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1 Voorwoord 
 

Na het verschijnen van het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op 

de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) heeft de Prebes Projectgroep Brand het initiatief genomen om 

een methodiek op te stellen voor het opmaken van een risicoanalyse brand. 

Volgende Ad Hoc teamleden hebben hun kennis en praktische ervaring ten dienste gesteld om deze 

risicoanalyse te realiseren: 

� Eric Bleyaert, Europese Raad – Lid Projectgroep Brand  

� Lieven Dieussaert, Omnichem Wetteren – Lid Projectgroep Brand  

� Piet Fransen, Unilin – Lid Projectgroep Brand 

� Paul Peeters, A-first – Lid Projectgroep Brand  

� Stefaan Onraedt, - Fire Forum 

� Patrick Slootmans, Monsanto – Lid Projectgroep Brand 

� Peter Wydooghe, Vopak België – Voorzitter Projectgroep Brand  

 

De teamleden hebben zo met hun inbreng een praktische tool ontwikkeld die de preventieadviseur 

in staat stelt een risicoanalyse te maken met betrekking tot het brandrisico.  
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3 Doel 
 

Het doel van de risicoanalyse brand is een tool  te geven aan de preventieadviseurs van Prebes, 

zodoende dat zij met een basiskennis van de branddriehoek en reactie bij brand, een risico-

inventarisatie en -evaluatie kunnen uitvoeren. 

Door een duidelijke beschrijving met enkele voorbeelden zal de preventieadviseur in zijn bedrijf met 

deze tool: 

�
 het brandrisico kunnen evalueren, 

�
 het risico bij evacuatie kunnen inschatten  

�
 de nodige kennis en kunde van de interne brandbestrijdingsdienst  bepalen. 
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4 Toepassingsgebied 

4.1 KB brand de risicoanalyse 

 

Uit het KB verschenen in het staatsblad is Artikel 4 uitgelicht waarbij de risicofactoren opgesomd 

staan. De [vetgedrukt italic tekst] is de parameter uit de risicoanalyse die rekening houdt met de 

risicofactor uit het KB. 

Afdeling 2.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen 

Art. 4.- De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico. 

Bij de uitvoering van deze risicoanalyse houdt de werkgever inzonderheid rekening met de volgende 

risicofactoren: 

1° de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof product [brandlast & 

brandbaarheid], een oxidatiemiddel  [zuurstof] en een ontstekingsbron [energie], noodzakelijk voor 

het ontstaan van een brand; 

2° de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, producten [brandlast & brandbaarheid], de processen 

en hun eventuele interacties; [energie] 

3° de aard van de activiteiten; [energie] 

4° de grootte van de onderneming of inrichting;[ compartimentering – verschillende 

locaties/gebouwen] 

5° het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de 

onderneming of inrichting;[ uitgangen] 

6° de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of 

inrichting;[detectietijd] 

7° de ligging en de bestemming van de lokalen;[afstand] 

8° de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op 

een aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk III van de wet; 

9° de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen zoals bedoeld in hoofdstuk IV, 

afdeling I van de wet. 

 

De werkgever bepaalt de waarschijnlijke scenario's en de omvang van de voorspelbare gevolgen die 

eruit kunnen voortvloeien. 

 

De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer zich wijzigingen 

voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s. 
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4.2 Buiten de scope van deze risicoanalyse 

 

Deze risicoanalyse is niet geschikt voor chemische processen, opslag van gevaarlijke producten in 

grote hoeveelheden waarbij de Seveso richtlijn van toepassing is. 

Alle bestaande wetgeving en de verplichtingen die daaruit volgen m.b.t. brand blijven gelden 

ongeacht de resultaten van de risicoanalyse. Hieronder een niet limitatieve lijst: 

� KB basisnormen en aanpassingen 

� ARAB art. 52.3 Codex welzijn op het werk  

� KB ziekenhuizen  

� KB voetbalstadions 

� KB gesloten parkeergebouwen voor LPG-voertuigen 

� BWR de opvang en de huisvesting van bejaarde personen 

� BWR de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor  

� BVG ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf  

� BDR woon-, begeleidings- en verzorgingstructuren voor bejaarden en de psychiatrische 

verzorgingsteheuizen" 

� BFGC de huisvesting en het onthaal van bejaarden 

� BFG 24/12/90 (BS 21/06/91) “Besluit van de Executieve houdende regeling van de toekenning 

van premies om de modernisering, de oprichting en de uitbreiding van de hotelinrichtingen aan 

te moedigen”  

� BWR/BF/BVG/DWR (toeristische) logiesverstrekkende inrichtingen 

� BVR openluchtrecreatieve verblijven  

� DRW 23/10/08 (BS 21/11/08) "Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende 

toeristische logiesverstrekkende inrichtingen, de toeristische bezienswaardigheden, de 

organisatie van het toerisme en de gemarkeerde toeristische wandelroutes" 

� … 

 

BWR: Besluit van de Waalse regering, BVG: Besluit van de Vlaamse Gemeenschap, BFG: Besluit van 

de Franse Gemeenschap , DRW: Decreet van de Waalse Regering 
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5 Werkwijze 

5.1 Algemeen 

Deze risicoanalyse brand houdt enkele stappen in. De eerste stap is de inventarisatie van de 

mogelijke brandscenario’s. Eenmaal deze geïdentificeerd zijn, kan voor ieder scenario het 

naakt brandrisico bepaald worden.  

Naakt brandrisico: het brandrisico zonder het nemen van brandpreventie en/of 

brandbestrijdingsmaatregelen. 

Op basis van dit naakt brandrisico wordt: 

� het restbrandrisico bepaalt, door aanwezige maatregelen in rekening te brengen. 

� het restrisico bij evacuatie bepaald 

� de organisatie van de interne brandbestrijdingsdienst bepaald. 

Schematisch is deze werkwijze hieronder weergegeven: 
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5.2 Inventarisatie 

De inventarisatie van de mogelijke scenario’s dien je volgens onderstaande stappen uit te 

voeren: 

� Benoem het gebouw 

� Zijn er in dat gebouw compartimenten aanwezig of is het gebouw één compartiment? 

o Ja, dan alle compartimenten apart bekijken. 

o Nee, het gebouw als één geheel beschouwen. 

� Scan het volledig gebouw / compartiment via een oppervlak van 4 m x 5 m. 

o Ga op zoek naar waarschijnlijke scenario’s door af te vragen: (branddriehoek) 

� Wat is er aanwezig aan brandstof ? 

� Wat is er aanwezig aan energiebron ? 

� Wat is er aanwezig aan zuurstof ? 

o Wat zijn de mogelijke gevolgen? 

� Als er geen compartimenten zijn, gaat het gehele gebouw verloren. 

� Lijst alle waarschijnlijke scenario’s / gevolgen op en vul per scenario een 

risicoanalyse in. 

 

Compartiment: deel van een gebouw, al dan niet onderverdeeld in lokalen, begrensd 

door wanden die de brandvoortplanting naar het aangrenzende compartiment of 

compartimenten gedurende een bepaalde tijd (Rf of EI) dienen te beletten. 

 

5.3 Hoofdding 

 

Per scenario vul je: 

� Bedrijf : naam van uw bedrijf. 

� Adres:  het adres van het gebouw dat je analyseert. 

� Locatie: identificatie van het gebouw en specifiek de locatie van het raster van 4 m x 5 m 

� Uitgevoerd door: de namen van de leden die deelnemen aan de risicoanalyse 

� Datum: Datum van de risicoanalyse 

� Scenario: beschrijving van het scenario door de brandoorzaak (energie) en wat er gaat 

branden (brandstof) te beschrijven. 

� Gevolgen: beschrijf de schade zowel op menselijk als materieel vlak. 

Bedrijf: Uitgevoerd door:

Adres:

Locatie

Datum:

Scenario:

Gevolgen:

RISICO-ANALYSE BRAND

 - 

 - 

 - 

 -  

 - 
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5.4 Bepalen van het naakt risico brand 

 

Het bepalen van het naakt risico brand doe je door de 4 onderstaande parameters te selecteren. 

 

 

Door de gele cel aan te klikken, verschijnt er een keuzedriehoek .  Door deze driehoek aan te klikken 

krijg je een lijst met de mogelijke keuzes.  In deze lijst klik je de gewenste lijn aan en deze verschijnt 

automatisch in de cel. De risicofactor wordt ingevuld naar deze gele keuze. Dit is zo voor alle gele 

cellen op het document. 

 

Door alle brandparameters (brandlast, brandbaarheid, energie en zuurstof) te selecteren wordt het 

naakt brandrisico berekend. 

  

BRANDLAST: 15

10

4

1

600 10000

Maatregel  Risicoreductiefactor

Maatregel 1:

Maatregel 2:

Maatregel 3:

Maatregel 4:

60 100

1. Bepalen van het risico op brand

warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( 

lasposten - machines - …)

Normale atmosferiche omstandigheden (21 % )

NAAKT RISICO Brand
Zeer hoog brandrisico, 

BRANDBAARHEID

ENERGIE

ZUURSTOF

< 50 kg vaste brandbare stoffen OF

< 25 l brandbare vloeistof OF

Continue brandstoftoevoer naar stooklokaal

Direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)

Periodiek onderhoud & keuring

Keuze maatregel

10

REST RISICO Brand
Verhoogd brandrisico, Maatregelen nodig

1

1

Geen

Geen

Geen 1
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5.4.1  Brandparameter Brandlast 

 

Hoe meer brandbaar materiaal er aanwezig is, hoe hoger het brandrisico. 

 

Om de brandlast te bepalen wordt gekeken naar de locaties die je analyseert per compartiment.  Per 

20 m² oppervlakte wordt samengeteld wat er kan branden.  De keuze van die 20 m² is gemaakt voor 

een type bureel / lokaal. De hoeveelheid brandbare (vloei)stoffen per 20 m² dienen zo gekozen te 

worden dat de grootste massa zich hierop bevind.  De voorziene mogelijkheden voor brandlast zijn: 

 

Brandlast 

omschrijving ( / 20 m²) waarde code 

< 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) 5 Geen 

< 50 kg vaste brandbare stoffen OF 

< 25 l brandbare vloeistof OF 

Continue brandstoftoevoer naar stooklokaal 

15 Lage 

< 100 kg vaste brandbare stoffen OF 

< 50 l brandbare vloeistof,OF 

< 25 l (licht) ontvlambare vloeistof 

25 gemiddeld 

< 1000 kg vaste brandbare stoffen OF 

< 200 l brandbare vloeistof, OF 

< 50 l (licht) ontvlambare vloeistof 

50 verhoogde 

> 1000 kg vaste brandbare stoffen OF 

> 200 l brandbare vloeistof, OF 

> 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF 

mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). 

100 Hoge 

5.4.1.1  vaste brandstoffen  

 

Vaste brandstoffen zijn vaste brandbare materialen zoals papier – hout (meubelen) – textiel (stoelen 

– bekleding – gordijnen) – kunststof (PC – bureaubenodigdheden - ) 

5.4.1.2 brandbare vloeistoffen  

 

Brandbare vloeistoffen zijn vloeistoffen die niet makkelijk branden zoals diesel – olie – vetten –… 

In de milieuwetgeving zijn dit P3 producten of de vloeistoffen met een vlampunt  tussen 55°C & 

100°C.  

Zij krijgen op de MSDS als risicozin: 

een risicozin  R10 Ontbrandbaar   

Voor CLP is dit: 

H226: Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3  
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Indien deze vloeistoffen verwarmd worden tot een temperatuur ≥ (vlampunt – 10°C) moeten deze 

als ontvlambaar aanschouwd worden. 

5.4.1.3 (licht) ontvlambare vloeistoffen  

 

(Licht) ontvlambare vloeistoffen zijn brandbare vloeistoffen of gassen die weinig energie nodig 

hebben om te ontsteken.  Voorbeelden zijn benzine, solventen, aardgas, acetyleen, 

koolwaterstoffen, … 

Milieutechnisch zijn dit de P1 of P2 producten. Deze vloeistoffen hebben een vlampunt < 55°C.  

Zij krijgen op de MSDS als risicozin: 

R11: licht ontvlambaar (0 °C <= vlampunt < 21 °C)  of  

R12: zeer licht ontvlambaar (vlampunt < 0°C) risicozin.  

Voor CLP is dit: 

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp of 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 

5.4.1.4 continue brandstoftoevoer naar stooklokaal 

 

Hiermee wordt bedoeld dat de toevoer van aardgas/stookolie naar een stookinstallatie een beperkte 

hoeveelheid is.  Bij uitval van de stookinstallatie wordt de toevoer gestopt. Zo niet wordt de 

brandlast veel groter. 

5.4.1.5 mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). 

 

Indien de ruimte een ATEX-zone is volgens de zone-indeling van het AREI Art. 105 e.v. is deze 

categorie van toepassing. Dit zowel voor zone met een risico voor een gasexplosie als voor 

stofexplosie. 

 

Compartiment: deel van een gebouw, al dan niet onderverdeeld in lokalen, begrensd door wanden 

die de brandvoortplanting naar het aangrenzende compartiment of compartimenten gedurende een 

bepaalde tijd (Rf of EI) dienen te beletten. 

5.4.1.6 Voorbeelden 

Bureel :    bureau + stoel + kast �  < 100 kg vaste brandbare stoffen 

Vergaderzaal:    tafel  + stoelen � < 100 kg vaste brandbare stoffen 

Labo :    solventen �som van de  brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen 

Werkplaats:    olie & vet, spuitbussen,  � < 50 kg vaste brandbare stoffen 

wagen :som van bekleding  + stoelen � < 100 kg vaste brandbare stoffen 

Leslokaal:   tafels  + stoelen � < 100 kg vaste brandbare stoffen  

Ziekenhuiskamer:  bed en stoelen �  < 100 kg vaste brandbare stoffen 
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5.4.2 Brandparameter Brandbaarheid 

 

Hoe eenvoudiger de brandstof te ontsteken is, hoe hoger het brandrisico. 

 

De voorziene mogelijkheden voor brandbaarheid zijn: 

Brandbaarheid 

omschrijving waarde code 

onbrandbaar materiaal (staal - steen - …) 0,1 Niet  

compact gestapeld papier - hout - textiel -  

moeilijk in brand te steken 
0,5 Moeilijk 

te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. 

brandend sigaret ) 
1 gemiddeld 

te ontsteken door de aanwezigheid van een 

vlam. (brandbaar) 
4 brandbaar  

direct te ontsteken door een vlam of een 

vonk.(licht ontvlambaar) 
10 ontvlambaar 

 

Het materiaal dat aanwezig is op het beschouwde oppervlakte dient geëvalueerd te worden om 

brandbaarheid. Volgende onderverdeling werd gemaakt: 

 

5.4.2.1 onbrandbaar materiaal :  

Dit is materiaal dat niet te ontsteken is in normale omstandigheden zoals omgevingslucht en 

temperatuur. Voorbeelden hiervan zijn : steen, staal, beton, gips, …  

 

5.4.2.2 compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken:  

Dit is brandbaar materiaal maar door de stapeling (onvoldoende lucht aanwezig) quasi niet in brand 

te steken.  Dit zijn voornamelijk vaste stoffen. Door de slechte verhouding  lucht / brandstof kan er 

moeilijk brand ontstaan.  

 

 

5.4.2.3 te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret) :  

Dit materiaal is vooral terug te vinden in kantoren en burelen of andere werkplaatsen. Het betreft  

stoelen, gordijnen, computers, bureaubenodigdheden, kledij, kunststoffen gebruiksvoorwerpen, e.d. 

Deze kunnen na enige tijd (minuten) aan warmte / energie blootgesteld, gaan branden .  Dit zijn 

voornamelijk vaste brandbare stoffen. 

 

5.4.2.4 te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar):  

Dit materieel  wordt ontstoken door de enkele seconden contact met een vlam.  
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5.4.2.5 direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar):  

Deze materialen worden ontstoken door een zeer kleine energiebron zoals een vonk ( mechanisch – 

elektrostatisch - ) of vlam.  Het betreft de licht ontvlambare producten, verwarmde producten tot 

aan hun vlampunt, brandbare gassen (aardgas, acetyleen, …), explosiegevoelig stoffen.  

 

5.4.2.6 bijvoorbeeld 

Het materiaal hout kan afhankelijk van zijn vorm in verschillende brandbaarheden ingedeeld 

worden. 

Een blok hout is pas na lange tijd opwarmen in staat te branden.  De indeling is dan compacte 

brandstof. 

Houtspaanders daarentegen zijn vlug in brand te steken. Dit komt doordat de verhouding brandstof 

/ lucht bij spaanders veel groter is. Spaanders zijn te ontsteken met een gloeiend voorwerp. 

Houtstof dat vrijkomt bij zagen is nog brandbaarder door de betere verhouding lucht / brandstof. 

Daardoor krijg je een stofexplosieve atmosfeer en kom je in de zwaarste categorie van 

brandbaarheid,  te ontsteken door een vonk (tgv statische elektriciteit). 
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5.4.3 Brandparameter Energie 

 

Hoe hoger de energie, hoe  hoger het brandrisico. 

 

De voorziene mogelijkheden voor energie zijn: 

 

Energie 

omschrijving waarde code 

geen elektriciteit - geen verwarming 0,1 Geen 

beperkte elektriciteit - weinig verblijf 0,5 Laag 

kantoortoestellen - computers - verlichting  - … 1 gemiddeld 

warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties  

(lasposten - machines - …) 
4 verhoogd 

werken met open vlam - branders - … 10 Aanwezig 

5.4.3.1 geen elektriciteit - geen verwarming:   

Er zijn hier geen energiebronnen aanwezig. 

5.4.3.2 beperkte  elektriciteit - weinig verblijf:  

Er is enkel een basisverlichting en/of stopcontacten aanwezig en weinig aanwezigheid van personeel 

of activiteiten. 

5.4.3.3 kantoor toestellen- computers - verlichting  - …:  

Kantooromgeving waarbij o.a. huishoudtoestellen aanwezig zijn.   

5.4.3.4 warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - 

machines - …):  

 Hier zijn effectief warme oppervlaktes aanwezig, die een hoog energie inhoud hebben.  Er zijn 

gecontroleerd vlammen aanwezig zoals de branders van het fornuis of vonken van elektrische 

machines. 

5.4.3.5 werken met open vlam - branders - …:  

In dit geval is er sprake van werken met open vuur of vlam. Bijv. Lassen,  slijpen, branden, … 
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5.4.4 Brandparameter Zuurstof 

 

Hoe hoger de concentratie aan zuurstof, hoe hoger het brandrisico. 

 

De voorziene mogelijkheden voor zuurstof zijn: 

 

Zuurstof 

omschrijving waarde code 

zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %) 0,1 geen 

lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ) 0,5 laag 

normale atmosferische omstandigheden (21 % ) 1 normaal 

oxiderende stoffen aanwezig 4 verhoogd 

hoge zuurstofconcentratie (> 24 %) 10 hoog 

 

5.4.4.1 Zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %):  

Hier is brand quasi onmogelijk. De concentratie dient bewaakt te worden zodat deze niet kan stijgen. 

5.4.4.2 Lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ):   

De kans dat er brand ontstaat is klein tgv het gebrek aan zuurstof. 

5.4.4.3 Normale atmosferische omstandigheden (21 % ):  

Normale atmosferische omstandigheden. 

5.4.4.4 Oxiderende stoffen aanwezig:  

Door de aanwezigheid van deze stoffen verhoogd de kans op brand of verhoogt de kans op spontane 

ontbranding van brandbare stoffen. 

5.4.4.5 Hoge zuurstofconcentratie (> 24 %):  

Hierbij gaan zelf onbrandbare stoffen branden. 
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5.4.5 Brandparameter pondoratie brandrisico 

De mogelijke brandrisico’s zijn: 

BRANDRISICO 

<  Omschrijving 

25 normaal brandrisico, basisbeveiliging 

100 verhoogd brandrisico, maatregelen nodig 

400 hoog brandrisico, technische maatregelen nodig 

10000 zeer hoog brandrisico,  

    

 

5.4.5.1 Normaal brandrisico, basisbeveiliging 

Dit brandrisico wordt als aanvaardbaar beschouwd. Een basis beveiliging van 1 bluseenheid per 150 

m² is voldoende.  

5.4.5.2 Verhoogd brandrisico, maatregelen nodig 

Dit brandrisico omvat een verhoogd risico op brand.  Er dienen bijkomende maatregelen genomen 

te worden om dit risico te beheersen. Bij een verhoogd risico is het aanvaardbaar om naast een 

hogere beveiliging van 1 bluseenheid per 75 m² ook nog procedurele of organisatorische 

maatregelen te nemen. 

5.4.5.3 Hoog brandrisico, technische maatregelen nodig 

Een hoog brandrisico eist dat er naast de hogere beveiliging van 1 bluseenheid per 75 m² nog 

bijkomende technische maatregelen dienen genomen te worden. Bijvoorbeeld: compartimentering, 

branddetectie, automatische blusinstallaties of het aanpassen van de werkwijze,  kunnen 

maatregelen zijn. 

Organisatorische maatregelen alleen kunnen dit brandrisico niet beheersen.  

5.4.5.4 Zeer hoog brandrisico 

Bij een quotering van zeer hoog brandrisico is het aangeraden om het advies van een expert m.b.t. 

brandpreventie/-bestrijding  in te winnen. De hogere beveiliging van 1 bluseenheid per 75 m² en 

mogelijke technische en organisatorische maatregelen dienen dan afgestemd te worden met het 

aanwezige risico. 

Met behulp van een brandexpert kan dan een doorgedreven risicoanalyse uitgevoerd worden. 
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5.4.6 Brandparameter Maatregelen 

De mogelijke maatregelen zijn: 

Maatregelen 

Maatregel  RF 

EX-materiaal conform zonering 40 

Brandkast / compartimentering 10 

Detectie met beveiliging 10 

Periodiek onderhoud & keuring 10 

Reduceren zuurstofconcentratie < 10 % 10 

Reduceren zuurstofconcentratie < 16 % 5 

Vuurvergunning met adequate maatregelen 5 

Beperken brandlast 2 

Rookverbod. 2 

Vonkarm materiaal 2 

Geen 1 

5.4.6.1 EX-materiaal conform zonering 

 Het materieel is conform het zoneringsplan en het explosieveiligheidsdocument uitgevoerd. De 

installatie is elektrisch gekeurd volgens AREI inclusief voor artikelen 105 e.v. en periodiek 

onderhouden. 

5.4.6.2 Brandkast / compartimentering 

De brandkast / compartimentering is gecertificeerd volgens EI en in goede staat. 

5.4.6.3 Detectie met beveiliging 

Volgens bestaande normen uitgevoerde detectie waarbij een actie bijv. alarm bij een permanentie of 

die een automatische blussing start. 

5.4.6.4 Periodiek onderhoud & keuring 

Minimaal de wettelijke periodiciteit of de opgegeven duur van de leverancier. 

5.4.6.5 Reduceren zuurstofconcentratie < 10 % 

Ruimte met een zuurstofconcentratie < 10 vol% en geborgen door een meting. 

5.4.6.6 Reduceren zuurstofconcentratie < 16 % 

Ruimte met een zuurstofconcentratie < 16 vol% en geborgen door een meting. 

5.4.6.7 Vuurvergunning met adequate maatregelen 

5.4.6.8 Beperken brandlast 

Verlagen van de hoeveelheid brandlast per oppervlakte. 

5.4.6.9 Rookverbod 

 Er is een verbod op roken dat actief wordt bewaakt. 

5.4.6.10 Vonkarm materiaal 

Dit is materieel dat zelden vonken kan maken bij gebruik. 
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5.5 Evaluatie evacuatie 

5.5.1 Bepalen van het risico bij evacuatie 

Het bepalen van het risico bij evacuatie kan op 2 wijzen gebeuren.  

Een eerste manier is door het gebruik te maken van de combinatie van volgende 

evacuatierisicofactoren nl.: detectietijd, afstand, evacuatieoefeningen en uitgangen. 

Een tweede wijze is om effectief de evacuatietijd te bepalen door deze te meten. Dan wordt de 

evacuatietijd ingevuld . 

2. Bepalen van het risico bij evacuatie 

detectietijd automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid 0,5 

afstand afstand < 10 m 0,3 

evacuatieoefening 

begeleiders voor evacuatie aanwezig +  

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 
0,2 

uitgangen twee uitgangen tegenovergesteld 1 

evacuatietijd onbekend 1 

REST RISICO 

EVACUATIE evacuatie voldoende 
18 25 
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5.5.2 Bepalen van het evacuatierisico  als er geen effectief gemeten evacuatietijd 

beschikbaar is. 

5.5.2.1 Detectietijd. 

 

detectietijd 

geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid 10 

geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid 2 

automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid 1 

automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid 0,5 

automatische detectie met automatische blussysteem 0,1 

  

  

Detectietijd:  geeft een risicofactor bepaald in functie van de snelheid waarmee een brand kan 

ontdekt en gesignaleerd worden. 

5.5.2.1.1 geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid 

In deze situatie is er geen branddetectie aanwezig EN de aanwezige personen zijn aan het slapen of 

kunnen niet op eigen kracht evacueren. Het ontstaan van een brand zal niet ontdekt worden. 

5.5.2.1.2 geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid 

In deze situatie is er geen branddetectie doch er is personeel aanwezig die een (beginnende) brand 

kunnen detecteren en alarm kan slaan. De aanwezige personen zijn in staat om op eigen initiatief 

een evacuatie uit te voeren. 

5.5.2.1.3 automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid 

In deze situatie is er een branddetectie die bij begin van brand alarm geeft. De aanwezige personen 

zijn echter niet in staat om op eigen kracht te evacueren. 

5.5.2.1.4 automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid 

In deze situatie is er branddetectie die alarm geeft en waarbij de aanwezige personen op eigen 

kracht kunnen evacueren. 

5.5.2.1.5 automatische detectie met automatische blussysteem 

In deze situatie zal bij het detecteren van brand door de branddetectie, automatisch een blussing 

starten.  
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5.5.2.2 Afstand. 

 

Afstand 

Afstand < 10 m 0,3 

Afstand < 20 m 0,6 

Afstand < 30 m 1 

Afstand < 50 m 5 

Afstand > 50 m 10 

  

  

Afstand: de maximale afstand die moet afgelegd worden om een veilige plaats te bereiken. 

De afstand die je dient uit te voeren om een hoogteverschil te overbruggen (bijv. trap) dient te 

worden verhoogt door  het hoogteverschil te vermenigvuldigen met de factor 2,5. 

 

veilige plaats: 

� plaats waar men in veilige omstandigheden de komst van de interventieploegen kan 

afwachten of verder kan evacueren (evacuatieweg, niet getroffen compartiment, 

buitenlucht …) 

� (definitie basisnormen) een gedeelte van het gebouw buiten het compartiment waar de 

brand zich bevindt en van waaruit het gebouw kan verlaten worden zonder door het door 

de brand getroffen compartiment  te moeten gaan 
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5.5.2.3 Evacuatieoefening. 

 

evacuatieoefening 

begeleiders voor evacuatie aanwezig +  

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 0,2 

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 0,5 

opleiding mbt evacuatieprocedure 1 

geen jaarlijkse evacuatieoefening 5 

geen evacuatieprocedure 10 

  

  

Evacuatieoefening:  geeft een risicofactor die bepaald wordt in functie van de kennis, training en 

opleiding van de aanwezige personen 

 

5.5.2.3.1 Opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 

Hier kan aangetoond worden dat jaarlijks iedere werknemer deelgenomen heeft aan een realistische 

evacuatieoefening. Van de oefeningen is een verslag waarbij verbeterpunten en sterke punten 

beschreven staan alsook de naamlijst van de deelnemers.  

5.5.2.3.2 Begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 

Naast de deelname aan de jaarlijkse evacuatieoefening zijn er specifieke werknemers opgeleid en 

beschikbaar om tijdens een evacuatie de aanwezige personen te begeleiden. 

5.5.2.3.3 Opleiding mbt evacuatieprocedure 

Er wordt een opleiding voorzien voor de medewerkers waarin de te nemen maatregelen bij een 

evacuatie worden toegelicht. Er is geen evacuatieoefening gehouden. 

5.5.2.3.4 Geen jaarlijkse evacuatieoefening 

Er is een evacuatieprocedure die niet ingeoefend wordt. 

5.5.2.3.5 Geen evacuatieprocedure 

Er is niks aanwezig qua evacuatieprocedure. 
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5.5.2.4 Uitgangen. 

 

uitgangen (doorgangseenheid = # pers/60) 

Twee uitgangen tegenovergesteld 1 

Eén uitgang of meerdere bij elkaar 2 

Uitgangcapaciteit > 60 pers / doorgangseenheid 5 

  

   

   

  

uitgangen:  geeft een risicofactor die bepaald wordt in functie van het aantal uitgangen die 

beschikbaar zijn.  

Doorgangseenheid:  minimale breedte die nodig geacht wordt voor de doorgang van een persoon. 

Deze betreft 60 cm.  (vb deur 90 geeft 1 eenheid en 60 personen kunnen evacueren, deur 120 cm 

geeft 2 eenheden en 120 personen kunnen evacueren) 

5.5.2.4.1 Twee uitgangen tegenovergesteld 

Er zijn 2 uitgangen die diagonaal tegenovergesteld geplaatst zijn. Zo is er steeds één evacuatieweg 

beschikbaar tov een mogelijke brand. 

5.5.2.4.2 Eén uitgang of meerdere bij elkaar 

Er zijn voldoende uitgangen doch deze zijn op één locatie geconcentreerd zodat er geen 2de 

vluchtweg aanwezig is. 

5.5.2.4.3 Uitgangcapaciteit > 60 pers / doorgangseenheid 

De breedte van de deur is onvoldoende om het aantal personen te kunnen evacueren.  Een deur met 

breedte van 60 cm tot 119 cm kan 60 personen evacueren. Een deur met breedte 120 cm tot 179 cm 

kan 120 personen evacueren, enz. Indien het aantal personen in de ruimte groter is dan het aantal 

personen die kunnen evacueren volgens de deurbreedte zal de evacuatie langer duren.  
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5.5.3 Bepalen van het evacuatierisico  op basis van effectief gemeten evacuatietijd uit 

een representatieve evacuatieoefening. 

 

Gemeten tijd tot veilige locatie 

Tijd < 1 minuten 0,1 

Tijd < 3 minuten 0,5 

Tijd < 5 minuten 1 

Tijd < 10 minuten 5 

Tijd < 15 minuten 10 

Onbekend 1 

 

Evacuatietijd: geeft de tijd aan die nodig is om van de te ontruimen plaats een veilige plaats  te 

bereiken. Deze tijd wordt bepaald gedurende een of meerdere realistische evacuatieoefeningen . 

gemeten tijd tot veilige plaats:  tijd gemeten gedurende een reële evacuatie 
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5.5.4 Bepalen van het evacuatierisico . 

 

EVACUATIERISICO 

<  Omschrijving 

25 evacuatie voldoende 

100 evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig 

400 evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig 

10000 evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers 

    

5.5.4.1 evacuatie voldoende . 

De tijd om te evacueren t.o.v. het brandrisico is aanvaardbaar. 

5.5.4.2 evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig 

De tijd om te evacueren is te lang om aanvaardbaar te zijn. Bijkomende organisatorische of 

procedurele maatregelen zijn nodig om het evacuatierisico te beheersen. 

5.5.4.3 evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig 

De tijd om te evacueren is te groot. Er zijn technische maatregelen nodig om de evacuatie van de 

medewerkers te verzekeren.  Bijkomende organisatorische of procedurele maatregelen zijn hier 

onvoldoende. 

5.5.4.4 evacuatie onbestaand, dodelijke slachtoffers 

Het evacuatierisico is onaanvaardbaar.  Een veilige en adequate evacuatie o.b.v. het brandrisico is 

niet haalbaar. Bijkomende technische en organisatorische maatregelen zijn hoogstwaarschijnlijk 

onvoldoende om een veilige evacuatie te verzekeren.  Bijkomend advies van een expert is hier nodig. 
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5.6 Evaluatie brandbestrijdingsdienst 

5.6.1 Keuzelijst voor de brandbestrijdingsdienst. 

De evaluatie van de brandbestrijdingsdienst wordt uitgevoerd op basis van de kennis en kunde van 

de brandbestrijdingsdienst alsook de beschikbare interventiemiddelen. 

3 Brandbestrijdingsdienst              

Kennis & kunde 

Brandbestrijdingsdienst getraind voor 

bedrijfsspecifieke brandrisico's 
0,5 

Middelen 

Draagbare brandblusmiddelen en 

muurhaspels/hydranten aangesloten op een 

bedrijfseigen brandweernet. 

0,1 

REST RISICO Dienst 
Brandbestrijdingsdienst adequaat 

3 25 

5.6.2 Evaluatie van de kennis en kunde van de brandbestrijdingsdienst. 

Brandbestrijdingsdienst 

Geen brandbestrijdingsdienst. 10 

Brandbestrijdingsdienst, geen periodieke opleiding 7 

Brandbestrijdingsdienst, periodieke opleiding (theorie en praktijk) 0,1 

Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's 0,05 

Bedrijfsbrandweer opgeleid in industriële brandbestrijding 0,01 

    

5.6.2.1.1 Geen brandbestrijdingsdienst. 

Er zijn geen medewerkers die kennis of opleiding hebben om met beginnende brand om te gaan. 

5.6.2.1.2 Brandbestrijdingsdienst, geen periodieke opleiding 

Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die een éénmalige basisopleiding hebben gehad met 

betrekking tot de eerste blusmiddelen. Er worden geen herhalingsopleidingen of oefeningen 

gehouden. 

5.6.2.1.3 Brandbestrijdingsdienst, periodieke opleiding (theorie en praktijk) 

Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot 

de eerste blusmiddelen. Er worden herhalingsopleidingen of oefeningen gehouden. 

5.6.2.1.4 Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's 

Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot 

de eerste blusmiddelen alsook de specifieke blustechnieken/-middelen voor bedrijfsspecifieke 

branden.  Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario’s van het 

bedrijf, gehouden. 

5.6.2.1.5 Bedrijfsbrandweer opgeleid in industriële brandbestrijding 

Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die naast een basisopleiding met betrekking tot de eerste 

blusmiddelen ook een voortgezette opleiding industriebranden (2de interventiemiddelen) hebben 
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gehad.  Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario’s van het 

bedrijf, gehouden. 

5.6.3 Evaluatie van de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen. 

Brandbestrijdingsmiddelen 

Geen eerste interventiemiddelen 10 

Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico 7 

Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse / risico 1 

Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het 

openbaar drinkwaternet. 
0,5 

Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een 

bedrijfseigen brandweernet. 
0,1 

  
 

5.6.3.1.1 Geen eerste interventiemiddelen 

Er zijn geen draagbare blustoestellen aanwezig. 

5.6.3.1.2 Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico 

Er zijn draagbare blusmiddelen aanwezig doch niet specifiek voor de mogelijke scenario’s. 

5.6.3.1.3 Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse / risico 

De draagbare blusmiddelen zijn afgestemd op de brandrisico’s en per brandklasse. 

5.6.3.1.4 Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het 

openbaar drinkwaternet. 

Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar 

voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water 

is via het openbaar waternet. 

5.6.3.1.5 Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een 

bedrijfseigen brandweernet. 

Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar 

voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water 

is via een eigen beheerd en onderhouden brandweernet. 
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5.6.4 Evaluatie van de  Brandbestrijdingsdienst . 

 

Brandbestrijdingsdienst 

<  Omschrijving 

25 brandbestrijdingsdienst adequaat 

100 brandbestrijdingsdienst onvoldoende 

400 brandbestrijdingsdienst problematisch 

10000 brandbestrijdingsdienst onbestaande 

    

 

5.6.4.1 Brandbestrijdingsdienst  voldoende . 

De interne brandbestrijdingsdienst is adequaat voor het aanwezige brandrisico. 

5.6.4.2 Brandbestrijdingsdienst  onvoldoende 

De interne brandweerdienst is onvoldoende getraind of heeft onvoldoende maatregelen om het 

brandrisico te beheersen. Bijkomende opleiding of middelen zijn nodig. 

5.6.4.3 Brandbestrijdingsdienst  problematisch 

De interne brandbestrijdingsdienst is niet in staat om het brandbestrijdingsrisico te beheersen.  

5.6.4.4 Brandbestrijdingsdienst  onbestaand 

De interne brandbestrijdingsdienst is onbestaand t.o.v. het brandrisico.  
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6 Voorbeelden 

6.1 Bureel / vergaderzaal 

  

Bedrijf: Uitgevoerd door:

Adres:

Locatie

Datum: 15-8-2014

BRANDLAST: 15

1

1

1

15 25

Maatregel  Risicoreductiefactor

Maatregel 1:

Maatregel 2:

Maatregel 3:

Maatregel 4:

1,5 25

0,5

1

0,2

1

1

1,5 25

3 Brandbestrijdingsdienst 

0,05

0,1

0,075 25

Kennis & kunde

Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke 

brandrisico's

Middelen

Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten 

aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.

REST RISICO Dienst
brandbestrijdingsdienst adequaat

Keuze maatregel

10

REST RISICO Brand
normaal brandrisico, basisbeveiliging

1

1

geen

geen

geen 1

RISICO-ANALYSE BRAND
Vopak Chemical Terminal Linkeroever

Haandorpweg, Haven 1313, 9130 Kallo

Bureel PW

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 -  

 - 

REST RISICO EVACUATIE

evacuatie voldoende

detectietijd

afstand

evacuatieoefening

uitgangen

evacuatietijd

automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid

afstand < 30 m

begeleiders voor evacuatie aanwezig + 

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie

twee uitgangen tegenovergesteld

onbekend

Scenario: Brand van procjector tgv elektrische kortsluiting

Gevolgen: Brand in lokaal met uitbreiding administratief gebouw.

2. Bepalen van het risico bij evacuatie

1. Bepalen van het risico op brand

kantoortoestellen - computers - verlichting  - …

normale atmosferiche omstandigheden (21 % )

NAAKT RISICO Brand
normaal brandrisico, basisbeveiliging

BRANDBAARHEID

ENERGIE

ZUURSTOF

< 50 kg vaste brandbare stoffen OF

< 25 l brandbare vloeistof OF

continue brandstoftoevoer naar stooklokaal

te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )

periodiek onderhoud & keuring
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6.2 Stookruimte 
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6.3 Labo 

  

Bedrijf: Uitgevoerd door:

Adres:

Locatie

Datum:

BRANDLAST: 15

10

1

1

150 400

Maatregel  Risicoreductiefactor

Maatregel 1:

Maatregel 2:

Maatregel 3:

Maatregel 4:

1,5 25

0,5

0,6

0,5

1

1

22,5 25

3 Brandbestrijdingsdienst 

0,01

0,5

0,75 25

Kennis & kunde
Bedrijfsbrandweer opgeleid in industriële brandbestrijding

Middelen

Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten 

aangesloten op het openbaar drinkwaternet.

REST RISICO Dienst
brandbestrijdingsdienst adequaat

Keuze maatregel

10

REST RISICO Brand
normaal brandrisico, basisbeveiliging

10

1

brandkast / compartimentering

geen

geen 1

RISICO-ANALYSE BRAND

Labo

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 - 

 - 

REST RISICO EVACUATIE

evacuatie voldoende

detectietijd

afstand

evacuatieoefening

uitgangen

evacuatietijd

automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid

afstand < 20 m

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie

twee uitgangen tegenovergesteld

onbekend

Scenario: Solventen ontvlammen door kortsluiting labotoestel.

Gevolgen: Brand in labo met afbranden labogebouw.

2. Bepalen van het risico bij evacuatie

1. Bepalen van het risico op brand

kantoortoestellen - computers - verlichting  - …

normale atmosferiche omstandigheden (21 % )

NAAKT RISICO Brand
hoog brandrisico, technische maatregelen nodig

BRANDBAARHEID

ENERGIE

ZUURSTOF

< 50 kg vaste brandbare stoffen OF

< 25 l brandbare vloeistof OF

continue brandstoftoevoer naar stooklokaal

direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)

periodiek onderhoud & keuring



 

Handleiding  

Risicoanalyse brand 

Projectgroep 

Brand 

Rev. 01/09/2014 

 

 

 Page 31 

 

6.4 Opslagruimte solventen. 

  

Bedrijf: Uitgevoerd door: EB

Adres:

Locatie

Datum: 11-8-2014

BRANDLAST: 50

10

4

1

2000 10000

Maatregel  Risicoreductiefactor

Maatregel 1:

Maatregel 2:

Maatregel 3:

Maatregel 4:

20 25

0,5

0,3

0,2

1

1

60 100

3 Brandbestrijdingsdienst 

0,05

0,1

10 25

Kennis & kunde

Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke 

brandrisico's

Middelen

Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten 

aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.

REST RISICO Dienst
brandbestrijdingsdienst adequaat

Keuze maatregel

10

REST RISICO Brand
normaal brandrisico, basisbeveiliging

10

1

detectie met beveiliging

geen

geen 1

RISICO-ANALYSE BRAND

 - 

 - 

 - 

 -  

 - 

REST RISICO EVACUATIE
evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig

detectietijd

afstand

evacuatieoefening

uitgangen

evacuatietijd

automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid

afstand < 10 m

begeleiders voor evacuatie aanwezig + 

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie

twee uitgangen tegenovergesteld

onbekend

Scenario: kortsluiting in lokaal voor opslag solventen

Gevolgen: hevige brand

2. Bepalen van het risico bij evacuatie

1. Bepalen van het risico op brand

warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( 

lasposten - machines - …)

normale atmosferiche omstandigheden (21 % )

NAAKT RISICO Brand
zeer hoog brandrisico, 

BRANDBAARHEID

ENERGIE

ZUURSTOF

< 1000 kg vaste brandbare stoffen OF

< 200 l brandbare vloeistof, OF

< 50 l (licht) ontvlambare vloeistof

direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)

brandkast / compartimentering
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6.5 Ziekenhuiskamer 

  

Bedrijf: Uitgevoerd door:

Adres:

Locatie

Datum: 1-8-2014

BRANDLAST: 15

0,5

1

4

30 100

Maatregel  Risicoreductiefactor

Maatregel 1:

Maatregel 2:

Maatregel 3:

Maatregel 4:

3 25

1

0,3

0,2

2

1

3,6 25

3 Brandbestrijdingsdienst 

0,1

0,1

0,3 25

Kennis & kunde

Brandbestrijdingsdienst, periodieke opleiding (theorie en 

praktijk)

Middelen

Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse 

/ risico

REST RISICO Dienst
brandbestrijdingsdienst adequaat

Keuze maatregel

10

REST RISICO Brand
normaal brandrisico, basisbeveiliging

1

1

geen

geen

geen 1

RISICO-ANALYSE BRAND
AZ 

Gent 

Straat 67 kamer 8

 - Peter Wydooghe

 - 

 - 

 -  

 - 

REST RISICO EVACUATIE

evacuatie voldoende

detectietijd

afstand

evacuatieoefening

uitgangen

evacuatietijd

automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid

afstand < 10 m

begeleiders voor evacuatie aanwezig + 

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie

één uitgang of meerdere bij elkaar

onbekend

Scenario: Brand tgv oververhitten laptop op bed.

Gevolgen: Brand van bed en kamer.

2. Bepalen van het risico bij evacuatie

1. Bepalen van het risico op brand

kantoortoestellen - computers - verlichting  - …

oxiderende stoffen aanwezig

NAAKT RISICO Brand
verhoogd brandrisico, maatregelen nodig

BRANDBAARHEID

ENERGIE

ZUURSTOF

< 50 kg vaste brandbare stoffen OF

< 25 l brandbare vloeistof OF

continue brandstoftoevoer naar stooklokaal

compact gestapeld papier - hout - textiel - 

moeilijk in brand te steken

brandkast / compartimentering
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6.6 Garage / herstelplaats. 

 

 

Bedrijf: Uitgevoerd door:

Adres:

Locatie

Datum: 4-8-2014

BRANDLAST: 100

4

10

1

4000 10000

Maatregel  Risicoreductiefactor

Maatregel 1:

Maatregel 2:

Maatregel 3:

Maatregel 4:

40 100

0,5

0,3

0,2

1

1

120 400

3 Brandbestrijdingsdienst 

0,01

0,1

4 25

Scenario: Onderhoud voertuigen park

Gevolgen: Brand in garage met mogelijke uitbreiding naar onderhoudswerkplaats

2. Bepalen van het risico bij evacuatie

1. Bepalen van het risico op brand

werken met open vlam - branders - …

normale atmosferiche omstandigheden (21 % )

NAAKT RISICO Brand
zeer hoog brandrisico, 

BRANDBAARHEID

ENERGIE

ZUURSTOF

> 1000 kg vaste brandbare stoffen OF

> 200 l brandbare vloeistof, OF

> 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF

mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).

te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)

periodiek onderhoud & keuring

REST RISICO EVACUATIE
evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig

detectietijd

afstand

evacuatieoefening

uitgangen

evacuatietijd

automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid

afstand < 10 m

begeleiders voor evacuatie aanwezig + 

opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie

twee uitgangen tegenovergesteld

onbekend

Keuze maatregel

RISICO-ANALYSE BRAND
Monsanto

Antwerpen

Garage onderhoudsdienst

Patrick Slootmans

 - 

 - 

 -  

 - 

10

REST RISICO Brand
verhoogd brandrisico, maatregelen nodig

5

2

vuurvergunning met adequate maatregelen

rookverbod.

geen 1

Kennis & kunde
Bedrijfsbrandweer opgeleid in industriële brandbestrijding

Middelen

Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse 

/ risico

REST RISICO Dienst
brandbestrijdingsdienst adequaat


