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Vlaase Regin ~.J~. ......=

Beslult van deVlaamseRegerlligtötva$tstelliilSlVail de speQifieke

brandveilgheldsnormen waaraan oudere.nvòorzieiiingenen Cèntfc voör

tot beJ)aUng vàn de procedure voor de
uitreiking van het attest van nsleving van die normen

herstelverbllJf moeten völdoeii

en

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maar! 2009, ar!ikel 48 en 86;

Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18
december 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maar! 1974 tot vaststellng van de
veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen;
Gelet op het besluit van d~ Vlaamse RegerinQ van 4 november 1987 tgt

intrekking van het besluit va~deVlaamse Regerin9 var tOjuli HJS5 ho.uderid,e
de veìlgheidsnormen waaraände serviceflatgebouwen, de WoriiÌ1goompiexen '
met dienstverlening en de rusthuj:zen moeten voldoen om te worden erkend;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maar! 1989 houdende de
specifieke veilgheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de

woningcomplexen met dienstverlening en de woonzorgcentra moeten voldoen
om te worden erkend;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financien, gegeven op 5 mei 2010;

Gelet op advies vari de Raad van State, gegeven op 2010, met toepassing van

ar!ikel 84, §t, eerste lid, 1 ~ Van de gecoördineer de wetten op de Raad van .
State;
Ovel)egendedat voldaan is aan de formaliteitendie voorgeschreven zijn bij
r1chtlijn 98/34/EG vanhet Europees Parlernerit en de Raad betreffende'eéii.
informatieprocedure op het gebied van nOrmen en technische voorschrlflen;

c. ,. .... .. . .,

Op voarstel van deVlaamse ministervan WelZijn, VólksgezondheideriGezin;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Definities

Artlkel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1 ° ouderenvoorziening: een. dagverzorgjngscentrum, een. centrum voor

korterblijfof een woonzorgcentrum; ,

2° centrum voor herstelverblijf:een thuiszorgvoorz iening als vermeld in het

Woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
3°voorziening: een ouderenvoorziening of een centr um voor herstelverblijf;
4°beheersinstantie: de persoon of de personen die een voorziening
ver!egenwoordigen en die de voorziening juridisch kunnen binden;
5°agentschap: het intern verzelfstandigd agentscha p Zorg en Gezondheid,
opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004;
6° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de b ijstand aan personen.
7° administrateur-generaal: het hoofd van het agent schap

Hoofdstuk 2. Bepaling van de specifieke brandveilgheidsnormen

Art. 2. Om de veilgheid van haar residenten, personeel en bezoekers te
waarborgen, moet pe voorziening ,aan specifieke brandyeilgheiclsnormen
VOlcl0ElriDe na te leven norrri:n,.h!ema dEl brandveilgiieidsnarmen tenoenien,
zijn opgi:nomen.in bijll3ge 1,ßiebijpit !lesluit is gevqegd.

Hoofdstuk 3. Atesten
Ar. 3. Om erkend te worden of te blijven moet een voorziening het bewijs
leveren dat in haar gebouwen voldoende veiligheidsmaatregelen werden

genomen.
De mate van inachtneming van de brandveiligheidsnormen wordt vastgesteld
aan de hand van een attest A, B of C, waarvan de modellen opgenomen zijn in
bijlage 2, 3, en 4, die bij dit besluit zijn gevoegd.
Een erkenning is aileen mogelijk op basis van een attest A of Elen attest B.
Attest C leldt tot het inzetten van de procedure tot intrekking; respectievelijk
weigering van de erkenning.
Ais Qeen geldig attest kan worden voorgelegd, wordt de procedure tot schorsing

4. ' , . .
van de erkenninQ inQezet. .! .' ' ..,.,., .. .. ..'

De burgemeesterreikt het attest l,it lÌolgensdÈ! p!"cedure vermeld in hoofdstuk

Art. 4. Mest A vervalt van rechtswege na verloop van acht jaar na de datum van
de onder!ekening van het attest of bij de uitreiking van een nieuw attest voor .

dezelfde voorziening. ,.' .

De geldigheidsduur van attest B wordt bepaald door de burgemeester. Het attest

kan tussentijds verlengd worden maar de totale geldigheidsduur mag niet langer

zijn dan acht jaar. Het vervalt van rechtswege na verloop van de geldigheidsduur
of bij de uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening.
Uiterlijk drie maanden voorde galdigheidsduur ervan verstreken is, dient de'
beheersinstantie een aanvraag intgt hetverkrljgen van een nieuw attest yolgens
de procedure. venneld onderhoofclstuk 4.

Attest C vervaltalleen biJdeuitreiking vaneennieuw attest voor dezelfde
voorziening,
Art. 5. Met behoud van de toepassing van artikel 4 vervalt attest A of B van
rechtswege zes maanden nade realisatie van ingrijpende wijzigingen aan of in

de voorzieniri die deveilgheid rechtstreeksof onrechtstreeks kunnen
bernvloeden en betrekking hebben Ope

1°de inrlchting, herinrlchting, indeling of herlnd eling van ruimten die de functie
hebben van gemeenschappelijke ruimte yoor de bewoners of gebruikers van de

voorziening;
2°de indeling of herindeling van de individuele ka mers voor de bewoners of
gebruikers van de voorziening;
3°de vluchtwegen en evacuatievoorzieningen;
4° de technische installaties.
Hoofdstuk 4. Procedure voor het uitreiken

van

deattesten .'

6. De beheersinstantievaneen voorziening,dient eenaanvraag invoor.het .
verkrijgen van eén attest bij de burgemeestervan de gemeente waarde
voorziening Iigt. Ze vermeldt in die aanvraag duidelijk op welke voorziening de
aanvraag betrekking heef! en ze geef! de opnamecapaciteit ervan aan.
De burgemeester geef! aan de brandweer de opdracht om na te gaan in welke
mate de voorzienlng aan de brandveiligheidsnormen voldoet.
Art.

De brandweer voer! daar!oe een onderzoek uit, maakt daarvan een .verslag op
en bezorgt dat aan de burgemeester.
Het verslag bevat, in voorkomend geval, een duidelijke opsomming van de
nietnageleefde brandveilgheidsnormen en geef! aan in welke mate de feitelijke
toestand van de normen afwjkt. Ais daardoor de veilgheid van residenten,
personeel en bezoekers ernstig in het gedrang komt, moet dat in het verslag
vermeld worden;
Art. 7 ;Alsuithetverslagvl3li debrandweer blüKtidat de NoorzieRing.aim de '

brandveilgheidsnormen voldoet, teikt de burgemeester eenattestA uiL
De burgemeester bezorgt het attest met het bijbehOrende yerslag aan de

beheersinstantiebinnen.drie maanden .nade.ontvangst vende aanvraag.'
De beheersinstantiebezorgt binnen tienwerkdagen nade ontvangstervan het
attest met hat bijbehorende verslag aan het agentschap.
Art.

8.

§1. Ais uit het verslag blijkt dat de voorziening niet volledig aan de
brandveiligheidsnormen voldoet, maar dat de veiligheid van residenten,
personeel en bezoekers niet ernstig in het gedrang komt. reikt de burgemeester
een attest B uit waarvan de geldigheidsduur bijde aanvang één jaar bedraagt.
De burgemeester bezorgt het attest met het bijbehoreride verslag aan de
beheersiristantie binnen drie maandenna de ontvangst vande aanvraag.
De beheersinstantie bezorgt binnen tien werkdagen na de ontvangst ervan hat
attest met het bijbehorende verslag aan het agentschap.

§2. Devoorziening beschikt over een termijn van maximaal zeven maanden na
ontvangst van het verslag om een uitgewerkt stappenplan.tot remediering van de
vastgestelde tekor!en aan de burgemeester te bezorgen.
Het stappenplan omvat minstens een duidelijke omschrijving van de mate waarin
de vastgestelde tekor!en verholpen zijn of verholpen zullen worden, met in dat
laatste geval een opgave van de uitvoeringstermijn en de aan te wenden

middelen.
In hetstappenplan vermeldt de beheersinstantie ook voor welke vastgestelde
tekor!en ze een aanvraag zal indienen om een afwijking van de geldende
brandveiligheidsnormen te verkrljgen volgens de procedure, vermeld in

hoofdstuk 5.
§3. De burgemeester bazorgt het stappenplan voor adviesaan de brandweer.
De brandweer onderzoekt het ingediende stappenplan en spreekt zich uit over
de'effectiviteiten de termijnenervan. De brandweerbeiorgt háar advies aan de

burgemeester.
§4. Ais uit het adyies, vermeld in paragraaf 3, blijkt dat de voorziening
ondertussen aan de brandveiligheidsnormen voldoet, reikt de burgemeester een
attest A u it.

De burgemeester bezorgt het attest met het bijbehorende advies van de
brandweer aan de beheersinstantie binnen twee maanden na de ontvangst van

het stappenplan. .
Binnen tien werkdagen na de ontvangst ervan bezorgtde beheersinstantie beide

documenten aan het agentschap.
§'5. Ais uit het advie.s blijkt dat het ingediende stappenplan voldoende garanties
bevat om op termijn aan de brandyeilgheidsnormente voldoen, verlengt de

burgameesterhetbijaanvang ùitgereikte attest Bmeteeazelf,fe bepaleri terrnijn

wordt. ,'-~J "i-i'

voor zoverdetotaletermijnvanachtjaar, vermeldinar!ikeI4, niet overschreden
De burgemeester bezorgt het verlengde

attest

B met hetbijbehorende adyies

van de brandweer aan de beheersititantie binnentwee maanden na de

ontvangst van het stappenplan.".

Binnen tien werkdagen na de ontvangst ervan bezorgt de beheersinstantie beide

documenten aan het agentschap.

§6. Als uit het advies van de brandweer blijkt dat het ingediende stappenplan
onvoldoende garanties bevat om op termijn aan de brandveilgheidsnormen te
voldoen, of als de voorziening binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, geen
stappenplan aande.burgemeester heefl bezorgd, kan hetbij aanvang uitgereikte
attest B niet verlengd worden.

Art. 9. Ais uit het verslag blijkt dat de voorziening niet volladig aan de
brandveilgheidsnormen voldoet én dat deveilgheid vanresidenten; personeel
en bezoekers in ernstige mate in het gedrang komt, reikt de burgemeester een
attest C uit.
De burgemeester bezorgt het attest met het bijbehorende verslag aan de
beheersinstantie binnen drle maandenna de ontvangst van de aanvraag.
Tegelijker!ljd bezorgt de burgemeester het attest met het bijbehorendeverslag
van de brandweer aan het agentschap.

10.
§1. Na de uitvoerlng van het stappenpJan of uiterlijk bij het aflopen van de
geldigheidsduur van attest B voer! de brandweer een nieuw onderzoek uit. Ze
maakt daarvan een verslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.
Ar.

§2. Als uit dat verslag blijkt dat de voorziening onder!ussen aan de
brandveiligheidsnormen yoldoet, reikt de burgerneeiiter,eenattestA uit.

De burgemeester !lézorgth.etaltestmethef bijbehorerideverslag,aande .
beheersinstantiebinnerieenmaandna de uitvoeringvan. hetonderzoek:
De beheersinstantie bezorgt binnen tien werkdagen na de ontvangst ervan het
attest met hat bijbehorende versJag aan het agentschap.

§3. Ais uit het verslag van de brandweer blijkt dat de voorziening nog steeds
dezelfde tekor!en op de brandveilgheidsnormen ver!oont kan de burgemeester
het attest B nogmaals verlengen voor zover de totale termijn van acht jaar,
vermeld in ar!ikel 4, niet overschreden wordt.
De burgemeester bezorgt het attest met het bijbehorende verslag aan de
beheersinstantie en het agentschap binnen een maandna de uitvoering van het

onderzoek.
§4. Ais uit het verslag van de brandweer blijkt dat de Voorziening de vastgestelde
tekor!en verholpen'héef!, maar ¡nfussen .niet vqlpoet aan andére'
brandyeilgheidsnorméri,geldtde procedure, vérmeld in ar!ikel' 8, of. 9.
. ¡.

Hoofdstuk 5. Procedure tot het aanvragen en verkrijgen van afwijkingen op

brandveiligheidsnormen

Art. 11. Opgemotiyeerdeaanvraag vande beheersinstantie kande
administrateurgeneraal voor sommige of voor aile brandveiligheidsnormen
waaraan volgens het verslag van de brandweer niet voldaan is, een afwijking

toestaan.

De aanVraag wordt ingediend bij het agentschap. Ze vermeldt duidelijk op welke
normen ze betrekking heef! en bevat minstens:
1 ° een motivatie voor dèaanvraagtot afwijking en een vOQrstel met

de

alternatieve maatregelen die een gelijkwaardig veilgheidsnjyeau kunnen

garanderen;
2°een beschrijving van het gebouw, aangevuld metoverzichtsplannen;
3° het verslag van de territoriaal bevoegde brandwe er, in voorkomend geval
aangevuld met het attest van de burgemeester. het stappenplan van de

beheersinstantie en het advies van debrandweerover dat stappenplan.
Het agentschap bezorgt de aanvraag binnen vijf!ien dagen na de ontvangst aan
de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Het agentschap bezorgt de gemotiveerde beslissing samen met het advies van
de technische commissie aan de beheersinstantie van de voorziening, uiterlijk
een maand na de ontvangst van het advies van die commissie.

Hoofdstuk 6. Wijzigingsbepalingen
Art. 12. Ar!ikeJ 2 van het besluitvande Vlaarnse Regeringvan 4 november 1987
tot intrekking van het- besluit van devlaamseRegering van, 10 juli 1985
houdende de. veilgheidsnormeri waataande
serviceflatgebouwen;de "
woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen moeten voldoen om te
worden erkend, wordt opgeheven.

Ar. 13. Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maar! 1989 houdende de
specifieke veilgheidsaspecten waaraan de servceflatgebouwen, de
woningcomplexen met dienstverlening en de woonzorgcentra moeten voldoen
om te worden erkend, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regerlng van
24 juli 2009 en 11 december 2009, wordt opgeheven, aileen voor zover het
betrekking heef! op dewoonzorgcentra.
Hoofdstuk 7. Siotbepalingen

Art. 14. Het koninklijk besluit yan12maar! 1974 tot vaststelIng van de
veilgheidsnorrnen Wal'raan de rustoorden voorbejaerden moeten voldoèn, .'
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009, wordt

opgeheven.
Art. 15. Artikel18 van de decreten inzake de voorzieningen voor ouderen,
gecoordineerd op 18 december 1991 , wordt opgeheven,' aileen voor zover het

betrekkingheef! op de woonzorgcentra.
Art.

16.

§1. Met behoud van de toepassing van ar!ikel 88, §1, §2 en §3, van het
Woonzorgdecreet van 13 maar! 2009 gelden, voor de ouderenvoorzieningen die

v66r 1 september 2010 erkend zijn,ofwaarvoorv66r 1september.2010 een
erkenningsaanvraag of een aanvraagtot verlenging van de erkenning werd
ingediend, de overgangsbepalingen, vermeld in paragraaf 2 tot en met 6.
§2. De erkenningsnormen met betrekking tot de brandveilgheid die v66r 1
september 2010 van toepasSing waren;. blijvennog tot 31 augustus 2011 gelden. '

§3. In afwjking van paragraaf 2 kunnen met ingang van 1 september 2010 geen
afwijkingen meer gevraagd worden van de v66r die datum geldende
brandveiligheidsnormen, en moet voor die aanvragen de procedure van ar!ikel

11 nageleefd worden.
§4. De aanvragen tot afwijking van de brandveilgheidsnormen die v66r 1
september 2010 ingediend zijn, worden afgehandeld yolgens de. regels die v66r
die datum van toe

passing waren,

§5. In afwijking van ar!ikel4, §1, 6~ van het bes luit van de Vlaamse Regering
van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, is een aanvraag tot verlenging
van erkenning die ingediend wordt gedurende het overgangsjaar, vermald in
paragraaf 2, ontvankelijk zonder een nieuw bewijs dat de ouderenvoQl'iEjning
aan de toepasselijke brandveiligheidreglementering voldoet. '

§6. Het bewijs dat de ouderenvoorziening voldoet aan de nieuwe
brandyeiligheidreglementering moet uiterlijk op 31 augustus 2011 bij het
agentschap aankomen.

Art. 17. Dit beslult treedt in werking op 1 september

Ar. 18. De Vlaamse minister, bevoegd vOor de bijstand aan personen, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regerlng,
Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid an

Jo VANDEURZEN

Gezin,
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HOOFDSTUK I: INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN

O. ALGEMENE BEPAUNGEN
0.1. Doel
Dit regiement bepaalt de eisen waaraan de opvatting, de bouw en

de

inrlchting'

van de voorzieningen moeten voldoen om:

. het ontstaan, de ontwikkeling en voor!planting van brand te voorkomen;

. de veilgheid te waarborgen van de aanwezigen;
. het ingrijpen van de brandweer tevergemakkelijken.
0.2. Toepassingsgebied

Ais voorzieningen ondergebracht zijn in gebouwen die niet uitsluitend gebruikt
worden voor die voorzieningen, moeten ook de gemeenschappelijk gebruikte
evacuatiewegen voldoen aan de technische specificaties van dit reglement.
0.3. Oefinities

Voor de toepassing van dit reglement gelden de begrippen, vermeld in bijlage 1
blj het koninklijk besluit van 7 juli 1994, aangevuld met de volgende definites:

1°bevoegde persoon:persoon die door de exploitant is aangewezen, en die de
nodige kennis en vaardigheden bezit om de controletaken uit te voeren. Hij moet
ook de nodige middelen ter beschikking hebben om zijn taak goed uit te voeren.
Hij kan de Externe Dienst voor Technische controle niet vervangen waar de wet

datoplegt;
2°deelcompar!imenten: deel van een compar!iment, b egrensd door
brandwerende wanden en deuren, die de brandvoor!planting en de
rookverspreiding binnen het compar!iment gedurende een kor!e tijd beperken.
De onderverdeling van een compar!iment in deelcompar!imenten, vermeld in

2.1.2, is nodig voor de horizontale evacuatie;
3°volle houten deur: houten deuren met massieve ke rn, ontworpen, gebouwd en
geplaatst volgens de regels van goed vakmanschap en bestaande uit:
-hetzij hardhout met een soor!elijke massa van minstens 650 kg/m3, de deur
bestaande uit een kader en panelen, aile panelen hebben op elk punt een
minimale dikte van 12 mm
-hetzij houtspaanplaten met een soor!elijke massa van minstens 400 kg/m3 en
even dik zijn als het kader van het deurblad;

De houten deuromlijsting voldoet aan volgende voorwaarden:
-de omlijsting is minimum 18 mm dik;

-de aanslagbreedte bedraagt minimum 15 mm;
-de ruimte tussen muur en omlijsting wordt over een minimum van 90 mm
opgestopt met rotswol of een brandver!ragend schuim;
D,e metalen deurornlijsting vqldoet aan volgende voorwaarden:
-de aanslagbreedtebedrål3gtminimum 15 mm;
-de ruirnte tussen muut en omlijstirig wordt vOlledig opgegoten met beton of

gipspleister;
De speling tussen de deurvleugel en de omlijsting mag maxiniaal 3 mm

bedragen;
5° bluseenheid: eenheid die de bluscapaciteit van e en blustoestel uitdrukt, en die
wordt bepaald door het type vuurhaard dat ermee kan worden gedoofd. Met één
bluseenheid kan een vuurhaard 21A of 113 B volgens NBN EN 3-7 gedoofd

worden;
6°traplif!en: Iif!en die gemonteerd worden langs t rappen tussen verschillende
niveaus en die bestemd zijn voor personenvervoer, zoals stoelljeslif!en;
7°zitmeubelen m~t verbeterd b~ridgEldrag;~qelen, zete!s...pie volpoèn aan de

, ,;',-, " r ,..' " "

normen NBN ÈJ'102H en NaN ÉN 1021-2: ',' ,. .' . '.
, :-- . , . -.: " .' "" ,'..,. -, .1(-' . " "- .', ",' ',." ,_.,.::,~ .:; "T.~". ,,-,

80wElerstandt~gen;br?n,Q,\iaöboJwelèrt~hteh: '. ,.,....

Voor bouwelementen rnet een dragende e6lof scheidende functie wordt de
weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm NBN

EN 13501-2. .

Klasseringen die worden bekomen volgens de Belgische norm 713.020 en de
vier bijhorende bijdragen, worden als voigt als evenwaardig aanvaard:

NBN EN 13501
REI
30 en EI 30
R 60, RE 60, REI 60 en EI 60

Voor
Voor
Voor

Voor,
Voor

NBN 713.020

voldoet
voldoet
voldoet

R 30, RE 30,

. R 120, RE120, REI120 en EI120
EI1 30.deuren
,volclqet
....
yoldoel,
EI1 150.deureri . '. .
'.

"

.

,

RfY:h
Rf1 h

Rf2h
Rt.l4h
Rf1 h
:.1

9° reactie bij ~ranp,l(an .~.a~\Naterjalen:". ,'. .,.. . " .
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D-s1,dO
, . of lager

NBN S 21-203

voldoet
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,
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,

NBN S 21-203
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.
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Bfl-s 1 of lager

.

cfl-s1 of lager

Dfl-s1' of lager
Efl

voldoet
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet

AO

A1

A2
A3
A3

1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN
1.1. De voorzening is rechtstreeks en voor!durend bereikbaar door de voer!uigen
van de brandweer-en andere hulpdiensten, zodat brandbestrijding en redding er

normaal uitgevoerd kunnen worden.
In het bljzònder worden het aantal endeinplant.ingvaneenof nieer .'....

toegangswegen, in overleg met de bevoegde brandweerdienstbepaald.Daarbij
wordt rekening gehouden met de uitQe~trekmeia,~et.~"nl.a! aan'Ne~ige
personen, hetaantal bezetteverdiepir"gen en deopstellng van dé gebpuwen.
Elke toegangsweg wordt zo opgevat dat het materieel en de voer!uigen van de
brandweer er kunnen rijden, stilstaan en werken.
De toegangswegen worden bepaald in overleg met de terrltoriaal bevoegde

brandweer.
1.2. De horizontale afstand tussen de voorziening en nabijgelegen gebouwen of
lokalen, bezet door derden, bedraagt minstens 6 m. Bovendien bevinden zich
geen brand
bare elementen in die tussenruimte op een minimale horizontale
afstand van 6 m tenopzichte van de voorziening.
Ais de gebouwen. niet op de voormelde afstand Iiggen van de nevenliggende
constructies oflokalen, bezeL. door derden, worden ze ervangescheiden door'

lage gebouwen. , ,

wanden metEI 120 voor deníiddelhoge gebouwen en minsteris EI 60 voor de
De hoogte van descheidingsmuur is m!nster"sgélijkáan de hôogtê vande
voorzierïirig,zoriderde hObgte van denevenllggende i:nstructies of lokalen,
bezet doorderden, met meer dan

12 mteov'er!reffen:

Als de verschilénde gebouwen van 'een vóorziening mel elkal3f ver!londen zijn
met overdekte doorgangen, zijn ze van de overdekte doorgang gescheiden door
wanden met EI 120 voor de middelhoge gebouwen en EI 60 voor de lage

gebouwen.

De openingen in de wanden zijn voorzien van zelfsluitende of bij brand
zelfsluitende brandwerende deuren met EI1 60 voor de middelhoge gebouwen
en EI1 30 voor de lage gebouwen.

2. COMPARTIMENTERING

De evl3cuatie. van de voorzièningen verloopt volgens het principe van de
horizontale evacuatie. Daar!oe worden bouwlagen onderverdeeld in
compar!imenten of deeicompar!imenten.

2.1. compartimentering
2.1.1. compar!imenten
Het gebouw wordt onderverdeeld in compar!imenten waarvan de oppervlakte
kleiner is dan 1250 m2, met uitzondering van de parkeergarages.

De hoogte van een compar!iment stemt overeen met de hoogte van één

bouwlaag.
De volgende uitzon,deringen zijn echter toegestaan:
i.~'

-de parkeergar:ge,~ tiet:ve!"iepihgen (ziß.5.)¡. ii" . . . '

-de hoogte van een cómpar!iment'magzichuitsttekkenover:verschei(jene!loven
elkaar geplaatste bouwlagen, als dat compar!iment aileen tèchnischelokalen
omvat (zie 5.1.1);
-een compar!iment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen
bouwlagen met een binnenverbindjngstrap (duplex), als de gecumuleerde

oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 1250m2 en als elke bouwlaag
van het compar!iment twee uitgangen heef! (zie 2.2).
2.1.2. Deelcompar!imenten

toegestaari:'i

Elke bouwlaag die bestemd is voor het.verblijfvan bewoners, wordtverdeeld in
minstens twee deelcompar!imenten. De volgende uitzonderingen zijn

-een of mEler bo~Wlagen op een evacuatieniveau;
-de. boi:wlågen .Inlage. geb()uwèn met maximáai zes bewoners"per bQuwlaag in

nachtbezetting.: '" '

In die deelcompar!imenten zijn er 's nachts maximaal twintig bewoners.
De oppervlakte van de deelcompar!imenten op een bo~wlaag moet v()ldoende
groot zijn om de bewoners van een wilekeurlg geteisterd deelcompar!iment te

kunnenopvangenom deevabuatie voor!te zetten..
"

2.2. Evacuatie van de compar!imenten

2.2.1. Aantal uitgangen
leder compar!iment heef! minstens twee uitgangen zodat indien één uitgang
onbruikbaar is, evacuatie steeds mogelijk blijf!. De volgehde iiitzonderlng is
toegestaan: de bouwlagen in een laag gebouw met minder dan zes residenten
per bouwlaag in naChtbeietting hQeven slechts over één uitgang te beschikken.
Het aantal uitgangen van bouwlagen en deelcompar!imenten wordt bepaald
zoals voor de compar!imenten, waarbij de uitgangen van een deelcompar!iment
vervangen mogen worden door de doorgang naar een aanpalend

deelcompar!iment.
Onder het laagst gelegen normale evacuatieniveau:
-mag er zich geen enkele individuele of coUectieve slaapkamer bevinden;
-mogen er aileen op de verdieping die zich het kortt bij het normale
evacuatieniveau bevindt, lokalen liggen die tijderis de dag door de ouderen

gebruikt worden.
2.2.2. De uitgangen
VOOr de compar!imenten die niet opeen evacuatieniveau IIggen, zijn de
uitgangen met het evacuatien iveau lÌerb'ønden¡PQQr,liinnehttappenhujzenof
buitentrappen (voor dehOriontale áfstarîdenzie'4.4;).
Voor de oridergrondse bouwlagen mag eenuitgang die voldoetaan devereisten
van een uitgang voor het evacuatieniveau, de vereiste toegang tot een

trappenhuis vervangen.
Voor de parkeergebouwen: zie 5.2.
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij
over een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.4.2.

3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN
3.1. Doorvoeringen door wanden

DoorvoeriRgen dOor wanden van leidingen voor fluïda of voor elektrlciteiten de
ujtzetvoegen mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouWelemeriten '

niet nadelig bernvloeden.

3.2. Structurele elementen
De structure
Ie elementen, zoals kolommen, dragende muren, hoofdbalken,
afgewerkte vloeren en andere essentiele delen die de structuur of het skelet van

het gebouw vormen moeten minstens R 60 hebben of uitgevoerd zijn in
metselwerk of beton met een minimale dikte van 140 mm.
3.3. Wanden

Wanden die de scheiding vormen tussen verschi/ende compar!imenten moeten
minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een,

minimale dikte van 90mm.
De wanden die descheiding vormen tussen verschillende deelcompar!imenten
moeten minstens EI 30 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een
minimale dikte van 90 mm.

De ver!icale binnenwanden die een kamer of een appar!ement of een ,ander
lokaal, bestemd voor de bewoners in nachtbezetting begrenzen, moeten

minstens
EI 30 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte
van 90 mm.
De reactie bij brand van de bOuwproducten en -materialen die gebruikt worden
voor de bekleding van de ver!icale wanden, behoor! minstens totklasse.Bs1;d2 ,

3.4. Plafonds en verlaagde plafondsF-

!.:,

De plafonds, de verlaagde plafonds en
hun bekleding,
met
inbegrip van
eventuele thermische of akoestische isolatieproducten, behoren tot klasse Bs1,dO.

De verlaagde plafonds hebben in evacuatiewegen en gemeenschappelijke

lokalen

EI 30 (b7a), EI 30 (a7b) of EI 30 (b7a) of een stabilteit bij brand van een half
uur volgens NBN 713-020.
De ophangingselementen van apparaten en
van andereopgehangen
voorwerpen (verlichtingsapparaten, kanalenenpijpen, enzovoor!) zijn
vervaardigd uil elementen met een srneltpunt van boven 500 'C.

De ruimte tussenhetplafoncl en hetVerleagdeplafond wordt onderbrokendooL '
de Verlenging Vanallé.vertcalewandenWaarvooreen brandweerstand vereist's,
tot tegen.de bOVElnliggende vloerplaat.

In ieder geval moet de ruimte zo onderbroken worden door verticale sCheidingen
met minstens EI 30 Of uitgevoerd in metselwerk of beton dat er vakken ontstaan
met een maximale afmeting van 25 m.
3.5.

Gevels

De gevel omvat ter hoogte van de scheidingen tussen compar!imenten aan elke
bouwlaag een bouwelement dat E 60 (iDo) heef! of gedurende minstens één uur
beantwoordt aan het criterium "vlamdichtheid" van NBN 713-020.
De figuren van plaat I tonen de wijzen waarop het bouwelement aangebracht is.
Het omvat:

1. een doorlopende horlzontale oversteek of een uitkragend gedeelte, met

breedte"á", gelijk aanof groter dan 0,60 m, die met de vloer verbonden is;

2. een element dat samengesteld is utt: '
-een doorlopende horizontale oversteek met breedte "a", die de vloer verbonden
is;
-een doorlopende borstwering met hoogte "b" in de bovenliggende bouwlaag;
-een doorlopende latei met hoogte "c" in de onderliggende bouwlaag.

De som van de afmetingen a, b, c en d (vloerdikte) is gelijk aan of groter dan één
meter. Afmeting a, b of c kan eventueel nul zijn. '

De gevelbekledingen behoren minstens tot klasse c-s3,d1. Dit geldt niet voor
schrijnwerketij' ofdichtingsvOe.gen.
De stijlen van het gordijngevelskelet (lichte gevel) worden ter hoogte van elke
verdieplngaan het gebouwskelet vastgezet. .

De borstwerlng en de latei worden zo aan dEl vloerplaat vastgemaakt dat het '
geheel E 60 (iDO) heef! of gedurerideéénuur aan het criterium "vlamdichtheid
van NBN 713.020 beantwoordt.
De verbinding van het gevelelement met de vloer voldoet aan de vereisten die
opgelegd zijn voor de vloer of voor de wanden die de compar!imenten scheiden.

3.6. Daken

Bij afwezigheid van een afgewerkte vloer tussen de lokalen van de bewoners en
de evacuatiewegenenerzijds en de holle rulmte onder het dak anderzijds, is er
een bouwelement.met minstens 61 60 aangebracht tussan het dak en de lokalen

of evacuatiewegelÌ.

VoorhetgedregVan dakenof dedakbedekkingen in geval vanbrandvan,af de
buitenzijdevqldoet hetgeheel vande dakbedekkingaanBR00F (t1)(NBN EN,

13501-5) of behoren de eindlaagmaterlalen vande dakbedekkingtot klàsseA1
volgens NBN S21..203.

3.7. Deuren

De deurpanelen in glas dragen een merkeken zodat hun aanwezigheidopvalt.

De deuren in de evacuatiewegen die verschilende uitgangen verbinden, gaan
open in beide richtingen.
De. deuren van de evacuatiewegen en de buitenpeuren moeten. op elk moment,
at dan niet onder controle, geopendkunnen worden om het gebouw,te kunnen

evacueren.
Ais deze deuren vergrendeld zijn,m.oeten zebeantwoorden aan de volgende

voorwaarden:
-de vergrendeling gebeur! door middel van elektromechanische of
elektromagnetische sloten en voldoet aan de principes van de positieve
veiligheid; ,
-aile vergrendelde deuren van het gebouw worden automatisch ontgrendeld in
geval van branddeteetie. alarm of stroomonderbreking;

-elke deur kan zowellokaal als vanaf een afstand ontgrendeld worden door het
personee!.
4. VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN
EN EVACUATIERUIMTEN

4.1. compar!imenten

De wandeniussendecqrnpar!imentenmoeten min,stenaË,160hebben: ....
De verbinding tussen tweè compar!imenten is slechts toegestaan indien zij
gebeur! via bij brand zelfsluitende deuren met minstens E1130.

Deelcompar!imenten
De wanden tussen deelcompar!imenten moeten minstens EI 30 hebben.
De verbinding tussen twee deelcompar!imenten is aileen toegestaan als ze
bestaat uit bij brand zelfsluitende deuren met minstens EI1 30.
4.2. Binnentrappenhuizen

4.2.1. Aigemene bepalingen

De.,binnel1trappen dieyerschilendecompar!imenten vérbinden¡ zijnomsloten en
van
,töepassing;

de volgende bepalingenzijn erop

4.2.2. Opvatting

4.2;2.1. De !linnenwanden van detrappenhuizen hebben minstens EI 60 of zijn
uitgevoerd in metselwerk of beton. Hun buitenwanden mogen beglaasd zìjn als
de openingen over minstens één meter zijdelings afgezet zijn met een element
dat E(i~o) 60 heef! of een vlamdichtheid van één uur (NBN 713-020) heef!.

4.2.2.2. De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.

4.2.2.3. Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het
trappenhuis verzekerd door een bij brand zelfsluitende deur met mìnstensEI1 30
die toegang geef! tot de overloop van het trappenhuis. Die deur draait open
in de
vluchtzin en is zo uitgerust dat de gecontroleerde opening mogelijk blijf!: De
nuttige breedte van de deur bedl'aagt minstensO,80 m.
De gemeenschappelijke hall van de lokalen van bouwlagen in een laag gebouw
waar niet meer dan zes bewoners in nachtbezetting verblijven, mag deel
uitmaken van het trappenhuis op voorwaarde dat de ver!icale wanden van die
hall minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton en dat de
deuren die uitkomen op de gemeenschappelijke hall. zelfsluitend of bij brand
zelfsluitend zijn en minstens EI1 30 hebben.

4.2.2.4. Indien verscheidene compar!imenten in een zelfde horlzontaal vlak
liggen, mogen zij een gemeenschappelijk trappenhuis hebben op voorwaarde dat
dit toegankelijk is vanuit elk compar!iment via een verblnding die voldoet aan de
vereisten van 4.2.2.3.
4.2.2.5. De trappenhuizen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet

rechtstreeks het verlengde zijn van degene diedeiierdiepingi:m boveheen .
evacuatienlveau bedienen.'
Dit sluit niet uit dat het ene bovenhet andere mag liggen, mits volgende

voorwaarden:
1. de wanden die ze scheiden hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in
metselwerk of beton en de toegang van ieder trappenhuis tot het
evacuatieniveau gebeur! in overeenstemming met de vereisten van 4.2.2.3.

2. of de toegang tot het trappenhuis gebeur! in de ondergrondse bouwlaag via
een sas met wanden die minstens EI 60 hebben en met zelfsluitende of bij brand
zelfsluitende brandwerende deuren met minstens EI1 30.

4.2.2.6. Trappenhuizen mogen geeii voorwerpen bevatten tenzij
detectiemiddelen, draagbare snelblussers.specifieke elektrisChe leidingen voor
de trappenhuizen, veiligheidsverlichting, sign"alisatie,verlichtlngs-en

verwarmingselementen.
Aileen de toegangsdeuren van de evacuatiewegen tot de trappenhuizen zijn
toegelaten, met inbegrlp van dedeuren die uitkomen op degemeel'schappelijke
hall, vermeld in 4.2.2.3,

lif!machinekamer.

de liftschachtdeurenen de toegang tot

de

4.2.2.7. Boven aan elk binnentrappenhuiszit een verluchtingsopening met een
oppervlakte van minimaal 0,5 m2, die uitmondt in de openlucht. Die. opening Is
normaal gesloten; voor het openen en het sluiten gebruikt men een
handbediening die goedzjchtbaar geplaatst is op het evacuatieniveau, in overleg

met de bevoegde brandweer. De handbediening worpt duidelijkaangegevenmet
het opschrift "rookafvoer".

Die eis geldt niet voor trappenhuizen tussen het evacuatieniveau en de
ondergrondse bouwlagen.

4.2.3. Trappen
4.2.3.1. Constructiebepalingen
De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. net als de overlopen hebben ze R 60 of een stabilteit bij brand van één uur
volgens NBN 713-020 of zijn ze op dezelfde manier geconcipieerd als een
betonplaat die minstens R 60 heef! of uitgevoerd in beton;

leuning;, " ' .
2. zezijn uitgerust met antislipneuzen;

3. ze zijn aan beide zijden, ooklangsheen de overlopen; uitgerustmet een

4. hun hellng mag niet meer dàa75,%bedragen(maximale hellingShoek37i;
5. ze zijn van het rechte of het lierdreven type.
4.2.3.2. Nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen
De nuttige. breedte is in centimeters minstens gelijk aan het grootste aantal
personen van een wilekeurige verdieping die de trapgedeelten en bordessen
moeten gebruiken om de uitgangen te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 als ze

moeten afdalen, of met 2 als ze moeten stijgen naar het evacuatieniveau.
Ongeacht wat hjervoor bepaald is, bedraagt de minimale nuttige breedte 0,80 m.

Traplif!en mogenaanwezigzijn als ze de vereiste nuttige.breedte niet beperken.
4.3. Buitentrappen

Aisbuitentrappen,door,wanden omslotenzijn, moet minstensaan.éénzijde op
elk niveau de buitenlucht vrlj kunnen toetreden. Geen enker punt van de,trap"of,
toegang tot de trap mag op minder dan één meter van een gevelgedeelte liggen
is
in beton of metselwerk ofdat geen EI6Qheef!.:
dat niet uitgevoerd
De buitentrappen moeten toegang geven tot een evacuatienivElau en zijn
toegankelijk vanaf een evacuatieweg of vluchtterras.

De voorschrif!en van 4.2.3 zijn erop van toepassing met de volgendeafwijking:
de stabiliteit bij brand is niet verplicht; het materiaal behoor! minstens tot de
klasse A2-s1 ,d1.
4.4.

Evacuatiewegen en vluchtterrassen

4.4.1. Op een niveau dat geen evacuatieniveau is
In een compar!iment gaat de verbinding tussen en naar de trappenhuizen via
evacuatiewegen of over vluchtterrassen. Die wegen mogen niet door
trappenhuizen lopen.

De dragende elementen van de vluchtterrassen zijn uitgevoerd materialen die
minstens behoren tot de klasse A2-s1 ,d1.
De ingangsdeuren van de lokalen waar bewoners in nachtverblijf ver!oeven,
mogen niet verder dan 30 m verwijderd zijn van de ingang tot een trappenhuis.

Ais het betreffende compartiment door meer dan één trappenhuis wordt bediend,
bedraagt de afstand tussen de ingangsdeuren van de lokalen wàar bewoners in
nachtverblijf ver!oeven en de toegang tot een ander trappenhuis dan het meest
nabijgelegen trappenhuis maximaal 60 m. De lengte van doodlopende
evaclJatiewegen mag niet meerdan 15 rrbedragen. , .

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op parkeergebouwen (zie 5.2).

De nuttigebreedte van de evacuatiewegen is, in centimeters uitgedrukt,
minstens gelijk aan het aantal personen dat ervan moet gebruikmaken om een
trap of een uitgang te bereiken. Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat,
bedraagt de minima
Ie nuttige breedte van de voormelde evacuatiewegen 1,20 m,
die ter hoogte van doorgangen gereduceerd kan worden tot 1 m.
De kamers, appar!ementen of andere lokalen die bestemd zijn voor de
bewoners, hebben een deur, die rechtstreeks uitgeef! op de evacuatieweg van
die lokalen. De nuttige breedte van de deuren bedraagt minimaal 0,80 m.
De blnnenwanden van elke evacuatIeweg hebben minstens EI 30,.

De deuren van de lokalen die op dezeweg uitkomen, hebben rnjnstensEI130 ôf
zijn volle houten deuren.

Voor nog te ontwerpen inrlchtingen moeten de deuren van de kamers,
appartementen of andere lokalen bestemd voor de residenten uitgerust zijn met
deursluiters met vrijloop.
4.4.2. Op een niveau dat een evacuatieniveau is

De evacuatiewegen moeten voldoen aan de vereisten van 4.4.1.

Voor de uitgangen gelden de afstandregels tot deiirigang van de trappenhuizen.
De evacuatieweg mag de inkomhal omvatten. Die hal mag detoElgang tolde'
Iiften en de niet-afgesloten ruimten, die bestemd zijn voor het onthaal en de

bijbehorendediensten,omvatten.
Het restaurant, de cafetarlaen de lokalen met een andere commerciele functie
mogen rechtstreeks toegang geven tot de inkom

hall, als de wand

en die de

en EI 30 hebben en de verbinding tussen de
hall als evacuatieweg en delokalen verzekerd wordt door een zelfsluitende deur
of bij brand zelfSluitende deur die minstens EI1 30 heef!.
lokalen van de evacuatieweg scheid

4.4.3. Gemeenschappelijke zithoeken
Er mogen niet-afgesloten gemeenschappelijke zithoeken voorzien worden, open
naar deevacuatiewegen. In die zithoeken mogen geen activiteiten plaatsvinden
die brandgevaar opleveren. Er,mageen tv-toestel staan, dat na gebruik volledig
uitgeschakeld wordt. De opgestelde zitmeubels hebben een verbeterd

brandgedrag.
De nuttige breedte van

dè

evacuatieweg moetter hoö9t~ van dézithoek opelk

moment gewaarborgd blijven.

4.5. Signalisatie
Op aile niveaus wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en
in de gangen bij trappenhuizen en Iiften.

De aanduidlng van de uitgangen en nooduitgangen moet voldoen aan de
bepalingen over de veilgheids-en gezondhejdssignalering op het werk.

5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTENVOOR SOMMIGE LOKALEN EN
TECHNISCHE RUIMTEN
. ;.t

5.1; Technische lokalenén ruimten

5.1.1. Aigemene bepalingen
.j:
De ver!icale binnenwandendie techhischelokalenof een geheElLvari technische

lokalen begrenzen, hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd In metselwerk of

beton.
De deuren zijn zelfsluitend en hebben minstens EI1 30.

5.1.2. Stookafdelingen en bijhorigheden

De stookafdelingen en bijhorigheden zijn van de andere lokalen gescheiden door
wanden die minstens EI 60hElbben of uitgevoerd zijn In metse.lwerkofbeton.
De verbinding tussen de voorziening en de stookafdelingen en bijhorigheden

wordt op de volgenda manier gemaakt:
-voor lage gebouwen: via een zelfsluitende deur die minstensEI130 heef!; .
-voor middelhoge en hoge gebouwen: via een sas met wanden die minstens EI
60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton en mElt zelfsluitende deuren

die minstens EI1 30 hebben.
De stookafdelingen zijn voorzien van een doeltreffende verluchtingdie
rechtstreeks uitgeef! op de buitenlucht. Ais dat niet het gevalis, wordt er verlucht
via kanalen die Elho(i-7o) 60 of Elve(i-7o) 60 hebben als ze respectievelijke
horlzontaal of ver!icaal geplaatst worden of minstens structurele stablliteit Ro 1 h
over de hele lengte hebben en die uitgeven in de buitenlucht.
De minimale doorgangsoppervlakte van de openingen of de kana
len van de
verluchting bedraagt 5,7 cm' per kW van het gernstalleerde vermogen in de
stookafdeling met een minimum van 150 cm2.

De installaties voor opslag en gntspanning van vloeibaar gemaakt petroleumgas,

datgebruikt'wordtvoorde',verwarming vanhetgebouw,liggen buiten Iíet .
gebouw.
5.1.3. Transformatorlokalen

5.1.3.1. Aigemene bepalingen
Ze voldoen aan de voorschrlf!en van het Aigemeen Reglement op de Elektrische
Installaties (AREI).

Verder geldt dat:
-de wanden die hettransforinator1okaal scheiden van de rest van het gebouw
hebben minstens EI 60;
-de verbinding tussen de voorzieningen en het transformatorlokaal wordt
gemaakt via een zelfsluitende deur die minstens EI1'30 heeft;

-als water (van om het even welke herkomst, dus ook bluswater) de v10er kan
bereiken, bijvoorbeeld door infiltratie of via kabelgoteri, moaten '

maatregelen getroffen worden opdat het waterpeil constant en automatisch
beneden, de vitale ,gedeelten blijf!van deelektrlsche installatie, zoiangdie in
gebruikis.

Ais de olie-inhoud van het geheel van de toestellen meer dan 50 liter bedraagt,
moeten de voorschriften van NBN C 18-200 "Richtlijnen voor de brandbeveiliging
van de lokalen van elektrlciteitstransformatie" toegepast worden.

5.1.4. Huisvuilafvoer

5.1.4.1. Stortkokerszijn niet tôegelaten
5.1.4.2. Lokaal voor de opslag van het huisvuil
De wanden hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton.
De verbinding tussen de voorziening en het lokaal voor de opslag van het
huisvuil gebeur! via een zelfsluitende deur die minstens EI1 30 heeft.

5.1.5. Leidingenkokers

Ais ver!icale kokers door wanden drlngen waarvoor een brandweerstand vereist
is, geldt een van de volgende drie maatregelen:
1. de wanden van de kokers hebben minstens EI 60; de valluiken en deur!jes
hebben EI1 60.

Ze hebben aan het boveneind een degelijke verluchting; ¡
2. de kokers beschikken, in het verlengde van elke wand waar zedoor drjngen
en waarvoor een brandweerstand vereist is, over een bouwelement met dezelfde
brandweerstand. Doorvoeringen door die bouwelementen mogen de vereiste
brandweerstand niet nadelig bernvloeden;
3. de wanden van de kokers hebben minstens EI 30; de valluiken en deur!jes
hebben EI1 30. De ver!icale kokers worden ter hoogte van elk compar!iment
onderbroken door horlzontale schermen met de volgende kenmerken:
-ze bestaan uiteen materiaal van minstens klasse A2-s1 ,d1;
-ze beslaan de gehele ruimte tussen de leidingen;
-ze hebben minstens EI 30.
';,

In dat geval hoeven de kokers niet verl.ucht te zijn.

;\. t:'.;
5.2. Parkeergebouwen
In afwijkirig van hetgrondbeginsel vermeld in 2.1, Mn eenparkeergebOuw een
cornpar!iment vormen waarvan de oppervlakte niet !leperkt is, zelfs,als er,"
verschilende communiCèrende bouwlagenzijh.

De wanden tussen het parkeergebouw en de rest van het gebouw voldoen aan
de voorschrif!en van 4.1.

5.3. collectieve keukens
De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van

de andere gebouwdelen geschelden doorwáriendieminstensEI60 hebben of
uitgevoerd zijn in metselwerk of beton.
De verbinding tussen de voorziening en de collectieve keukens, eventueel met
inbegrlp van het restaurant, worot gemaakt via een zelfsluitende of bij brand
zelfsluitende deur die minstens EI1 30 heef!.
De afzuigkappen en afvoerkanalen moeten opgebouwd zijn uit onbrandbare

materialen.
Elk vast bak-, braad-en frituur!oestel is voorzien van een vaste automatische
blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie
naar het toestel onderbreekt.

6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN
6.1. Llf!en en goederenlif!en

6.1.1. Aigemene bepalingen
6.1.1.1. De machine en de bijhorende onderdelen van een lift of goederenlif! zijn
niet toegankelijk, behalve voor het ondemoud, de controle en de noodgevallen.

De aandrijving bevindt zich op een van de volgende plaatsen:

-in de machinekamer;
-in de schacht, met uitzondering van de oleohydraulische Iif!en, waar de

aandrijving, met inbegrlp van het oliereservoir, zich uitsluitend in een
machinekamer mag bevinden.

De controleorganen mogen bereikbaarzijn vanaf de overloop als ze:
'.-')'.

-geplaatst zijn in een ruimte die voldoet aan de vereisten, vermeld in 5.1.5;

-deel uitmaken van de bordeswand.
6.1.1.2. Het geheel vande liften en goederenliften die bèstaan uit een of meer
schachten en uit de toegangsboroessen dIe eensasmoeten vorrneri voor de

ondergrondse bouwlagen, is omslotendoor wandendie minstens EI 60 hebben
of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton.

De toegangsdeuren tussen het compar!iment en het sas hebben minstens EI1 30
en zijn zelfsluitendof bij brand zelfsluitend.

6.1.1.3. Het geheel van de schachtdeuren heef! een stabilteit bij brand en een
vlamdichtheid van een halfuur in overeenstemming met NBN 713-020 of E 30 in
overeenstemming metNBNEN81.,58,'..Dat wordt beoordeeld door.dedeurwand',

aan de kant van het bOrdes aan het vuur bloót testeiien,

De bordeswandzal getest worden met de eventuele bedienings- en
controleorganen die daarvan deel uitmaken.
6.1.1.4. In de schachten mag geen enkele blusinrichting met

water opgesteld

staan.
6.1.2. Lif!en en goederenliflen waarvan de machinerie zich in een machinekamer

bevindt
6.1.2.1. De wanden die het geheel dat gevormd wordt door de schacht en de
machinekamer; omsluiten, hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in

metselwerk of beton.
Ais de deur of het valluik van de machinekamer uitgeef! in het gebouw, heeft de
deur ofhetvalluikiminstens.El1 30; In
nabijheid moeteeOgla;zen, gesloten
de
kastjeaangebrecht wordemdatde'sleutelibeval: .
Het geheel, de schacht en de machinekamer, of de schacht zelf Wordt op
natuurlijke wijze verlucht via buitenluchtmonden.

Ais de schacht en de machinekamer afzonderlijk verlucht worden, hebben de

verluchtingsopeningen elk een minimale doorsnede van 1 % van de respectieve
horlzontale oppervlakten.
Ais het geheel, de schaCht en de machine
kamer, boven aan de schacht verluCht
wordt, heef! de verluchtingsopening een minimale doorsnede van 4% van de
horlzontale oppervlakte van de

schacht.

6.1.3. Lifen en goederenlif!en waarvan demachinerie zich in deschachtbeVindt
" ',d ¡j,.,: ,'(', ,-'

6.1.3.1. Er zil een rookdetectie-installatie geplaatstwordên boVånean dé ,.'. ...
schacht. In g~val van detectie van rook in de SChacht moet de lif!koOi halt houden

op het ee,rste toegangsbordes dat techriisch geziènmogelijk is, en nleuwe
be.dieningsbeveJen'weigeren:.
6.1.3.2. De Schacht moet op een natuurlijke manier verlucht worden via

buitenluchtmonden.

Het verluchtingsgat, dat zich boven aan de schacht bevindt, heef! een minimale
doorsnede van 4% van de horizontale oppervlakte van de schacht.

6.1.4.0Ieohydraulische Iiften
De machinekamer is van de lif!schacht .gescheiden. De wanden van de

machinekamer hebben minstens E160. .
De toegang tot de machinekamer bestaat uit een zelfsluitende deur die minstens
EI1 30 heeft.

Het peil van de deurdrempels van de machinekamer is zodanig vemoogd dat de
kuip die op die manier gevormd wordt, een inhoud heef! die minstens gelijk is
aan 1,2 maal de olie-inhoud van de machines.
De elektrische apparatuur alsook de elektrische en hydraulische leidingen die

van de machinekamer naar de Iiflchacht lopen, zijn hoger aangebracht dan het
hoogste peil dat de uitgelopen olie in de machinekamer kan bereiken. De ruimte
rond de doorborlngen voor die leidingen moet gedicht worden zodat de
brandweerstand van de wand behouden blijf!.

Eenvasteanelblusser,waarvaride inhOud wOrdt bepaald..inverhöuding tot de
gebrujkte hoeveelhe1d olie of .tot het. volume van de máchiRekamet, beSchermt
de machines. Hij wordt bediend door een thermische detector.

6.2. Paternosterlif!, container!ranspor! en goederenlift met laad-en
losautomatisme
Die toestellen zijn verboden.

6.3. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en

signalisatie
6.3.1. Ze voldoen aan de voorschrlf!en van de geldende wettelijke en
reglementaire teksten, alsook aan het Aigemeen Reglement op de Elektrlsche

Installaties(AREI). :

Elektrische verwarmIngstoestellen zijn toegelaten, met ui~ondering van

toestelleri metzichtbare weerstand."

.(¡
6.3.2. De:elektrische léidingen die instaiiaties of toestellen voedElndie bij brand '
absoluut moeten blijven werken, worden zo geplaatstdatde r1sico'svan volledige
buitendienststellng voorkomen wordEln.
De bedoelde installaties en toesteflenzijn:
a) de veilgheidsverlichting en eventueel de noodverlichting;
b) de installaties voor melding, waarschuwing, detectie en alarm;
c) de Installaties voor rookafvoer.

Ze worden gevoed door een of meerdere autonome stroombronnen. Het
vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig aile aangesloten
installaties te voeden die op die stroomkringen aangesloten zijn..

Zodra de normale stroom ujtvalt, verzekeren. de autonQme bronnen autQm.atisCh
en blnnenéé/iminuut de werkirig van debovenvermel.dê in$tallaties gedurende'
één uur.
De elektrische leidingen die de waterpompen voor de brandbestrljding en
eventueel de ledigingspompen voeden, zijn zo veel mogelijk zo geplaatst dat de
r1sico's van volledige buitendienststelling .gespreid zijn.Bovendien zijn ze
gescheiden van de lokalen dieeen bijzonderbrandgevaar inhouden, 'zoals de
stookplaatsen, de keukens en de bergruimten.
Op hun tracé totaanhet compar!iment waar de installaties die absoluut moeten
blijven werken zich bevinden, zijn de elektrische leidingen ofwel dusdanig
beschermd dat de werking van de installaties en toestellen die ze voeden
gedurende minstens één uur in stand gehouden wordt in de compar!imenten die
niet door het vuur werden aangetast, ofwel dusdanig ontworpen dat ze een

van

intrinsieke brandweerstand vanminimaal PH 60volgens NBN EN 13501-5 of

1 uur hebben, namelijk F3 (NBN,C'30-004) of Rf 1 h (NBN 713-020 add 3).
Die eisen zijn niet yah toepassingals de

werking voor de Instalatie,sQftoestellen

zelfs verzekerd,blif!bijhetuilYallen yande/energieyoe,ø:!ng, ,', 'ii'
L~'

6.3.3. Veiligheidsverlichting

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de
Iif!kooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen
waarln de autonome stroombronnen of de pompen voor de blusinstallaties
aanwezig zijn, de stookafdelingen en de belangrljkste elektrische borden zijn
voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte
van minstens 1 lux, ter hoogte van de grond of van traptreden in de as van de
vluchtweg. Op mogelijkgevaarlijke plaatsen van de vluchtweg bedraagt de
minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux.
Die gevaarlijke plaàtsehzijn bijvoorbeeld: een richtingverandering; eenkruising,
eenQvergang riaar trápj)en ,ohverwlichte hooQteverschiUeninhetIOQP'llak. '
Autonome verlichtingstoestellen'dieaangeslotenzijn.op. ,dekring,die..de normale '
verlíchting in kwestie voedt, mogen oOk gebruikt worden als ze aile waarborgen

voor een goede werking bieden. '
6.4,lnstallaties voor brandbaargas,. verdeeld. .door leidingen

De installaties voldoen aan de reglementaire voorschrif!en en regels van goed

vakmanschap.

De installaties voor brandbaar gas dat Iichter is dan lucht, voldoen aan volgende

normen:
- NBN D 51-001 -centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregellng lokalen
voordrukrElduCèèrlntichtingen van aardgas;
- NBN D ,51"003 -fristallaties voor brandbaargas Iichterdan lucht, verdeeld door

leidlngen;
- NBN D 51-004 -installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door

leidingen-Bijzondere installaties.
Lokale verbrandingstoestellen in de kamers zijn verboden.
De gastoesteiien moeten correct aangesloten worden op de binneninstallatie.

De gasmeters moeten van het 'versterke' type zijn. Ze moeten geplaatst worden
in een lokaal met wanden die minstens EI 60 hebben of zijn uitgevoerd in
metselwerk of beton, en waarvan de verbinding met de voorziening wordt
gemaakt met een brandwerende deur met minstens EI1 30.
Het lokaal waarin de gasmeters geplaatst worden, moet voorzien zijn van een
verluchting die rechtstreeks naar de buiten gaat. Ais dat niet mogelijk is, wordt
verlucht via kanalen die minstens'structurele stabilitélt Ro.1 h over de hele léngte
hebben of ElhO (iOo)60 of Elve (iOo) 60 als ze respectievelijk horizontaal of
ver!ioaal geplaatst worden, en, d Ie uitgevElilin de buitenlucht.
De minimale doorgangsoppervlaktevan ;deopenîrgen of dEl kanalen vande
verluchting bedraagt 250 cm'.
6.5. Aeraulische installaties

Ais er een aeraulische installatie aanwezig is, moet die voldoen aan de volgende

voorwaarden.
6.5.1. Opvatting van de installaties
6.5.1.1. Integratie van lokalen of gesloten ruimten in de kanalen
Geenenkellokaal of .gesloten. ruimte, zelfs niet op een zcilder of in een kelder,
mag gelntegreerdworden in het netvanluchtkanalen, tenzij die'ruimtevoldoet
aande vocir$chriften diElopgelegd worden aan deka.halen.
6.5.1.2. Gebruik Van de trappenhuizen voor luchttranspor!

Geen enkel trappenhuis maggebruikt worden voorde aanvoerof de afvoervan '
lucht uit andere lokalen.
6.5.1.3. Beperking van bet hergebruik van lucht

De lucht die afgezogen wordt uit lokalen met een bijzonder brandgevaar, zoals

opslagplaatsen voor ontvambare producten, stookplaatsen, keukens, garages,
parkeergebouwen, transformatOriokalen; lokalen voor de opslag van vuilnis, mag
niet opnieuw worden rondgestuurd. Ze moet naar buiten worden afgevoerd.
De lucht die afgezogen wordt uit andere lokalen, mag
op
een van de,yolgende
manieren gebruikt worden:

-opnieuw rondgestuurd worden naar dezeltde lokalen, op voorwaarde dat in het
recyclagekanaal toestellen zijn geplaatst die aangepast zijn aan de elektrische
zone
ring, als er ontvlambare producten of brandbaar stot opgezogen kunnen

worden;
-ingeblazen worden in nog andere lokalen om er als compensatielucht te dienen
voor mechanische extractiesystemen met rechtstreekse afvoer naar buiten, op
voorwaarde dat aanvullend een aangepast toestel en een kanaalsysteem voor
rechtstreekse afvoer naar buiten van die recyclagelucht wordt voorzien.
6.5.2. Bouw van luchtkanalen

In de evacuatiewegen, en ook in de technische kokers en op de plaatsen die nlet
bereikbiiar zijn na afwerking van het gebouw, zijnde kanalen vervaardigd uit
materialen van klasse A 1. De binnen,of buitenisolatie van de kana

len .is

vervaardrgd uit materialen van mjnstens klasse A2-s1 ,dO.

De soepele'leidingenhebben' eenlengte van maximaal,1men hebben ,minS.tens
klasse B-s1 ,dO.

6.5.3. Bediening bij brand van de aeraulische installaties

De luchtbehandelingsgroepen die het geteisterde compar!iment bedienen,
worden automatisch stilgelegd bij detectie van rook.
De plaatsing van een centraal brandbedieningsbord om bepaalde elementen uit
de aeraulische installaties manueel te bedienen, wordt opgelegd in overleg met
de bevoegde brandweer en wordt geplaatst op een punt dat gemakkelijk
bereikbaar is voor de brandweer en dat op het gebruikelijke toegangsniveau Iigt.

brandbestrljding ,

6.6. Inrlchtingvoor branddetectie, melding,waarschuwing, alarm

en

6.6.1. Aigemene aUtomatiSche branddetectie

Een automatische brariddetectie van het type algemene bewaking, hierna een
algemene automatische branddetectie te noemen, isverplicht,in de bestaande.
voorzieningen. De branddetectie wordt ontworpen, uitgevoerd en onderhouden
volgens de regels van goed vakmanschap.

Een algemene automatische branddetectie voor nog te ontwerpen inrichtingen is
verplicht, confonn NBN S 21-100 en addenda.Alle producten met dezelfde
functie, zoals beschreven in de norm NBN S 21-100, die rechtmatig in een ander
land van de Europese Economische Ruimte of in Turkìje zijn vervaardigdof in de

handel zijngebracht, worden ook aanvaard, " '
6.6.2. In de gebouwen zijn installaties voor melding, waarschuwing, alarm en
brandbestrjding verplicht.

6.6.3. Aantal enplaats van de toestellen voor brandmelding, waarschuwing,
alarm en brandbestrijding
6.6.3.1. Het aantal toestellen wordt bepaald door de afmetingen, de toestand en
het r1sico in de lokalen.

De toestellen worden in voldoende aantal oordeelkundig gespreid zodat ze elk

punt van de ruimte in kwestie kunnen bedlenen.
6.6.3.2. De toestellen die menselijke interventie vergen, worden aangebracht op
zichtbare of helder aangeduide plaatsen die in aile omstandigheden vrij
bereikbaar zijn. Zebevinden zichonder meer nabij uitgangen, op overlopen,.in

gangen en worden zo aangebrachtdat.ze declrculatieniet hinderen enniet, .
beschadigd of aangestoten kunnen worden.
Debuiten-geplaatstetoestellen worden tegenaiie weersomstanCiigheden '

beschut.
6.6.3.3. De signalisatie voldoet aan de geldende voorschrif!en volgens de Codex

over welzijn op het werk.
6.6.4. Brandmelding

6.6.4.1. De nodige verbindingen worden bestendig en meteen verzekerd door
telefoonlijnen of elektrische lijnen, of door elk ander systeemdat dezelfde
werkingswaarborgenen dezelfde gebruiksfacilteiten biedt.

6.6.4.2. Elk toestel datde verbinding tot stand kan brengen oS menselijke
interventie, draagt een bericht over zijn bestemming en gebruiksaanWijzing.
Als het om een telefoontoestel gaat, vermeldt het bericht het te vormen

oproepnummer, tenzij de verblnding rechtstreeksòf automatiSch tot stanq wordt
gebracht.
6.6.5. Waarschuwing en alarm
De waarschuwings-en alarmseinen of alarmberlchten moeten door aile betrokken
personen opgevangen kunnen worden en mogen niet onderling noch met andere
seinen worden verward. Het waarschuwings-en alarmsysteem moet gekoppeld

worden aan het eventueel aanwezige personenoproepsysteem met aanduiding
van de getroffen zone.
6.6.6. Brandbestrljdingsmiddelen

6.6.6.1. Aigemene bepalingen
De brandbestrijdingsmiddelen bestaanuit toestellen of installaties die al dan niet
automatisch zijn.

De snelblussers en de muurhaspels dienen voor een eerste interventie.Het
materiaal moet voldoen aan de bestaande normen, het BENOR-keurmerk
bezitten of een ander keurmerk dat een gelijkwaardig veilgheidsniveau

waarborgt.
Het aantal brandbestrljdingsmiddelen en de aard ervan worden bepaald in
overleg met de regionaal bevoegde brandweer.

6.6.6.2. Draagbare of mobiele snelblussers
Bij bijzonder brandgevaar worden die toestellen door de aard en de omvang van
het gevaar bepaald door de uitbater in akkoord met de bevoegde brandweer. In
een deelcompar!iment wordt minstens één bluseeriheid voorzien per 150 m~. ' .

6.6.6.3. Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten.
6.6.6.3.1. De muurhaspels met axiale voeding en de muurhydranten worden
gegroepeerd en hebben een gemeenschappelijke water!oevoer. Het aantal de
brandbestrijdingsmíddelen en de keuze ervan zijn onder andere bepaald door de
inplanting van de instellng, het aantal aanwezige personen, het aantal
ingenomen verdiepingen, de afmetingen en de bestemming van de lokalen. De

brandbestrijdingsmiddelen zijn zo verdeeld dat elk punt van het lokaalln kwestie
bediend kan worden.
De brandbestrijdingsmiddelen, waarvoor een manuele interventie nodig is, zijn zo
opgesteld dat ze altijd goed zichtbaar en bereikbaar zljn.

Ze zijn zoopgestelddat hetverkeernietgehinderd wordt en dat ze niet
beschadigd of omgestoten kunnen. worden.

Het perskoppelstukvan deeventi.ele m!-urhydranten beantwoorct l3ande
voorschrlftenvan hetkoninklijk besluit van
, type

koppelfngeri

die

30 januarl 1975 tot vaststellng van, de

gebruikt worden voor brandvoorkoming en bestrijding

, (Belgisch Staatsbiad, 9 april 1975). . '
6.6.6.3.2, Oe leidingdie de muur!oestElllen met water onder(lruk,vgedt,heeft een
binnendiameter van minstens70 mm (65 ND)en een voedingsdruk waar(loor de
resterendedruk aan.de uitlaat van de minst

begunstigdeJansminstens

bedraagt,als hetnet 500 liter per minuut geef! iii de meest ongunstige
vOOrWaarden. '

2,5

bar

6.6.6.3.3. De toestellen worden zonder voorafgaande bediening gevoed met
water onder druk. Die druk bedraagt minstens 2,5 bar op het ongunstigste punt.
6.6.6.4. Ondergrondse en bovengrondse hydranten

6.6.6.4.1. De ondergrondse en bovengrondse hydranten worden gevoed door het

openbaar \iaterleidingnet via eerileiding met minimale binnendiameter van 80
mm.
De som van deafstanden tussen de ingang van de instellng en de twee
nabijgelegen hydranten moet mlnder dan 200 meter bedragen.
Ais het openbaar net niet aan die voorwaarden kan voldoen, wendt meri andere
bevoorradingsbronnen aan met een minimale capaciteit van 100 mO.
6.6.6.4.2. De ondergrondse of de bovengrondse hydranten worden aangebracht
op minstens 0,60 m (horizontaal gemeten) van de kant der straten, wegen of

doorgangen waarop voer!uigen kunnen r1jden en parkeren.
HOOFDSTUK II. ONDERHOUD, CONTROLE EN UITBATING
7. ONDERHOUD EN CONTROLE

7.1. Aigemene bepalingen
7.1.1. De technische uitrusting van de voorziening wordtin goede staat

gehouden.
7.1.2. De directie van de voorziening zorgt ervoor dat de keuringen, bezoeken en
controles, vermeld in 7.1.3 en 7.1.4, uitgevoerd worden en dat de resultaten
ervan aantoonbaar zijn met een verslag of factuur. De betreffende documenten
worden gebundeld in een veilgheidsregister. Dat veiligheidsregister moet
permanent ter inzage liggen in de voorziening voor de bevoegde instanties.
passing van de wettelijke en reglementaire '
bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de .'
aangegeven termijnen worden uitgevoerd volgens de frequentie in onderstaande

b I .

7.1.3. Met behoud van de toe

ta e:

",

:":;

tecontroleren ','

. :'

"( , " '" , . '

.".

'. "

", .

.: :,' .'

,

..

'.....

'.

freql.entie '

'.

:..,

.

1. lif!installatie

Jaarlijks

2. laagsparihirigsihstallatie

na elke wijzigingen

,"',"

3. hoogspanningsinstallatie
,

.

4. branddetectie en

.: ,.::
uitioer'eriian de .

. . '.".,' ,,' d,:,'
.'.

extèrnê dienst voøt
technische.controle

minstens om de 5 jaat
,

jaarlijks

. ,.
iaarliks

'.

. , ",
extørne dienstvoor '
technische controle

cóntrle:' ,

externe èlieilst voor
technische controle
bevoead iiìtallateur

alarminstallatie
5. brandbestrijdingsmiddelen

jaarlijks

bevoegd persoon of

installateur
6. verwarmingsinstallatie
(inclusief

warmwaterbereiding),

bevoegd installateur

jaarlijks
i,

aëraulische installl3ties, ,', .

schouwen en stookiilaatsen)' .
7. gasinstallatie

8. veiiiciheidsverliclitina .
9. toestand evacuatiewegen
en brandwerende deuren

.

..

. ,

.' ,..

' ....

"'

,

na elke wijziging en '. '
minstens om de 5 iaar

externe dienst vOor'
technische controle

3maandeliks

beheerder
beheerder

3 maandelijks
.

7.1.4. De verslagen van deze keuringen en controles moeten in het
veiligheidsregister aanwezig zijn.

8. VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEWONING

8.1. Aigemene bepalingen

Naast derïàattegelenwaarih'dineglerientvoorziet; neerït' dediretliê \iricle
voorziening aile nuttige maatregelen om de bewoners van de voorziØrilrígtê'
beschermen tegen de gevolgen van brand en tegen paniekreacties., De
permanente maatregelen die in dat opzicht doòr de directie genomen worden,

zullen vermeld worden in het noodplan.
De directie van de voorziening stelt een evacuatie-en interventieplan op in
samenspraak met de bevoegde brandweerdienst. Dat plan wordt opgenomen in
het noòdplan, naast andere nuttige maatregelen. Een exempiaarvan die plannen
wordt door de directeur overhandigd aan de bevoegde brandweerdienst.

8.2. Doorgangen
8.2.1. Het is verboden in de doorgangen die bij evacuatie gebrùiktWordeh;

meubelen, karretjes of andere voorwerpen op testapeJfin ofneert~:Žètten; Vast
meubllair mag in de doorgangen gepláátstwòrdëh OPivoorWaàrd,Eidat: -de '

vereiste nuttige breedte van de doorgangèn niet vèmiinderd'Wbrdtdoor het
meubilair, zelfs als de deuren ervangec:pend zijn; , . " ,. .'

-het meÍJbilair va'stisen tiiet verplaatst'Of omgestoten kái Wordeh tijdens de

evacuatie van het gebouw. .

8.2.2. In geeriileVàlrnagdegiièdewerking belemmerdworden Vande
zelfsluitendeèleiirén 'óf'de'bij brárid'zelfsluitendå deurenof luiken.

8.3. Elektrische toestellen

8.3.1. Kooktoestellen en verwarmingstoestellen zijn ver genoeg verwijderd of
geTsoleerd van al het brand
bare materiaa!.

8.3.2. Het gebruik van elektrlsche toestellen is in de kamers vande beWonersof
de wachtlokalen van het personeel aileen toegelaten als hetom'elektrische'

toestellen gaat die voldoende veilg zijn en die het cE-merk,drageri.
Tv-toestellen met beeldbuis zijn niet toegelaten.

8.4. Installaties voor elektrische drijfkacht, verlichting of signalisatie
De soepele leidingen die de elektrische toestellen voeden, mogen geen hinder
vormen voor personen die zich verplaatsen.
8.5. Afval en huisvuil

Stofdoeken en afval waarln zelfontbranding kan optreden of die gemakkelijk

brandbaar zijn, worden bewaard in metalen vaten met deksel of in een
zelfdovende vuilnisbak, of worden opgeborgen in een plaats waar ze geen
brandgevaar opleveren.

brandbestrijçling'

8.6. 'ioQrlichtirig en vorming van persoiieelpp tiet ge!ljeçl.yanl;esQtiElrmirig en, " ,

8.6.1. De werkgever zorgt dat het personeel dat in de voorziening werkzaam is,
een vorming in verband met braiidpreventie krijgt.
Die vorming wordt aangeboden bij de indienstneming van het personee!. De
werkgever voorziet jaarlijks voor aile, personeelsleden een opfrissing van de
vorming. De preventieadviseur rappor!eer! jaarlijks over degevolgde vormingen
conform de welzijni¡wet van 4/08/1996.

De vorming in verband met preventie voor brand omvat minstens:

1. instructiesbijtiramj

"",

a.mEllpirig '. '.
,..,tloadniimmer,. telefaOnnummElrs

-gebri.ik'Vl3nalarmknappen ,

b. waarschuwing ..',' ,.,. ¡ " ",
.in Iichting aan !lepaalde personen van hetbei¡taanvan; een brand.
of van een gevaar
c. alarm
,verwittigiri9 geven aan het gel:eelvanpersc¡rien çliejn een
bepaaldEl plaat~ yer!llij\en,

onicleze

plaats teqntruimen

d. de te treffen maatregelen om het optreden van de brandweerdienst te

vergemakkelijken
2. eerste bluspoging enkel in

geval

van

een beginnende brand,

-gebruik vaneen brandbIusser
~blus$en brandønde kledij

-veilg uitschákelen elektrische toestellen
-veilg afsluiten gastoevOer
-verstikken van frituurbrand
3. evacuatie
-begeleiding minder mobiele personen

-sluiten (brandwerende) deuren
4. veiligheidssignalisatie

-gebodstekens
-verbodstekens
-waarschuwingstekens
-brandbestrljdingstekens
-redding en evacuatietekens

8.6.2. De werkgever voorziet op geregelde tijdstippen evacuatieoefenlngen. De
preventieadviseur rappor!eer! jaarlijks over deze oefeningen.

8.6.3. De werkgever voorziet voor het personeel instructiefiches van de items
vermeld in 8.6.1. i
8.6.4 De werkgever informeer! bezoekers en aanwezigen door instructies,
voldoende in aantal en op J)laatsen waar ze goed leesbaar zijn.Ze bevatten de
bij brand te volgen gedragslijnen. Met behulp van de instructies moeten de
aanwezige personen bij alarm het slgnaal kunnen identificeren en moeten ze
kunnen kennisnemen van de te volgen gedragslijn en evacuatieweg.
8.7. Varia

8.7.1. De exploitant zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang
hebben tot de technische lokalen en ruimten.
de v:o.orziening. worden organisatorlsche of techniSqhe,maattegelen .
genomen om de verspreiding van brand of rook via openstaaride deuren van de
kamers, appar!ementen .of andere lokalen bestemd voor de residenten te
8.7.2. In

voorkomen.
8.7.3. Het personeel moet bij de beeindiging van zijn activiteiten nagaan of er in
de lokalen die niet permanent bemand zijn, geen ongeval-of brandrisico is.

8.7.4. Een plan van elk niveau worot aangeplakt bij elke toegang tot dit niveau in
ieder compar!iment. Een plan van de kelderverdieplngen wordt aangeplakt op de
gelijkvloerse verdieping en bij het uitgangspunt van de trappen die naar de

kelderverdieping leiden. Die plannen verschaffen onder meer inlichtingen over de
plaats en de bestemming van de lokalen en technische ruimten, de
toegangswegen, de uitgangen, de nooduitgangen, de evacuatiewegen, de
trappen en de opstellng van de uitrusting voor brandbestrijding.
Er Iigt steeds een exemplaar van aile plannen bij de branddeteetie-centale.

8.7.5. De omgeving van de plaatsen waar handbediendetoestellen voor melding,
waarschuwing of alarm of apparaten voor de brandbestrijdinggeplaatst of
aangebracht zijn, moet altijd vrij blijven zodat die toestellen of apparaten
onmiddellijk gebruikt kunnen worden en goed zichtbaar aangeduid zijn met

pictogrammen.
8.7.6. Pictogrammen moeten, conform het koninklijk besluit van 17 juni 1997

over de veilgheids-en gezondheidssignalering op het werk, de volgende
plaatsen duidelijk aangeven:

a) de uitgangen, de nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen en de
trappen die ernaar!oe leiden;
b) de plaatsen waar roken verboden is;
c) de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen;
d) de plaatsen van de waarschuwings-en alarm

posten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot

vaststelling vanspecifieke veilgheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en
centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor
de uitreiking van het attest van de naleving van die normen

Brussel,

De minister-president
van de Vlaartse Re.gerlng,

De Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gøzin

Kris PEETERS

Jo VANDEURZEN
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Bijlage 2:

Verklaring over de brandveilgheid in

Residentiele woonzorgvoorzieningen
A

Attest

Gemeentebestuur .~. ;

Straat 00, 0000 GEMEEN
TeL. 00 000 00 00 - Fax 00 000 00 00

E-mail:
Website:
Waarvoor dient dJt att?

Met dit attest ver de burgemees va de gemte waa de voorzening Hgt. dat de voorzenin voLdoet sa de

brandveiligeidsonn.

Gegevens van de voorziening

1~1¡1(~11' i.)~DI'kXodti.fl ' .'
o wonzorgcentrum

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

wongelegenheden

o centrum voor korterbljf

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

woonge1egenheden

o dagverzrgingscentrum

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

opnamecapaciteit

verblljfeanheden

o cenlrm voor herstelverblijf

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit
'CK'XoJJI'.' la'll'l.liJ(itwo,I:1t iil. 0

o de vOlledige vorziening
o een deel van de vorziening, namellJk

wongelegenheden

(0-., "nJfwlJli(i1)l:X'J'UJ,~tinI11b . ' Juridisch statuut

D\Ì

o o¡:èìibar

o privé

naam
straat en nummer
pöstrìummer engemeentè

Gegevens van het brandweerverslag

Datum dag LI

maand LI

jaar c:

Ondertekenin
Ik v.rklaar dal d. voorzl.nlng bunlwoordt aan d. brandv.llIgh.ldsnonn.n waraan
oud....nvorzl.nlng.n .n ..nlra voor h.rslv.rbIlJf m""i.n voldo.n.

Druk in het ,vak hiertlóSt de stempel van uW gemeenteaf

Datum dag LI maand LI jaiir o= .
,.,r,..,

Handtekening

VQor- en achtemaa

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaae Regering tot vaststellng van de specifeke

brandveilgheidsnormen waa ouderenvoorzeningen en centr voar herstelverblijfmoeten voldoen en
lOt bepaling van de procedure voor de uilrikng va het attest over de naleving va die nonnen.

Bmasel,

De minister-president van de Vlaae Regering, '
r:.:

Krs PEETERS
De V1aase minister van Welzijn.Volksgezondheiçlen ,Gein,

10 VANDEURN

-~-

Bijlage 3:

Verklaring over de brandveilgheld in

Residentiële woonzorgvoorzieni.,gen
Attest B,
Gemeentebestuur _,.

Sir..! 00, OOOO'GEME
TeL. 00 000 00 00 - Fax 00 000 00 00

E-mail:
Website:

Waaroor .dint. dltattest?
Mei dil attest veaart de burgemeeter van de gemeen/e waar de voorziening ¡¡gt. dot de voorziening niel vol/edig
valdoet oan de brandvilgheidnonnen, maar dåt er geen onmiddel/ijk gev bestaat WWr bewner. personeel en

beoers.

Gegevens van de voorziening
/:.tll('I\'I.¡,\('tWÁ.¡.ivJtr,lt, , '.
o wonzorgcentrum

naam
straat ennummer
postnummer en gemeente

huisvesìingscapaciteit

woongelegenheden

o centrum vocr korterbliJf

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

wongelegenheden

o dagverzorgingscentrum

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

opnamecapaciteit

verblijfseenheden

o centrum vor herslelverblijf

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

wongelegenheden

w.x.) ,W J ~.J 1'/.1 ,J(' two "~a IliI'I'¡ .
o de velledige veorzlening

o een deel van de voorzlenlng, nameliJk

(!1. . . 'rrnmiWb:¡:tiotÖßJ:Ju: . 0 ' ' , .
Juridisch staluul

o openbar

Dvzw

o priv~

naam
slraal en nummer
poslhummer en gemeenle

Gegevens van het brandweerverslag

Dalum dag CI

maand CI

jaar~

Ondertekening
Ik verklaar dat de voorzlenlng nlet vollecilg beantwoordt ean de brandvellgheidanonnen wlIaraa'n'
ouderanvoorzlenlngen en centra voor herstelverblllf moeten voldoen.
Ik beveatlg dat er geen onmiddelljk gevaar bealaat voor bewoners, person..1 en bezoekers.

Uiterste geldigheidsdatum dag CD maand CI
van dit attest

jaar c:

Druk in het vak hieaai de stempel van uw gemee/e of

Dalum dag CD maand CD jaar LI
Handtekening

voor- en aehtemaam

Gezien om gevoegd te worden bij bet besluit van de Vlaae Regering tot vaststllng van de specifieke

braveìlgheidsnorrn wa8aa ouder.nvoorzieningen en centra voor herstelverblijfnioeten voldoen en

tot bepaling van de procedur voor dè uitriking van bet attest over de naeving van dienormen.
Brussel,

De minist-presidet vande VlaamseRegèring;.:

Krs PEETERS

De Vlse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezn"
JoVANDEURZEN

-~-

Bijlage4:

Verklaring over de brandveilgheid in

Residentiële woonzorgvoorzieningen
Attest C
Gemeeiitébe8uur...
Strt 00, 0000 GEMENT
TeL. 00 00 00 00 - Fax 00 000 00 00
E-mail:

Website:
Waarvoor dient dlt att?

Met dil at/estverklaart de buemee/er van de geinte war de voorziening ligi, dat de Voorzleningniei vo.ldoet oan

de brandvilgheidsnormn, en dot er onvoldoene veilgheidatielen zijn getrffen om de vorziening verder uit
Ie balM.

Gegevens van de voorziening
:".ii:.h'fi,)la')I'H.ivlt1ii, ' .
o woo""orgcentrm

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

wongelegenheden

o centrum vor kortrblJf

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

woongelegenheden

o dagverzorgingscenlrum

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

opnamecapaciteit

verblljfeenheden

o centrm voor herselverblijf

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit
\yt:'X'JfIIO~ ')1'/.1 ,)(. t)\'.1Il~ l.iill. ,

o de volledige voorziehing

o een deel van de voor:ienirìg, namellJk

WOngelegenhedeh

(0, - Ó 1'1íUIY£ilCI l'J'G" ít:oid ü;GftU :, ' . ' , , ,.'
Juridisch statuut

Dvz

o openbar

o privé

naam
straat en nummer
postnummer en gemeente

Gegevens van het brandweerverslag

Datum dag CD

maand CD

jaarIT

Ondertekening
Ik verklaar dal de voorzlenlng nlel volledlg beantwoordl aan de brandvelJgheldsnonnen waaraan
ouderenvoorzlanlngen an cenlra voor herslelverbllJf moetn voldoen.
Ik beveellg dal er in de voorzlenlnii on,voldoende maalrgelen worden genomen om de vellgheid
van bewoners, personael en bezoekers Ie garanderen, en dal de voorzlenlng nlel of nlel verder mag

worden ultgebaat.
Dnik in het vak hieraQSt de stempel van uw gemeen/e at

Datum dag CD maand LI jaar CC
Handtekening

voor- en achtema
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaae Regering tot vaststellng van de specifieke
brandveilgheidsnormen waaan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijfmoeten voldoen en
tot bepaling van de procedure voor de uitriking van het attst over de naleving van die Dormen.

Brussel,

De minister-presidet van de Vlaamse Regeg,

Krs PEETERS

De Vlaamse minister va Welzijn, Volkgezondheid en Gezin,

10 VANEUREN

