligheids- en gezondheidssignalering op 

het werk’ zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting (artikel 4.4) 

Verlichting 

 Verlichting mag enkel werken op elektriciteit. 

 Er moet voldoende verlichting aanwezig zijn. 

 Kaarsen als verlichtingsbron zijn verboden, het gebruik van kaarsen is enkel als decoratie toege-

staan. 

 

Veiligheidsverlichting –en armaturen  

 Moeten aanwezig zijn in de evacuatieweg(en). 

 Moeten aanwezig zijn bij de brandbestrijdingsmiddelen. 

 Veiligheidsverlichting moet conform ‘NBN EN 1838’ zijn. 

 Anti-paniek-verlichting is verplicht bij alle lokalen met een capaciteit van 100 personen of meer. 

 Veiligheidsverlichtingsarmaturen moeten conform ‘NBN EN 60598-2-22’ zijn.  
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Verwarming en gasinstallaties (artikel 5) 

Indien u een verwarmingsinstallatie heeft, dan moet deze voldoen aan de periodieke onderhoudsbeurten 

voor zowel de verbranding als reiniging. Een onderhoud door een bevoegde instantie of vakman wordt 

telkens geattesteerd. Op de pagina hieronder en volgende bladzijde volgen er voorbeelden van een reini-

gings– en verbrandingsattest. 

Vo
or
be
eld
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Lokale verwarmingstoestellen met verbranding moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 

 Verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een aangepaste inrichting 

die verbrandingsgassen afvoert. 

 Verwarmingstoestellen moeten goed gesignaleerd zijn en moeten beschikken over een manueel 

bedienbare kraan die de brandstoftoevoer kan stoppen.  

 

Voor open haarden en kachels gelden er bijkomende normen: 

 De vloer rondom de open haard of kachel moet voor minstens 50 centimeter uit onbrandbaar materi-

aal bestaan. Binnen deze perimeter van 50 centimeter mogen er ook geen meubels of brandbare 

materialen staan. 

 De rookafvoerbuis of schouw mag niet in contact komen met brandbare stoffen.  

 De rookafvoerbuis van een kachel mag maximaal een totale horizontale lengte van 2 meter hebben. 

 Een open haard moet altijd afgeschermd worden met een brandscherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwarmingsinstallaties met warme lucht moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 

 De maximum temperatuur van warme lucht op de verdelingspunten bedraagt 80° Celsius. 
 Kanalen voor warme lucht moeten bestaan uit onbrandbare materialen.  
 Doorvoeringen doorheen wanden (R)EI 60 mogen de brandwerendheid niet verminderen of teniet 

doen. 
 Bij een abnormale stijging van de temperatuur in de luchtkanalen moet de verwarmingsinstallatie 

automatisch stilgelegd worden (inclusief ventilatoren en warmtegeneratoren). 
 Er mag geen luchtaanvoer zijn vanuit de stookplaats. 
 
Gastellers en gasinstallaties moeten voldoen aan volgende voorwaarden (artikel 5) 

 Geplaats zijn volgens de richtlijnen van de gasmaatschappij.  
 Gastellers mogen niet geplaatst worden in stookplaatsen. 
 Mogen niet toegankelijk zijn voor het publiek.  
 Moeten voorzien zijn van onder– en bovenverluchting met een minimale oppervlakte van elk 150 

cm².  
 Buiten het gebouw moet een afsluitkraan aangebracht worden op de hoofdtoevoerleiding: 

 Aangeduid met de letters ‘GAS’ en de coördinaten.  
 Afsluitkraan moet vlot bereikbaar en te bedienen zijn door brandweer. 

 
Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen moeten voldoen aan: 
 De reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  

 Moeten conform ‘NBN D51-003’, ‘NBN D51-004’ en ‘NBN D51-006’ zijn,  

 dit wordt geattesteerd. 

 Moeten gasdichtheid zijn, dit wordt ook geattesteerd. 
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Brandstofvoorraad stookolie (artikel 5) 

De niet-ingegraven brandstofvoorraad: 
 Moet geplaatst worden in een afzonderlijk brandwerend lokaal met voldoende ventilatie. Het lokaal 

moet  beschikken over wanden met een brandweerstand van minstens (R)EI 60 en deur(en) van 

minstens EI1 30.   

 Moet vloeistofdicht ingekuipt zijn (met een volume van 100% van de tank). 

 

Rookkanalen (artikel 5) 

 De afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt langs vaste en onbrandbare rookkanalen. 
 De afvoer van de verbrandingsgassen mag geen contact hebben met  brandbare materialen.  
 Hou hierbij rekening met een veiligheidsafstand van 15 centimeter (tenzij er brandveilige thermische 
 isolatie is aangebracht). 
 
Sfeerhaarden(artikel 5) 

Toegestaan als de installatie en het gebruik volgens de richtlijnen van de fabrikant gebeurt. 

 

Lokalen met extra risico’s (artikel 6) 
 Het is de brandweer die bepaald indien er een verhoogd veiligheidsrisico aanwezig is. 

 Lokalen met een verhoogd risico herbergen hoofdzakelijk technische installaties of licht ontvlambare  

 goederen. 

 Lokalen met een verhoogd risico moeten beschikken over wanden met een brandweerstand van 

(R)EI 60 en deur(en) EI1 30.  

 

Keukens (artikel 7) 
Gasfornuizen en keukeninstallaties 

Moeten voorzien zijn van een afsluitkraan die vlot bereikbaar en af te sluiten is. 

 

Brandwerende middelen 

De keuken en eventueel het restaurant/gelagzaal moet gescheiden zijn van andere gebouwdelen door 

wanden met een brandweerstand van EI 60 en deur(en) EI1 30. 

 
Brandbestrijdingsmiddelen 

Elke keuken moet beschikken over minstens 1 goed bereikbaar opgehangen branddeken en 1 brandblus-

apparaat. 

 

Een open keuken is toegestaan als elke bakplaat, fornuis en vast frituurtoestel voorzien van een vaste en 

automatische blusinstallatie die gekoppeld is aan een toestel dat de toevoer van energie onderbreekt. 
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Gasrecipiënten (artikel 7) 

 

Gasflessen (propaan, butaan,…) 

 Zijn verboden in elke publiek toegankelijke plaats of ruimte.  

 Moeten opgeslaan worden in openlucht. 

 Moeten staand/verticaal geplaatst worden, ook moeten er maatregelen worden getroffen om omkan-

telen te voorkomen. 

 Moeten fysiek en visueel afgesloten zijn voor het publiek. 

 Moeten aangesloten zijn op vaste gasleidingen, de laatste 2 meter van de leidingen mogen echter 

soepel zijn, indien deze conform ‘NBN EN 559’ zijn. 

 

CO2 -flessen (koolzuurgas) 

 Moeten opgeslaan worden in een ruimte met voldoende ventilatie. 

 Deze ruimte moet een CO2 -detector hebben die maximaal 1,5 meter boven de grond is bevestigd. 

 Moeten staand/verticaal geplaatst worden, ook moeten er maatregelen worden getroffen om  

 omkantelen te voorkomen (vastleggen aan een beugel). 

Voorbeeld van  

propaan/butaanfles. 

Voorbeeld van een beugel waarmee CO2 -flessen worden 

vastgelegd. Dit kan verkregen worden bij elke  

brouwerij. 

Voorbeeld van een CO2 -fles. 

Voorbeeld van een CO2 –detector. 
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Principe van goed vakmanschap (artikel 9) 

 
De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle 
geldende regels van goed vakmanschap. 
 

Elektrische installaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie (artikel 10) 

 
De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een keuringsorganisme die door de ‘FOD 

Economie-KMO-Middenstand-Energie’ is erkend: 

 Bij haar inbedrijfstelling. 
 Bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen. 
 Om de vijf jaar, met uitzondering van de hoogspanningsinstallaties en neonverlichting werkend op 

hoogspanning die conform het ‘AREI’, jaarlijks moeten gekeurd worden. 

 

Brandbestrijdingsmiddelen (artikel 11) 

 
Brandblusapparaten 

 Brandweer adviseert het aantal en type blusmiddelen. 

 Moeten zichtbaar en voorzien zijn van geschikte pictogrammen. 

 Moeten goed onderhouden zijn. 

 Minimum 2 brandblusapparaten aanwezig per inrichting,  1 blusapparaat per 150 m²  

 vloeroppervlakte  en minimum 1 in elke keuken. 

 Moeten aan volgende normen voldoen: CE-Markering, conform ‘EN3’ en  

 geldige houdbaarheidsdatum. 

 Schuim -en waterblussers  zijn enkel toegelaten in publiek toegankelijke ruimtes. 

 Poeder -en CO² blussers zijn enkel toegelaten in technische en niet-publieke ruimtes. 

 Elk brandblusapparaat moet een minimum inhoud van 6 kilogram of liter hebben. 

 

Branddeken 

 Is verplicht in elke keuken. 

 Moet goed zichtbaar, goed bereikbaar opgehangen en voorzien zijn van de geschikte pictogram-

men. 

 Moet voldoende groot zijn. 

 Voldoen aan de CE-markering. 

 

Muurhaspels 

 Verplicht in alle ruimtes vanaf  een oppervlakte van 500 m². 

 Muurhaspels moeten conform ‘NBN EN 671-1’ zijn. 

 Elk punt in de ruimte moet bereikbaar zijn met een waterstraal. 
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Voorbeeld van branddeken. 

Voorbeeld van brandblusapparaat. 

Pictogram voor branddeken. 

Pictogram voor brandblusapparaat. 

Voorbeeld van muurhaspel. 
Pictogram voor muurhaspel. 
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Brandweerstand 

De brandweerstand van een product wordt gemeten in tijd, namelijk minuten. Deze minuten tonen aan 

gedurende welke periode een bouwelement (gelijktijdig) voldoen aan bepaalde prestaties. Deze voor-

naamste prestaties vindt u hieronder terug. 

Brandwerende deuren 

Brandwerende deuren kunnen zeer effectief zijn bij een brand. Het is echter noodzakelijk om met bepaal-

de zaken rekening te houden bij brandwerende deuren. De belangrijkste vereisten vindt u hieronder terug. 
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Brandweerzone Centrum: Directie Preventie 

Adres: Roggestraat 70, 9000 Gent 
Tel: 09/268.88.55 & 09/268.88.56 
E-mail: preventie@brandweerzonecentrum.be   
Website: www.brandweerzonecentrum.be/preventie  

Deze brochure geeft niet de volledige inhoud van het reglement en de bijlagen 
weer. Aan de hand van deze brochure wil Brandweerzone Centrum u optimaal 

bijstaan bij het interpreteren van de voornaamste artikels. Indien u het volledige 
reglement en de bijlagen wilt raadplegen, dan vindt u deze terug op   

www.brandweerzonecentrum.be/preventie  


