
HOE
BRANDVEILIG
IS JOUW ZAAK?
De gevolgen van brand kunnen enorm zijn. 
Maak je zaak brandveilig en bescherm zo 
je bezoekers & personeel.  

Toets met deze folder af hoe goed jij voorbereid bent.



Brandveilig ondernemen? Jouw zaak!

De brandveiligheid van je zaak optimaliseren? Deze folder geeft raad. Volg 
deze adviezen op en verbeter het welzijn en de gezondheid van jezelf, je 
bezoekers en die van het personeel. Bovendien is deze info een handleiding 
bij een brandveiligheidscontrole door de brandweer van je stad/gemeente.

Deze brochure vervangt zeker niet alle wettelijke bepalingen (zoals risi-
co-analyse cfr. Codex welzijn, bouwvoorwaarden, politiereglement, ...)

Aanvullende inlichtingen? Contacteer onze dienst preventie 
via preventie@hvztaxandria.be

Brandveilig ondernemen is:

• Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand voorkomen. 
• De veiligheid van de aanwezigen waarborgen.
• Preventief het ingrijpen van de brandweer vergemakkelijken. 
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DOE REGELMATIG CONTROLE 
Laat je installaties tijdig controleren door de juiste personen.

 

 
 

 A = externe dienst technische controle
 B = bevoegd installateur
 C = bevoegd persoon
 
 Een bewijs van verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet voorgelegd  
 worden (in sommige gevallen niet verplicht, wend u tot uw verzekeringsmakelaar).

 * Deze installaties dienen minimaal gekeurd te zijn voor aanvang controle (+verzekering). Bij afwezigheid van       
    één van deze documenten kan onmogelijk een gunstig controleverslag worden opgemaakt. 
               ** Deze installaties worden bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken,       
    vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij          
    elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen. 

De controle van de goede werking van de veiligheidsverlichting en het waarschuwingsalarm, moet 
door de uitbater bijgehouden worden in een register. Ook de reiniging van de dampkappen moet 
op deze manier worden geregistreerd. 

Personenliften

3-maandelijks indien niet- 
gecertificeerd onderhoudsbedrijf 
liften. 6-maandelijks indien 
gecertificeerd.   

x

Goederenliften Jaarlijks x

Centrale verwarming (op 
vaste of vloeibare brandstof) 
en schouwen(*)

Jaarlijks x x

Centrale verwarming op gas-
vormige brandstof(*) 2-jaarlijks x x

Alarm(**) Jaarlijks x x

Branddetectie(**) Jaarlijks x

Brandbestrijdings-
middelen(**) Jaarlijks x x

Individuele gasverwarmings-
toestellen(**) Jaarlijks x

Dichtheidsproef gasinstalla-
tie(*) 5-jaarlijks x

Gashouders (tanks > 300L)
(**) 5-jaarlijks x

Laagspanningsinstallatie(**) 
+ veiligheidsverlichting(**)(*) 5-jaarlijks x

Hoogspanningsinstallatie Jaarlijks x

Autonome branddetector 
(battery check) 3-maandelijks x

Controle werking veiligheids-
verlichting 3-maandelijks x

Staat brandwerende deuren Jaarlijks x

Dampkappen Jaarlijks x

   A       B       C



BEWONING IN HET PAND

Wordt brandveilig gescheiden van de com-
merciële ruimte OF (in bepaalde gevallen)
voorzien van een detectiesysteem zoals 
opgelegd door de brandweer.

Bewoning door de uitbater: de evacuatie 
mag gebeuren via de publiek toegankelijke 
inrichting.

Bewoning door derden: de evacuatie moet 
gebeuren via een afzonderlijke uitgang 
afgescheiden van de publiek toegankelijke 
inrichting met wanden EI60 en zelfsluitende 
deuren EI130. 

TECHNIEKEN

• Nuttig warmtevermogen kleiner dan 70kW 
doch groter dan 30kW: het lokaal wordt 
beschouwd als technische ruimte en moet 
gecompartimenteerd worden.

• Nuttig warmtevermogen groter dan 70kW: 
het lokaal moet gecompartimenteerd wor-
den conform de voorschriften van de norm 
NBN B61-001 + A1:1996

• Gaswandketels van het gesloten type (C) 
tot 70 kW moeten niet in een gecomparti-
menteerde en verluchte ruimte opgesteld 
worden.

• Het stooklokaal is vrij van overbodige 
brandlast.

• Collectieve keukens met vaste friteuse(n): 
Brandveilig afgescheiden d.m.v. wanden 
EI60 en deuren EI130 (bij brand) zelfsluitend 
OF voorzien van automatische blussing met 
afsluiting energietoevoer.

VEILIGHEIDSVERLICHTING

Veiligheidsverlichting is een verlichting die 
onmiddellijk en automatisch werkt bij het 
uitvallen van stroom. 
Te voorzien:
• Boven alle (nood)uitgangen
• In evacuatiewegen
• In de onmiddellijke nabijheid van trappen
• In de onmiddellijke nabijheid van belang-

rijke technische installaties
• Dichtbij brandbestrijdingsmiddelen

Let op: pictogrammen aanbrengen op de 
veiligheidsverlichting is niet OK. Eronder is 
wel OK. 

MELDING, WAARSCHUWING & 
ALARM

Sinds 01/01/2020 is het rookmeldersde-
creet van toepassing. In samenspraak met 
de brandweer en afhankelijk van uw zaak 
worden eventueel extra rookmelders of een 
brandmeldcentrale opgelegd. 

VERSIERING & 
BOUWMATERIALEN

Makkelijk brandbare versiering of bouwmateriaal 
zoals rietmatten, stro, karton, boomschors,  
papier, makkelijik brandbaar textiel en kunststof-
fen, losse plafonddoeken zijn verboden.



UITGANGEN

• Uitgangen of doorgangen mogen nooit 
belemmerd worden door voorwerpen of 
meubilair.

• Een vlotte evacuatie is steeds  
mogelijk. 

• Bij uitbating moeten de aangeduide uit-
gangen altijd ontgrendeld zijn. 

EVACUATIE

Plaats volgende pictogrammen boven de 
uitgang:

Ter aanduiding van de richting van  
nooduitgangen en evacuatiewegen:

deuren draaien 
tegen vluchtrichting

deuren draaien 
in vluchtrichting

SNELBLUSTOESTELLEN

• Voorzie één bluseenheid (6kg poeder of 
6l schuim) per 150m² met een minimum 
van twee per inrichting.

• Duid ze aan met een pictogram. 
 

• Indien er een keuken aanwezig is, voorzie 
je eveneens een branddeken. 

• Risico’s zoals laagspanningskasten, 
stooklokalen, ... moeten ook voorzien 
worden van een blustoestel.

BEZETTING

Het maximum aantal toegelaten personen in je 
zaak is afhankelijk van de vloeroppervlakte, het 
aantal zitplaatsen, het aantal uitgangen, hun 
breedte en hun draairichting. 
Enkele vuistregels:
• 1 uitgang max. aantal = 99 pers.
• Publiek toegankelijke inrichtingen: 1 pers./m²
• Op dansvloers: 3 pers./m²
• Cafés en zalen: 2 pers./m²
• Winkels: 1 pers./3m²

WERKEN MET PERSONEEL?

Voorzie een brandrisicoanalyse volgens 
het KB 28/03/2014 (codex Welzijn). 
Al het personeel moet periodiek en ten 
minste éénmaal/jaar ingelicht worden 
omtrent de gevaren van brand, het hanteren 
van de brandbestrijdingsmiddelen en de 
ontruiming van de inrichting. 

Hou de voorgevel vrij 
voor de hulpdiensten!



W

De Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 hulpverleningszones van de Provincie Antwerpen. 
De HVZ Taxandria verenigt 11 brandweer- en ambulanceposten. 
Een optimale bescherming van alle burgers in onze zone staat centraal.   

Iemand in nood?
Bel 112

Het noodnummer “112” is het enige 
noodnummer waarnaar je in heel 
Europa gratis kan bellen als je dringend 
hulp nodig hebt van de brandweer,  
een medisch team of de politie.

Meer info nodig over brandpreventie?

Bekijk de FAQ op www.hvztaxandria.be

Contacteer onze dienst preventie via
preventie@hvztaxandria.be | 014 47 09 25 
VZTaxandria
Hulpverleningszone Taxandria | www.hvztaxandria.be
Noord-Brabantlaan 68 | 2300 Turnhout
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