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Inleiding 
 
De Europese "Seveso III"-richtlijn1 beoogt de preventie van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en het beperken van de eventuele gevolgen ervan, 
zowel voor de mens als voor het leefmilieu. De doelstelling van deze richtlijn is om een 
hoog niveau van bescherming te waarborgen tegen dit soort van industriële ongevallen in 
de ganse Europese Unie. 
 
De uitvoering van deze richtlijn is in ons land voornamelijk geregeld via een 
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en de Gewesten2. Dit 
samenwerkingsakkoord beschrijft zowel de verplichtingen voor de onderworpen 
exploitanten als de taken en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 
overheidsdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van het samenwerkingsakkoord. 
 
Deze publicatie is een inspectie-instrument dat werd opgesteld door de 
overheidsdiensten die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van 
dit samenwerkingsakkoord. Deze diensten gebruiken dit inspectie-instrument in het 
kader van de inspectieopdracht die hen is toegewezen in het samenwerkingsakkoord. 
Deze inspectieopdracht behelst het uitvoeren van planmatige en systematische 
onderzoeken van de in de Seveso-inrichtingen gebruikte systemen van technische, 
organisatorische en bedrijfskundige aard, om met name na te gaan of: 
  

1° de exploitant kan aantonen dat hij, gelet op de activiteiten in de inrichting, 
passende maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen te voorkomen; 

2° de exploitant kan aantonen dat hij passende maatregelen heeft getroffen om de 
gevolgen van zware ongevallen binnen en buiten de inrichting te beperken. 

 
De exploitant van een Seveso-inrichting moet alle maatregelen nemen die nodig zijn om 
zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en om de mogelijke gevolgen 
ervan te beperken. De richtlijn zelf omvat verder geen gedetailleerde voorschriften over 
die "nodige maatregelen" of over hoe die maatregelen er dan precies zouden moeten 
uitzien. 
 
De exploitant moet een preventiebeleid voeren dat borg staat voor een hoog 
beschermingsniveau voor mens en milieu. Dit preventiebeleid moet in de praktijk worden 
gebracht door middel van een veiligheidsbeheersysteem. De elementen en activiteiten 

                                           
1 Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van 

zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van 
Richtlijn 96/82/EG van de Raad 
2 Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 
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die aan bod moeten komen in dit veiligheidsbeheersysteem worden opgesomd in bijlage 
2 van het samenwerkingsakkoord. Zo is de exploitant ertoe gehouden om de nodige 
procedures op te stellen en toe te passen voor de organisatie van: 
 

- het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat 
betrokken is bij het beheersen van zware ongevallen, 

- het betrekken en het opleiden van het personeel, 
- het werken met derden, 
- het identificeren en evalueren van de gevaren van zware ongevallen, 
- het ontwerpen van nieuwe installaties en het uitvoeren van wijzigingen aan 

bestaande installaties, 
- de operationele controle, waaronder: 

o het verzekeren van de veilige exploitatie in alle omstandigheden, zoals bij 
normale werking, bij opstart, bij tijdelijke stilstand en bij onderhoud, 

o het alarmbeheer, 
o het verzekeren van de goede staat en werking van de maatregelen ter 

beheersing van de risico’s van zware ongevallen (periodieke inspectie- en 
onderhoudsprogramma’s), 

- het onderzoek van ongevallen en incidenten, 
- de audit en herziening van het preventiebeleid en het veiligheidsbeheersysteem. 

 
De wijze waarop deze activiteiten concreet moeten georganiseerd en uitgevoerd worden, 
wordt niet nader gespecificeerd in de richtlijn. De exploitanten van de Seveso-
inrichtingen moeten zelf verdere concrete invulling geven aan deze algemene 
verplichtingen en moeten dus zelf bepalen welke de nodige maatregelen van technische, 
organisatorische en bedrijfskundige aard zijn. Het samenwerkingsakkoord vraagt de 
exploitanten hierbij rekening te houden met de beste praktijken. 
 
De inspectiediensten hebben als taak om de naleving van het samenwerkingsakkoord 
door de exploitanten te bevorderen en indien nodig af te dwingen. Voor het uitvoeren 
van deze opdracht is het nodig dat de inspectiediensten van hun kant ook meer concrete 
beoordelingscriteria ontwikkelen. Deze beoordelingscriteria nemen de vorm aan van een 
reeks inspectie-instrumenten, waaronder deze publicatie.  
 
Bij het ontwikkelen van hun beoordelingscriteria richten de inspectiediensten zich in de 
eerste plaats op de goede praktijken, zoals deze beschreven zijn in tal van publicaties. 
Deze goede praktijken, vaak opgesteld door industriële organisaties, zijn een bundeling 
van jarenlange ervaringen met procesveiligheid. De inspectie-instrumenten worden in het 
kader van een open beleid publiek gemaakt en zijn vrij ter inzage voor iedereen. De 
inspectiediensten staan open voor opmerkingen en suggesties over de inhoud van deze 
documenten. 
 
De inspectie-instrumenten zijn geen vorm van alternatieve wetgeving. Exploitanten 
kunnen afwijken van de maatregelen die in de inspectie-instrumenten vooropgesteld 
worden. In dat geval zullen zij moeten aantonen dat zij alternatieve maatregelen hebben 
genomen die tot hetzelfde hoge beschermingsniveau leiden. 
 
De inspectiediensten zijn van mening dat de door hen ontwikkelde inspectie-
instrumenten een belangrijke hulp kunnen zijn voor de Seveso-inrichtingen. Door de 
maatregelen die gevraagd worden in de inspectie-instrumenten te implementeren, 
kunnen zij al in een belangrijke mate concrete invulling geven aan de algemene 
verplichtingen van het samenwerkingsakkoord. Men kan de inspectie-instrumenten 
gebruiken als vertrekbasis voor de uitwerking en de verbetering van de eigen systemen. 
De inspectie-instrumenten kunnen de exploitanten ook helpen om aan te tonen dat men 
de nodige maatregelen heeft genomen. Daar waar men de vooropgestelde maatregelen 
heeft geïmplementeerd, kan men immers verwijzen in zijn argumentatie naar de 
betrokken inspectie-instrumenten. 
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1 
Toelichting 

1.1 Toepassingsgebied 
 
De bedoeling van dit instrument is om na te gaan of de exploitant de nodige maatregelen 
heeft genomen om schade door brand te beperken in procesinstallaties en in de 
gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld. De vragenlijst is zowel van 
toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnopslag komt niet aan 
bod in dit inspectie-instrument. 
 
De vragenlijst spitst zich vooral toe op de aanwezigheid, de uitvoering en het onderhoud 
van materiële middelen om schade door brand te beperken. Sommige van die middelen 
zullen bediend worden in het kader van de interne noodplanning. De interne 
noodplanning wordt echter niet in dit inspectie-instrument behandeld. Hiervoor is een 
ander inspectie-instrument ter beschikking. 
 
Een eerste vragenlijst, opgenomen in hoofdstuk 2, handelt over de risicoanalyse en het 
vastleggen van maatregelen. Er wordt gevraagd of de onderneming de noodzaak 
onderzocht heeft om een aantal maatregelen te treffen die algemeen gangbaar zijn in de 
procesindustrie, met name: 
 

- brandwerende beschermlagen en watersproeisystemen, 
- detectiesystemen (gas en brand), 
- blussystemen, 
- evacuatie, 
- brandweerstand van gebouwen. 

 
In het daaropvolgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de technische uitvoering 
en de instandhouding van deze maatregelen. Wat betreft blussystemen is de vragenlijst 
beperkt tot schuimblussystemen voor installaties in open lucht en tot sprinklersystemen 
(al dan niet met schuim) voor installaties in gebouwen. Er zijn ook systemen die werken 
met gassen, poeders of aërosolen, maar voor deze systemen werden geen specifieke 
vragen opgenomen in dit inspectie-instrument. 
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Een laatste hoofdstuk bevat vragen over de voorraad, de distributie en de opvang van 
bluswater. De term ‘bluswater’ gebruiken we in deze context zowel voor water dat 
gebruikt wordt bij het blussen als voor water dat gebruikt wordt om te koelen. 
 

1.2 Risico’s van schade door brand 
Een brand kan direct aanleiding geven tot slachtoffers, maar kan ook schade veroorzaken 
aan de installatie, waardoor er een escalatie van de noodsituatie optreedt. 
 
Installatieonderdelen kunnen het begeven als gevolg van de verzwakking van de metalen 
omhulling bij hoge temperatuur en/of de stijging van de druk ten gevolge van de 
opwarming. 
 
Stalen draagstructuren waaraan de installatieonderdelen zijn vastgemaakt, zijn zeer 
kwetsbaar voor hitte. Wanneer ze onbeschermd zijn, kunnen ze het bij blootstelling aan 
brand relatief snel begeven. 
 
Kabelgoten vormen een ander type van kwetsbare schadedrager bij brand. Kabels 
worden in installaties gebruikt voor de verdeling van elektrische energie en voor de 
controle- en beveiligingssystemen. Vaak wordt deze bekabeling, die vertrekt vanuit een 
centrale plaats, via kabelgoten geleid naar verdere verdeelpunten in de installatie. Als 
deze bekabeling het begeeft, verliest men de elektrische energie en de controle over 
bepaalde delen van de installatie, wat op zich aanleiding kan geven tot vrijzettingen. 
 

1.3 Maatregelen om schade door brand te beperken 

1.3.1 Veiligheidsafstanden 

De locatie van onderdelen en hun onderlinge afstand zijn belangrijke maatregelen om 
schade door brand te beperken. Veiligheidsafstanden dragen op twee manieren bij tot 
het verminderen van het schadepotentieel van een brand: 
 

- de thermische straling neemt af als de afstand tot de brand toeneemt; 
- de verspreiding van een brand via lekvloeistof van het ene onderdeel naar het 

andere wordt bemoeilijkt. 
 
Een extra voordeel van een grotere afstand tussen onderdelen is de bijkomende ruimte 
die gecreëerd wordt voor brandbestrijding. 
 
Het toepassen van veiligheidsafstanden is vooral aan de orde bij de bouw van nieuwe 
installaties en van nieuwe installatieonderdelen. 
 

1.3.2 Brandschermen 

Een eerste toepassing van brandschermen is het compartimenteren van gebouwen. Aan 
de vloeren, muren en plafonds wordt een bepaalde brandweerstand gegeven om de 
uitbreiding van een brand uit een lokaal tegen te gaan of tenminste te vertragen.  
 
Een andere toepassing is het plaatsen van een muur of een scherm om bepaalde 
uitrusting af te schermen van de vlammen en van de warmte-input van een mogelijke 
brand in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een muur tussen twee 
pompen of compressoren die naast elkaar staan opgesteld.  
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Brandschermen worden ook gebruikt om bundels elektrische kabels langs de onderkant 
te beschermen tegen brand. Doorgaans zijn deze brandschermen gemaakt van staal en 
worden ze beschermd door middel van waterkoeling of door een brandwerende 
beschermlaag. Zonder actieve of passieve bescherming kunnen deze schermen slechts 
gedurende een beperkte tijd bescherming aan de kabelgoten bieden. 
 

1.3.3 Brandwerende beschermlagen 

Een brandwerende beschermlaag is een vorm van passieve bescherming die wordt 
aangebracht op of rond een oppervlak met de bedoeling om de warmteoverdracht naar 
dat oppervlak te beperken en zo de opwarming ervan te vertragen. 
 
Een brandwerende beschermlaag kan worden aangebracht op metalen (doorgaans 
stalen) installatieonderdelen en op draagstructuren om ze langer hun integriteit te laten 
behouden in geval van blootstelling aan de hitte van een brand. Bij hogere temperaturen 
verliest staal immers zijn sterkte. Toepassing van een brandwerende beschermlaag geeft 
dus extra tijd om de brand te bestrijden en te doven, voordat het onderdeel of de 
draagstructuur het begeeft. Een brandwerende beschermlaag kan ook worden gebruikt in 
combinatie met koeling met water. 
 
Een brandwerende beschermlaag bewijst zijn waarde dus vooral in de beginfase van de 
brand en geeft tijd om maatregelen te treffen om de brand te bestrijden, zoals het 
afsluiten van de brandstoftoevoer naar de brand of de inzet van blusmiddelen. 
 
Een essentieel kenmerk van een brandwerende beschermlaag is de brandweerstand (in 
het Engels: “Fire Resistance Rating”). Dit is de tijd gedurende dewelke de beschermlaag 
bescherming biedt. De brandweerstand is afhankelijk van het type en de dikte van de 
aangebrachte beschermlaag. De waarden liggen typisch tussen 0,5 en 4 uur. 
 
Een brandwerende beschermlaag kan verschillende vormen aannemen. Enkele 
mogelijkheden zijn: 
 

- brandwerende thermische isolatie, op zijn plaats gehouden door een stalen 
mantel, 

- isolerende panelen die mechanisch worden vastgemaakt op het te beschermen 
oppervlak, 

- betonlagen, 
- beschermlagen die zwellen bij blootstelling aan hitte en die op die manier een 

isolerende laag vormen, 
- beschermlagen die de warmte absorberen door te sublimeren of door een 

chemische reactie aan te gaan, 
- brandwerende folie die rond het te beschermen oppervlak gewikkeld wordt. 

 
Elk van de opgesomde technieken heeft zijn voor- en nadelen. We verwijzen hiervoor 
naar de gespecialiseerde literatuur en naar de informatie die producenten van 
beschermingslagen ter beschikking stellen. 
 
Thermische isolatie die enkel ontworpen is om warmteverliezen naar de omgeving te 
vermijden, heeft doorgaans geen brandwerende functie. Bovendien wordt dergelijke 
isolatie vaak op zijn plaats gehouden door een aluminium bekleding, die ook niet bestand 
is tegen brand. 
 
Een brandwerende beschermlaag wordt ook gebruikt voor de bescherming van 
elektrische kabels en bedrading. Ook hier kan de beschermlaag verschillende vormen 
aannemen: 
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- brandbestendig kabelisolatiemateriaal, 
- brandbestendige beschermlagen die op de kabels worden gespoten, 
- brandwerende folie die rond de kabels wordt gewikkeld. 

 
Een belangrijk voordeel van deze beschermlagen is dat ze reeds aanwezig zijn op het 
ogenblik dat brand ontstaat. De betrouwbaarheid van passieve bescherming (op 
voorwaarde dat ze correct werd aangebracht) is veel groter dan deze van actieve 
bescherming.  
 

1.3.4 Detectiesystemen 

Een snelle detectie van brand of van brandgevaar ligt aan de basis van een efficiënte 
interventie. Een automatisch detectiesysteem kan gebaseerd zijn op de detectie van een 
explosieve atmosfeer of op de detectie van de brand.  
 
De detectie van een explosieve atmosfeer heeft als voordeel dat men preventief kan 
optreden door: 
 

- maatregelen te nemen om een ontsteking te voorkomen, 
- vóór het optreden van een brand middelen in gereedheid te brengen om snel te 

kunnen ingrijpen mocht er een ontsteking plaatsvinden.  
 
Als de brand ontstaat voordat een explosieve atmosfeer gedetecteerd werd, zal de brand 
uiteraard niet via gasdetectie gedetecteerd worden.  
 
De detectie van brand kan gebeuren op verschillende manieren: via de geproduceerde 
straling (infrarood of ultraviolet), via de geproduceerde warmte (bijvoorbeeld via de 
smeltkoppen in een sprinklerinstallatie) of via de ontwikkelde rook.  
 

1.3.5 Brandbestendige pakkingen 

Brandbestendige pakkingen moeten verhinderen dat flensverbindingen bij blootstelling 
aan een brand snel gaan lekken. 
 
Er zijn verschillende brandbestendige pakkingen op de markt die een “fire safe”-
certificaat hebben, overeenkomstig dezelfde normen als deze die gehanteerd worden 
voor brandbestendige kleppen. 
 

1.3.6 Waterkoeling 

Het besproeien van een oppervlak met water heeft een koelend effect doordat het water 
een deel van de invallende warmte opvangt. Het water kan door zijn koelend effect ook 
bijdragen tot het blussen van de brand. In de meeste gevallen worden 
waterkoelsystemen niet ontworpen met de bedoeling de brand te blussen, maar om de 
integriteit van de schadedrager te behouden totdat de brand met andere middelen wordt 
gedoofd.  
 
Waterkoeling kan gerealiseerd worden door vast opgestelde sproeisystemen, vast 
opgestelde waterkanonnen of met mobiele blusmiddelen. Vast opgestelde 
sproeisystemen hebben het voordeel dat ze veel sneller kunnen ingezet worden en dat ze 
niet vereisen dat mensen zich in de buurt van de brand begeven.  
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Tegen “jet fires” kan enkel bescherming geboden worden door een brandwerende 
beschermlaag of door middel van gerichte waterstralen. Onbeschermd staal kan al na 10 
minuten falen bij blootstelling aan een “jet fire”. Dat legt een zware hypotheek op de 
praktische toepasbaarheid van de bescherming door waterkoeling tegen een “jet fire”. 
Het is immers niet evident om binnen zo’n korte tijd de nodige mensen en middelen ter 
plaatse te brengen om de waterstralen aan te brengen. Op afstand gestuurde 
waterkanonnen kunnen hier een oplossing bieden. 
 
Waterkoeling is een actieve maatregel bestaande uit drie componenten: 
 

- de detectie van de brand of van een ontvlambare atmosfeer, 
- de beslissing om de waterkoeling in te zetten, 
- de werking van het watersproeisysteem. 

  
De detectie van brand kan gebeuren door het personeel of door een automatisch 
detectiesysteem. Automatische detectie laat toe om automatisch de waterkoeling te 
activeren. Een alternatief is het geven van een alarm en de activering van de 
waterkoeling door het personeel. 
Automatische activering heeft de snelheid als voordeel. Een menselijke tussenkomst kan 
aangewezen zijn wanneer door een beperkte watervoorraad of pompcapaciteit verspilling 
van water vermeden moet worden.  
 

1.3.7 Brandbestrijding 

Brandbestrijding kan enkel als een beschermende maatregel beschouwd worden indien 
de brandbestrijding in staat is om het vuur te doven alvorens de schadedrager het 
begeeft. Bij een schadedrager die beschermd is door middel van een brandwerende 
beschermlaag heeft men dus meer tijd om te blussen dan bij een onbeschermde 
schadedrager.  
 
Maatregelen om brand te bestrijden zijn actieve maatregelen. Opdat deze maatregelen 
hun veiligheidsfunctie zouden vervullen, moeten de volgende componenten er altijd deel 
van uitmaken: 
 

- de detectie van brand, 
- de beslissing om blusmiddelen in te zetten, 
- het inzetten van de blusmiddelen. 

 
Voor wat betreft de detectie van brand en de beslissing om blusmiddelen in te zetten, 
verwijzen we naar de uitleg over waterkoeling. 
 
Voor het blussen van branden van brandgevaarlijke vloeistoffen of gassen zullen vast 
opgestelde watersproeisystemen in de meeste gevallen niet toereikend zijn. Om 
dergelijke branden op een efficiënte manier te blussen, zal het over het algemeen 
noodzakelijk zijn om blusschuim of bluspoeder in te zetten. Watersproeisystemen dienen 
in de eerste plaats om onderdelen te koelen. Daarnaast zal het water ook brandende 
lekvloeistof wegspoelen van de schadedrager. De brand kan zich echter op deze manier 
ook verspreiden. Het koelwater moet daarom in de mate van het mogelijke worden 
weggeleid van zones waar de brand verdere schade kan aanrichten. 
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2 
Analyse van de brandrisico’s 

 
Dit hoofdstuk heeft zowel betrekking op procesinstallaties die in open lucht staan als 
deze in gebouwen. De bescherming van de gebouwen zelf komt aan bod in het volgende 
hoofdstuk. 
 

2.1 Uitvoering en opvolging van de risicoanalyse 
 

Beschikbaarheid van een analyse van de risico’s van brand 

1. Beschikt de onderneming over een analyse van de risico’s van brand? 
2. Komen alle procesinstallaties en opslagplaatsen aan bod in deze risicoanalyse? 
3. Werden in deze risicoanalyse de representatieve brandscenario’s bepaald? 
4. Werd de omvang van de mogelijke gevolgen van deze brandscenario’s bepaald? 
 
De uitvoering van een risicoanalyse naar de risico’s van brand is een algemene 
verplichting die is opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 
“Brandpreventie op de arbeidsplaatsen”. Artikel III.3-3 handelt over de risicoanalyse en 
daarin is opgenomen dat de werkgever de waarschijnlijke scenario’s bepaalt evenals de 
omvang van de voorspelbare gevolgen die uit deze scenario’s kunnen voortvloeien. Op 
basis van deze risicoanalyse neemt de werkgever preventiemaatregelen om branden te 
voorkomen en om de gevolgen ervan te beperken. Artikel III.3-5 schrijft expliciet voor 
dat de resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen worden opgenomen in 
een document.  
 
Maatregelen om schade door brand in procesinstallaties te beperken vallen ook binnen 
het toepassingsgebied van het samenwerkingsakkoord. Het samenwerkingsakkoord 
vraagt van de exploitanten om de nodige maatregelen te nemen om zware ongevallen te 
voorkomen en om de gevolgen ervan te beperken. Een zware brand waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn, valt onder de definitie van een zwaar ongeval. Maatregelen om de 
gevolgen van dergelijke branden te beperken, maken dus ook deel uit van de preventie 
van zware ongevallen.  
 



Inspectie-instrument Beperken van schade door brand 

16 Analyse van de brandrisico’s 

De belangrijkste maatregelen om de schade aan procesinstallaties door brand te 
beperken, zijn: 
 

- het toepassen van veiligheidsafstanden, 
- brandmuren, 
- brandwerende beschermlagen,  
- waterkoeling, 
- tijdige blussing van de brand. 

 

De uitvoering van brandrisicoanalyses in procesinstallaties maakt het voorwerp uit van 
gespecialiseerde literatuur, zoals bijvoorbeeld “Guidelines for Fire Protection in Chemical, 
Petrochemical, and Hydrocarbon Processing Facilities”, gepubliceerd door het Center for 
Chemical Process safety (CCPS). 
 
Een essentieel onderdeel van dergelijke brandrisicoanalyses is het bepalen van de 
representatieve brandscenario’s, een principe dat we ook terugvinden in de Codex over 
het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 “Brandpreventie op de arbeidsplaatsen”. Bij het 
bepalen van de brandscenario’s wordt vertrokken van de aanwezigheid van 
brandgevaarlijke materialen (ontvlambare gassen, vloeistoffen of vaste stoffen). 
 
Of deze scenario’s in het kader van de brandrisicoanalyse kwantitatief worden uitgewerkt 
(duurtijd, straling, omvang,…) is afhankelijk van de aanpak. In bepaalde benaderingen 
zal men eerder eenvoudige en conservatieve beslissingsregels hanteren om te beslissen 
over brandbeschermende maatregelen, gebaseerd op interne of externe standaarden. In 
andere gevallen zal men het ontwerp van de brandbeschermende maatregelen 
afstemmen op meer nauwkeurige inschattingen van het brandrisico. 
 
 

Advies van de brandweer 

5. Werd de brandweer geraadpleegd met betrekking tot de organisatie van de 
brandbestrijding? 

6. Werd de brandweer geraadpleegd met betrekking tot de brandbestrijdingsmiddelen? 
 
De Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 “Brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen” legt in artikel III.3-7 aan de werkgever de verplichting op om een 
brandbestrijdingsdienst op te richten. Artikel III.3-8 schrijft voor dat hij zich er van moet 
vergewissen dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar 
taken volledig en efficiënt te vervullen. Voor de organisatie van de 
brandbestrijdingsdienst vraagt de werkgever het advies van de preventieadviseur 
arbeidsveiligheid en van het Comité en raadpleegt hij, in voorkomend geval, de bevoegde 
openbare hulpdienst (in het bijzonder de brandweer). 
 
De adviezen van de brandweer worden toegevoegd aan het brandpreventiedossier, zoals 
voorgeschreven in artikel III.3-24.  
 
In het Vlaams Gewest legt het Vlarem II in artikel 4.1.12.1 aan alle vergunningsplichtige 
inrichtingen de verplichting op om de brandweer te raadplegen bij het bepalen van de 
organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen. 
 
In het Waals Gewest vereist artikel 62 van het besluit van de Waalse regering van 4 juli 
2002 dat bij het aanvragen van een vergunning voor een Seveso-inrichting, een 
gevarenidentificatiedocument of een veiligheidsstudie ter beoordeling wordt voorgelegd 
aan de brandweer. 
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Daarnaast worden in heel wat afgeleverde vergunningen bijzondere voorwaarden 
opgenomen m.b.t. brandpreventie en –bestrijding en overleg hierrond met de 
brandweer. 
 
 

Opvolging van de risicoanalyse 

7. Werden de weerhouden aanbevelingen uitgevoerd? 
8. Is er voor de weerhouden aanbevelingen die nog niet zijn uitgevoerd een planning 

opgesteld?  
9. Wordt de uitvoering van deze planning opgevolgd door de directie? 
 
De uitgevoerde risicoanalyses bevatten duidelijke conclusies. Die conclusies kunnen 
inhouden: 
  

- dat het brandrisico voldoende beheerst is, 
- dat er nog bijkomende maatregelen aangewezen zijn, 
- dat er nog bijkomend onderzoek nodig is. 

 
Het is belangrijk dat het management van het bedrijf kennis neemt van de conclusies en 
dat er een formele beslissing wordt genomen over het nemen van bijkomende 
maatregelen of het uitvoeren van bijkomende studies. 
 
Voor het uitvoeren van de bijkomende maatregelen of studies moet een timing worden 
opgesteld en moeten de nodige budgetten voorzien worden. De tijdige uitvoering moet 
periodiek gerapporteerd worden naar de directie.  
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2.2 Bescherming van installaties tegen 
blootstelling aan brand 

 

Bescherming van draagstructuren van procesinstallaties 

10. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om draagstructuren van 
procesinstallaties te beschermen tegen brand? 

11. Heeft de onderneming gespecificeerd welke delen van de draagstructuren wel of niet 
beschermd moeten worden? 

12. Heeft de onderneming de vereiste graad van bescherming vastgelegd (waterdebiet 
en minimale duur van koeling / brandweerstand van beschermlagen)? 

 
Onbeschermde stalen balken die blootgesteld worden aan brand, zullen hun dragende 
functie zeer snel verliezen (grootte-orde 15 minuten). Het instorten van de 
draagstructuur van een procesinstallatie zal aanleiding geven tot tal van bijkomende 
lekken. 
 
Stalen draagconstructies kunnen beschermd worden via brandbeschermende isolatie of 
coatings. Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van sproeikoppen in de I-profielen. 
Aangezien een snelle reactie hier essentieel is, zal het nodig zijn om de waterkoeling 
automatisch te activeren (bijvoorbeeld door smeltleidingen uit kunststof of door 
pilootsprinklers). 
 
Het is een gangbare praktijk om bij de bescherming van stalen draagstructuren rekening 
te houden met een scenario van plasbrand. De mogelijkheid tot het optreden van een 
plasbrand die bedreigend kan zijn voor de draagstructuur is afhankelijk van de 
hoeveelheden ontvlambare stoffen in de leidingen en apparaten die worden ondersteund 
door de structuur. 
 
In het geval de vloeren op de niveaus boven het gelijkvloers voorzien zijn van roosters 
(waarop geen vloeistof kan accumuleren), wordt enkel rekening gehouden met een 
plasbrand op het gelijkvloers. De bescherming van de stalen balken kan dan beperkt 
worden tot de hoogte waarop de brand schadelijk kan zijn. Indien op hogere niveaus 
gesloten vloeren aanwezig zijn, waarop een plas met ontvlambare vloeistoffen kan 
gevormd worden, zal de bescherming van de balken ook boven deze vloeren moeten 
voorzien worden. 
 
Concrete aanbevelingen kan men vinden in de standaard API 2218 “Fireproofing Practices 
in Petroleum and Petrochemical Processing Plants”. 
 
 

Bescherming van draagstructuren van pijpenrekken  

13. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om de draagstructuren van 
pijpenrekken te beschermen tegen brand? 

14. Heeft de onderneming gespecificeerd welke delen van de draagstructuur van de 
pijpenrekken wel of niet beschermd moeten worden? 

15. Heeft de onderneming de vereiste graad van bescherming vastgelegd (waterdebiet 
en minimale duur van koeling / brandweerstand van beschermlagen)? 

 
De bescherming van de verticale en horizontale ondersteuningen van pijpenrekken moet 
overwogen worden indien er onder of in de nabijheid een plasbrand kan ontstaan. 
Daarbij wordt ook rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van grachten of 
afvoerkanalen waarin ontvlambare vloeistoffen terecht kunnen komen. 
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Ook de bescherming van ondersteuningen van fakkelleidingen die zich in of nabij de 
invloedzone van een brandscenario bevinden, dient overwogen te worden. 
 
Specifieke aanbevelingen voor de bescherming van pijpenrekken en fakkelleidingen 
worden gegeven in de standaarden API 2218 “Fireproofing Practices in Petroleum and 
Petrochemical Processing Plants” en API 2030 “Application of Fixed Water Spray Systems 
for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries”. 
 
 

Bescherming van procesvaten, warmtewisselaars en kolommen 

16. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om procesvaten, warmtewisselaars 
en torens te beschermen tegen brand? 

17. Heeft de onderneming onderzocht of de ondersteuningen van deze toestellen 
bescherming nodig hebben? 

18. Heeft de onderneming onderzocht of de binnenzijde van ondersteunende schorten 
van verticale onderdelen beschermd moet worden? 

19. Heeft de onderneming de vereiste graad van bescherming vastgelegd (waterdebiet 
en minimale duur van koeling / brandweerstand van beschermlagen)? 

20. In geval van waterkoelsystemen: zijn de sproeikoppen ook gericht op de onderzijde 
van vaten? 

 
Procesvaten, warmtewisselaars en procestorens die kunnen worden blootgesteld aan een 
significant brandscenario en die niet gekoeld kunnen worden met waterstralen van 
bluskanonnen of brandslangen, komen in aanmerking voor koeling door vast opgestelde 
watersproeisystemen. Een alternatief voor waterkoeling zijn brandwerende 
beschermlagen. Bij de evaluatie van de mogelijkheden om onderdelen te koelen door 
middel van bluskanonnen of brandslangen volstaat het niet te kijken naar de 
aanwezigheid van de nodige materiële middelen (hydranten, monitoren) en de 
bereikbaarheid van de installatie-onderdelen door de waterstralen. Men dient ook te 
beschikken over voldoende getraind personeel die deze interventie veilig, effectief en 
snel kan uitvoeren. 
 
Bij verticale vaten of procestorens die enkel bedreigd worden door een plasbrand op 
grondniveau kan de bescherming beperkt worden in de hoogte in functie van het 
brandscenario. 
 
Bij vaten op zadels of palen is het belangrijk om de onderkant, die bij een plasbrand 
onder het vat het meest zal blootgesteld worden, te besproeien. Op die manier schermt 
men het vat af van de brand eronder. 
 
De ondersteuningen van vaten en procestorens moeten ook beschermd worden, hetzij 
met brandwerende isolatie of coating, hetzij met waterkoeling. Indien in het inwendige 
van ondersteunende schorten flensverbindingen of kleppen aanwezig zijn, of indien er 
niet-afgeschermde openingen in de mantel van de schort aanwezig zijn, moet ook 
rekening gehouden worden met een mogelijke brand binnen in de schort. De 
bescherming van de binnenwand van deze schorten moet dan ook overwogen worden. 
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Bescherming van pompen en compressoren 

21. Heeft men geëvalueerd of pompen die vloeistoffen verpompen boven hun vlampunt, 
bescherming vergen door een vast opgestelde watersproei-installatie? 

22. Heeft men geëvalueerd of compressoren die ontvlambare gassen verpompen, 
bescherming vergen door een vast opgestelde watersproei-installatie? 

23. Heeft de onderneming het vereiste waterdebiet en de vereiste duur van de koeling 
vastgelegd? 

 
Pompen voor ontvlambare vloeistoffen bij temperaturen boven hun vlampunt en 
compressoren voor ontvlambare gassen komen in aanmerking voor bescherming door 
middel van een watersproeisysteem. 
 
Dit geldt in het bijzonder wanneer dergelijke pompen en compressoren opgesteld staan 
in de buurt van procesapparaten (met inbegrip van andere pompen en compressoren) of 
draagstructuren, en waar bescherming met behulp van bluskanonnen of blusslangen 
moeilijk is. Een snelle en effectieve interventie met bluskanonnen en blusslangen 
veronderstelt niet alleen dat de pompen en compressoren goed bereikbaar zijn, maar ook 
dat er een goed getrainde en uitgeruste interventieploeg aanwezig is die voldoende snel 
kan ingrijpen met mobiele middelen.  
 
 

Bescherming van tanks voor ontvlambare vloeibaar gemaakte gassen 

24. Heeft de onderneming maatregelen genomen om opslagtanks voor ontvlambare 
vloeibaar gemaakte gassen te beschermen tegen brand? 

25. Heeft de onderneming maatregelen genomen om de ondersteuningen van deze tanks 
te beschermen tegen brand? 

26. Heeft de onderneming maatregelen genomen om verplaatsbare tanks met 
ontvlambare vloeibare gassen te beschermen tegen brand? 

27. Heeft de onderneming de vereiste graad van bescherming vastgelegd (waterdebiet 
en minimale duur van koeling / brandweerstand van beschermlagen)? 

 
De standaarden API 2510 “Design and Construction of LPG Installations” en API 2510A 
“Fire-Protection Considerations for the Design and Operation of Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) Storage Facilities” geven aanbevelingen voor het beschermen van LPG-opslagtanks 
tegen plasbranden. Indien de tanks niet zijn uitgerust met een vast opgesteld 
watersproeisysteem dat de nodige koeling kan bieden, vraagt de code een brandwerende 
beschermlaag met een brandweerstand van anderhalf uur. 
 
De ondersteuningen van de tanks moeten op dezelfde wijze beschermd worden. Een 
brandwerende beschermlaag wordt aanbevolen voor zadels van horizontale tanks, in het 
geval deze hoger zijn dan 30 cm. 
 
De aanbevelingen die in deze standaarden worden gemaakt, zijn uiteraard ook zinvol 
voor andere vloeibare ontvlambare gassen, in de mate dat ze gelijkaardige 
brandgevaarlijke eigenschappen bezitten als LPG.  
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Bescherming van verlaadplaatsen voor vloeibare ontvlambare gassen 

28. Heeft de onderneming maatregelen genomen om vrachtwagens en spoorwagons met 
ontvlambare vloeibare gassen tijdens de verlading te beschermen tegen brand? 

29. Heeft de onderneming het vereiste waterdebiet en de vereiste duur van de koeling 
bepaald? 

 
Bij de verlading van vloeibare ontvlambare gassen is het een gangbare praktijk om de 
vrachtwagens en de spoorwagons te beschermen door middel van vast opgestelde 
watersproeisystemen. 
 
 

Bescherming van atmosferische opslagtanks 

30. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om atmosferische opslagtanks met 
ontvlambare vloeistoffen te beschermen met watersproeisystemen? 

31. Heeft de onderneming het vereiste waterdebiet en de vereiste duur van de koeling 
bepaald? 

 
Watersproeisystemen worden voornamelijk gebruikt om de tanks te beschermen tegen 
een nabijgelegen brand of tegen een plasbrand rond de tank. Vast opgestelde monitoren 
kunnen een alternatief zijn voor kleinere tanks, op voorwaarde dat de te beschermen 
delen voldoende bereikt kunnen worden via deze monitoren.  
 
 

Bescherming van kabels voor energievoorziening en controle 

32. Heeft de onderneming onderzocht welke delen van de bekabeling voor 
energievoorziening en procescontrole beschermd moeten worden tegen brand? 

33. Heeft de onderneming de vereiste graad van bescherming vastgelegd (waterdebiet 
en minimale duur van koeling / brandweerstand van beschermlagen)? 

 
De brandbestendigheid van noodafsluiters en onderdelen van instrumentele beveiligingen 
komt aan bod in andere SIT’s: 
 

- Beperken van accidentele vrijzettingen, 
- Beheersen van storingen. 

 
Om die reden worden ze hier niet behandeld. 
 
De noodzaak om controlesystemen (die dus geen specifieke veiligheidsfunctie vervullen) 
en kabels voor energievoorziening te beschermen, moet bepaald worden op basis van 
een risicoanalyse.  
 
Hierbij moet men in rekening brengen dat het verlies van controle van of energie naar 
een installatie, die niet onmiddellijk in de brand is betrokken, toch bepaalde risico’s kan 
inhouden, ook indien deze installatie beveiligd is tegen verlies van controle en 
stroomuitval. Het gecontroleerd stilleggen van een installatie (waarvoor de 
controlesystemen en de energietoevoer intact dienen te zijn) is te verkiezen boven een 
stopzetting door de activatie van instrumentele beveiligingen.  
 
In de praktijk worden kabelbanen beschermd door passieve systemen (een scherm, 
brandwerende beschermlagen), door waterkoeling of door een combinatie van beiden. 
 
Aanbevelingen kan men vinden in de standaarden API 2218 “Fireproofing Practices in 
Petroleum and Petrochemical Processing Plants” en NFPA 15 “Standard for Water Spray 
Fixed Systems for Fire Protection”. 
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2.3 Detectiesystemen 
 

Detectie ter hoogte van pompen en compressoren 

34. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om gas-, vloeistof- of 
branddetectiesystemen te plaatsen bij pompen en compressoren? 

 
Pompen en compressoren zijn onderdelen met een verhoogd lekrisico. Het is dan ook een 
gangbare praktijk om gasdetectoren of branddetectoren te plaatsen nabij pompen en 
compressoren voor ontvlambare gassen of voor vloeistoffen bij een temperatuur boven 
hun vlampunt. Voor pompen voor minder vluchtige vloeistoffen kan men gebruik maken 
van vloeistofdetectie in het opvangsysteem rond de pomp. 
 
 

Detectie in afvoergoten, opvangputten en inkuipingen  

35. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om gas- of vloeistofdetectiesystemen 
te plaatsen in goten of kanalen waar ontvlambare vloeistoffen zich kunnen 
verzamelen? 

36. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om gas-, vloeistof- of 
branddetectiesystemen te plaatsen in inkuipingen waar ontvlambare vloeistoffen zich 
kunnen verzamelen? 

  
Afvoergoten, opvangputten of inkuipingen waar ontvlambare vloeistoffen in terecht 
kunnen komen zijn een logische locatie voor het plaatsen van detectiesystemen.  
 
 

Detectie rond procesinstallaties en opslagtanks 

37. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om gas- of vloeistofdetectiesystemen 
te plaatsen rond installaties en opslagtanks met ontvlambare gassen of vloeistoffen? 

 
Door detectie te plaatsen rondom een installatie kan men de beweging van een gaswolk 
detecteren die in die installatie ontstaan is.  
Bewaking van de perimeter kan met behulp van puntdetectoren die op regelmatige 
intervallen geplaatst zijn, of met behulp van lijndetectie op basis van infraroodstralen. 
 
In het Vlaams Gewest legt het Vlarem Art. 5.17.4.1.13 de volgende voorwaarden op voor 
de opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: 
 

§ 1. Er worden maatregelen getroffen om een effectief toezicht over de 
verschillende lokalen en opslagplaatsen van de inrichting te verzekeren. Vanaf een 
totale opslagcapaciteit in de inrichting van 1 miljoen liter gevaarlijke vloeistoffen 
van groep 1, wordt het toezicht voortdurend uitgevoerd door speciale bewakers of 
een permanent bewakingssysteem, uitgerust met een doeltreffende rook-, gas- of 
vlamdetectie die een alarm geeft bij een permanent bemande bewakingsdienst, in 
overleg met de bevoegde brandweer en een deskundige, erkend voor de discipline 
externe veiligheid en risico's voor zware ongevallen. 

 
 
  



Inspectie-instrument Beperken van schade door brand 

 Analyse van de brandrisico’s 23 

Detectie ter hoogte van verlaadplaatsen 

38. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om gas-, vloeistof- of 
branddetectiesystemen te plaatsen ter hoogte van verlaadplaatsen voor ontvlambare 
gassen of vloeistoffen? 

 
Verlaadplaatsen zijn eveneens locaties waar er een verhoogde kans is op lekken, als 
gevolg van het aan- en loskoppelen van slangen of laadarmen. 
 
 

Lokalen met procesinstallaties 

39. Werd de noodzaak onderzocht om lokalen met procesinstallaties uit te rusten met 
gas- of branddetectiesystemen? 

 
In gesloten lokalen is de ventilatie doorgaans beperkt en niet ontworpen voor abnormale 
vrijzettingen van grotere hoeveelheden gassen of vloeistoffen. Dergelijke vrijzettingen 
kunnen in een dergelijke omgeving echter snel aanleiding geven tot explosieve 
atmosferen. De plaatsing van gasdetectie in gesloten lokalen is daarom een effectieve 
manier om snel lekken te detecteren. 
 
De Belgische basisnormen voor industriegebouwen leggen de volgende eisen op inzake 
branddetectie (punt 5.2): 
 

Industriegebouwen zijn uitgerust met een passende automatische branddetectie-
installatie van het type algemene bewaking. Voor de industriegebouwen van 
klasse A met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 2000 m² volstaat een 
branddetectie-installatie met handbediende brandmelders. 

 
In klasse A worden de industriegebouwen met de laagste brandlast ingedeeld. Gebouwen 
met procesinstallaties met brandrisico’s zullen doorgaans in een hogere klasse worden 
ingedeeld.  
 
 

Trappenhuizen in procesgebouwen 

40. Werd er branddetectie geïnstalleerd in de trappenhuizen? 
41. Werd bij elke toegang tot de trappenhuizen een handbrandmelder geplaatst? 
 
De Belgische norm NBN S 21-100-1 (2015) “Branddetectie- en brandmeldsystemen” 
bepaalt dat er in de trappenhuizen detectie voorzien wordt op elke verdieping die 
bereikbaar is met de trap. 
 
Verder bepaalt deze norm dat handbrandmelders moeten geïnstalleerd worden langs de 
evacuatieroutes bij elke toegang tot de trappenhuizen (aan de binnenkant of buitenkant) 
en aan elke uitgang naar buiten. Het doel van een handbrandmelder is een persoon die 
een brand ontdekt in staat te stellen om het brandalarmsysteem in werking te stellen. 
Handbrandmelders maken het voorwerp uit van de norm NBN EN 54-11 “Brandmelding- 
en brandalarmstelsels - Deel 11 : Handbrandmelders” 
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2.4 Blussystemen 
 

Blussystemen in procesinstallaties in open lucht 

42. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om blussystemen te installeren in 
procesinstallaties met aanzienlijke hoeveelheden brandgevaarlijke vloeistoffen? 

 
In procesinstallaties waarin aanzienlijke hoeveelheden vloeistoffen aanwezig zijn bij 
temperaturen boven hun vlampunt, is een plasbrand een voor de hand liggend scenario. 
Het blussen van plasbranden van koolwaterstoffen is doorgaans niet mogelijk met water, 
en vraagt de inzet van blusschuim.  
 
In delen van de installatie die moeilijk bereikbaar zijn met mobiele schuimblussystemen, 
kunnen vast opgestelde toevoerleidingen voor schuim een oplossing bieden. Het 
schuimconcentraat kan geleverd worden via een distributienet of door een mobiele 
voorraadtank die op de toevoerleidingen wordt aangesloten. 
 
 

Blussystemen voor pompen met ontvlambare vloeistoffen 

43. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om blussystemen te voorzien voor 
pompen voor brandgevaarlijke vloeistoffen? 

 
Pompen voor ontvlambare vloeistoffen of vloeistoffen op een temperatuur boven hun 
vlampunt vertegenwoordigen een verhoogd brandrisico. Zij komen dus in aanmerking 
voor bescherming met blussystemen. Voor de meeste koolwaterstoffen is een 
blussysteem met schuim het meest aangewezen. 
 
Een brand aan een pomp die geplaatst is op een hoge sokkel is moeilijk te blussen met 
schuim. Blussen met een grote hoeveelheid water is een mogelijk alternatief in dergelijke 
situaties. 
 
Op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met mobiele blusmiddelen kan de plaatsing van 
vaste schuimleidingen met spuitmonden boven de pompen een oplossing bieden. 
 
 

Blussystemen voor verlaadstations voor brandgevaarlijke vloeistoffen 

44. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om blussystemen te voorzien voor 
verlaadstations voor brandgevaarlijke vloeistoffen? 

 
Op verlaadplaatsen heerst er typisch een verhoogd risico op lekken en ongewenste 
vrijzettingen. Verlaadplaatsen voor brandgevaarlijke vloeistoffen komen dan ook in 
aanmerking voor bescherming via blussystemen. Voor de meeste koolwaterstoffen is een 
blussysteem met schuim nodig. 
 
In het geval men kiest voor monitoren is het belangrijk dat beide zijden van de 
verlaadplaats kunnen bereikt worden. 
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Schuimblussystemen op opslagtanks 

45. Heeft het bedrijf de noodzaak onderzocht om schuimblussystemen te voorzien op 
tanks met een open vlottend dak? 

46. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om schuimblussystemen in tanks te 
voorzien? 

 
De ringvormige afdichting van vlottende daken is een typische locatie waar ontvlambare 
dampen kunnen worden vrijgezet en waar een brand kan ontstaan.  
Het is dan ook een courante praktijk om deze afdichtingen te voorzien van een 
schuimblussysteem. 
 
Voor het blussen van een tankbrand kan men schuimblussystemen voorzien waarmee 
men in de tank een schuimdeken kan aanbrengen. Dergelijke systemen laten toe om de 
risico’s van een tankbrand te beheersen indien andere maatregelen, zoals 
veiligheidsafstanden of koelsystemen, onvoldoende zijn.  
 
 

Blussystemen voor inkuipingen van opslagtanks 

47. Heeft de onderneming de noodzaak onderzocht om schuimblussystemen te voorzien 
voor het blussen van plasbranden in inkuipingen? 

 
Voor het blussen van plasbranden in inkuipingen is het aanbrengen van een schuimlaag 
boven de brandende vloeistof in de meeste gevallen de aangewezen strategie. Een 
schuimlaag kan aangebracht worden: 
 

- via vast opgestelde monitoren, geplaatst nabij of op de muren van de inkuiping; 
- via een verdeelnet tegen de binnenwand van de inkuiping. 

 
 

Brandblussystemen in gebouwen 

48. Heeft de onderneming een risicoanalyse uitgevoerd om de noodzaak te bepalen om 
vast opgestelde blussystemen te installeren in gebouwen met brandgevaarlijke 
procesinstallaties? 

 
Procesinstallaties met brandgevaarlijke stoffen die opgesteld staan in gebouwen 
vertegenwoordigen typisch een zeer groot brandgevaar. Door hun opstelling in een 
gebouw zijn ze bovendien moeilijk bereikbaar met mobiele blusmiddelen. De toepassing 
van vast opgestelde blussystemen ligt in dergelijke omstandigheden dan ook voor de 
hand. 
 
Met ‘vaste blusinstallaties’ bedoelen we installaties die het blusmiddel verspreiden via 
een vast leidingwerk. In de meeste gevallen wordt schuim of water gebruikt als 
blusmiddel in procesgebouwen. Er zijn ook systemen die werken met gassen, poeders of 
aërosolen. 

In de vaste blussystemen met water en schuim kunnen we verschillende varianten 
onderscheiden: 

- De sproeikoppen van vaste blusinstallaties kunnen open zijn (deluge systemen) of 
gesloten (sprinklersystemen). 

- Het bluswater of schuim kan gevoed worden vanuit een vast opgestelde tank of 
kan geleverd worden via een mobiele voorraadtank die aangesloten wordt op de 
verdeelleidingen. 

 
Belangrijke specificaties in het ontwerp van vaste blussystemen zijn het te leveren debiet 
(“application rate”) en de lay-out van de sproeikoppen. 
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2.5 Evacuatie 
 

Evacuatie uit procesinstallaties in open lucht 

49. Werd onderzocht of er voldoende evacuatiewegen zijn uit de procesinstallaties in 
open lucht? 

 
Er moet naar gestreefd worden om op elke locatie twee evacuatieroutes te voorzien. 
 
 

Evacuatie uit procesgebouwen 

50. Heeft de onderneming voor elk gebouw en voor elk niveau in het gebouw een 
evacuatieplan opgesteld? 

51. Geven deze evacuatieplannen de ligging van de uitgangen, nooduitgangen, 
verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen aan? 

 
De Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 “Brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen” schrijft in de artikels III.3-11 en III.3-13 het volgende voor: 
 

Art. III.3-11 - § 1. De werkgever bepaalt, op basis van de risicoanalyse bedoeld in 
artikel 4 en overeenkomstig de minimumvoorschriften bedoeld in de artikelen 
52.5.2 tot 52.5.8, 52.5.10 en 52.5.18 van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming, het aantal evacuatie-wegen, uitgangen en nooduitgangen, 
hun verspreiding en hun afmetingen in functie van het gebruik, de inrichting en de 
afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er 
aanwezig kan zijn. 
De evacuatiewegen en de nooduitgangen moeten zo rechtstreeks mogelijk 
uitkomen op een veilige plaats. 
 
Art. III.3-13. De werkgever hangt aan de ingang van het gebouw en per niveau 
een evacuatieplan op. Het evacuatieplan en zijn wijzigingen worden uitgewerkt in 
samenwerking met de bevoegde preventieadviseur en worden voorgelegd voor 
advies aan het Comité. 
 
Het evacuatieplan omvat inzonderheid : 
 

- de indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de 
compartimentsgrenzen; 

- de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand; 
- de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na 

evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen. 
 
De Belgische basisnormen voor industriegebouwen leggen eveneens (in hoofdstuk 7) een 
aantal eisen op inzake het aantal uitgangen en de af te leggen weg tot een uitgang. Wat 
betreft het aantal uitgangen is de algemene regel dat de gebruikers van het gebouw 
beschikken over ten minste twee uitgangen die toegang geven tot een veilige plaats. De 
uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones. Het aantal uitgangen is afhankelijk 
van het aantal gebruikers. In bepaalde gevallen is slechts één uitgang noodzakelijk 
(onder meer voor de lokalen, compartimenten of bouwlagen waar tijdens de normale 
bedrijfsactiviteiten sporadisch een beperkt aantal personen aanwezig is voor onderhoud 
en controle van de installaties). Wat betreft de af te leggen weg tot een uitgang, is de 
basisregel dat deze afstand beperkt moet worden tot 60 m (zonder sprinklers) of tot 90 
m (met sprinklers). 
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2.6 Brandweerstand van gebouwen 
 

Vastleggen van de brandcompartimenten 

52. Werden de brandcompartimenten vastgelegd? 
53. Heeft de onderneming de reglementair vereiste brandweerstand bepaald van de 

dragende elementen, de trappen, muren, wanden, vloeren, zolderingen en valse 
zolderingen? 

 
De eisen inzake brandweerstand van lokalen en gebouwen zijn terug te vinden in artikel 
52 van het ARAB en in bijlage 6 van het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen 
moeten voldoen. De voorschriften zijn afhankelijk van de indeling van de lokalen in 
groepen in functie van de aanwezige brandlast.  
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3 
Uitvoering en instandhouding van 
brandbeschermende maatregelen 

 

3.1 Brandwerende beschermlagen 
 

Brandweerstand van brandwerende beschermlagen 

54. Kan het bedrijf aantonen dat de geïnstalleerde brandwerende beschermlagen de 
gewenste weerstand tegen brand bieden? 

 
Coatings en schuimbeton worden doorgaans aangebracht door gespecialiseerde firma’s, 
waaraan de nodige certificaten kunnen gevraagd worden betreffende de kwaliteit van de 
gebruikte producten en de correcte applicatie op de te beschermen structuren.  
 
Thermische isolatie kan ook bescherming bieden tegen brand, mits voldaan wordt aan 
een aantal voorwaarden: 
 

- Het isolatiemateriaal mag uiteraard niet brandbaar zijn; zo zal polyurethaan niet 
gebruikt kunnen worden als materiaal voor een brandwerende isolatie. 

- De omkasting van de isolatie moet bestand zijn tegen de temperaturen die bij een 
brand kunnen optreden. Aluminium komt om die reden niet in aanmerking. In het 
algemeen bieden RVS of Aluzink wel voldoende weerstand. 

- Het isolatiemateriaal moet voldoende dik worden aangebracht.  
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Inspectie en herstel van de brandwerende beschermlagen 

55. Wordt de goede staat van de brandwerende beschermlagen periodiek geïnspecteerd? 
56. Werden de nodige herstellingen uitgevoerd of gepland?  
 
De goede staat van de brandbeschermende laag is belangrijk in twee opzichten: 
 

- De beschermende laag moet haar rol kunnen vervullen in geval van een brand. 
- De brandbeschermende laag moet voldoende waterdicht zijn om corrosie van het 

onderliggende stalen oppervlak tegen te gaan en om vorstschade te voorkomen. 
 
Sommige brandbeschermende lagen hebben een inherente weerstand tegen 
weersinvloeden, andere zijn hiervoor afhankelijk van een beschermende toplaag. 
 
De periodieke inspectie van brandwerende beschermlagen omvat ten minste het 
volgende: 
 

- een visuele inspectie van de staat van de toplaag die bescherming moet bieden 
tegen weersinvloeden en het indringen van water; 

- een visuele inspectie van coatings naar de aanwezigheid van scheurtjes, slechte 
hechting, roestvlekken, blaren of uitstulpingen; 

- een visuele inspectie naar aantasting onder invloed van het weer (verkleuring, 
verbrokkeling, dunner worden); 

- het selectief verwijderen van bepaalde delen van de beschermlaag om de 
toestand van de onderliggende laag te inspecteren; 

- een visuele inspectie naar mechanische beschadigingen aan de beschermlaag; 
- een visuele inspectie om na te gaan of de beschermlagen die werden verwijderd 

voor onderhoud wel allemaal opnieuw werden aangebracht.  
 
 

Corrosie onder brandwerende beschermlagen 

57. Werden de risico’s van corrosie onder brandwerende beschermlagen geïdentificeerd? 
58. Is er een programma voor het uitvoeren van inspecties om corrosie onder 

brandwerende beschermlagen te detecteren en te evalueren? 
59. Is er een planning om de vastgestelde schade te herstellen? 
 
Het optreden van corrosie onder brandwerende beschermlagen is afhankelijk van 
verschillende factoren: 
 

- de aard van het staal: koolstofstaal zal aanleiding geven tot oppervlaktecorrosie, 
RVS tot spanningscorrosie; 

- de staat van de brandwerende beschermlaag, en in het bijzonder het waterdichte 
karakter ervan; 

- de aanwezigheid en de staat van verflagen onder de brandwerende beschermlaag; 
- de aanwezigheid van producten in de brandwerende beschermlaag die in water 

kunnen opgelost worden, zoals bijvoorbeeld chloriden; 
- de temperatuur van het staal.  

 
Barsten en vlekken op brandbeschermende coatings zijn indicatoren van onderliggende 
corrosie. 
 
Om een goede evaluatie te maken van de toestand van het staal onder de beschermlaag 
is het doorgaans nodig om de laag te verwijderen om een visuele inspectie uit te voeren, 
eventueel in combinatie met diktemetingen of het gebruik van een penetrantmethode 
voor de detectie van scheurtjes.  
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3.2 Gas- en branddetectiesystemen 
 

Documentatie van de detectiesystemen 

60. Beschikt de onderneming over een plan met de locatie van de meetpunten van de 
detectiesystemen? 

61. Zijn de specificaties van de detectiesystemen goed gedocumenteerd? 
 
Belangrijke specificaties van een gasdetectiesysteem zijn onder meer: 
 

- het type van de gasdetectoren, 
- de concentratie waarbij alarm wordt gegeven, 
- de plaatsen waar het alarm wordt gegeven, 
- de eventuele doormeldingen, 
- de concentratie waarbij automatische acties worden geïnitieerd (vb. het opstarten 

van een waterkoelingssysteem), 
- het aantal meetkoppen dat aangesproken moet worden om automatische acties te 

initiëren. 
 
Belangrijke specificaties van een branddetectiesysteem zijn onder meer: 
 

- het type van de branddetectoren, 
- de acties die aan de branddetectie gekoppeld zijn. 

 
 

Reactie op het alarm van de detectiesystemen 

62. Geeft het brand- of gasdetectiesysteem alarm in een permanent bemande ruimte of 
wordt het alarm doorgemeld naar een meldkamer of call-out systeem? 

63. Laat het brand- of gasdetectiesysteem toe om snel vanop een veilige plaats de 
locatie van de detectie te bepalen, bijvoorbeeld via een aanduiding op een synoptisch 
bord? 

64. Is de reactie van de operatoren op de alarmen van de detectiesystemen beschreven 
in een instructie? 
 

Een snelle reactie kan verzekerd worden door: 
 

- alarm op een permanent bemande locatie of 
- een automatische actie. 

 
In geval van de detectie van een explosieve atmosfeer stelt zich de vraag of het 
verantwoord is om een operator ter plaatse te sturen om de situatie in te schatten. Deze 
operator kan immers slachtoffer worden van een explosie of brand indien de explosieve 
wolk ontsteekt. Camerasystemen kunnen helpen om snel vanop een veilige plaats de 
situatie te beoordelen. 
 
Wanneer meerdere detectiekoppen worden aangesproken, is dat een indicatie dat het 
wellicht niet om een vals alarm gaat of een lokaal probleem, maar dat men te maken 
heeft met een grotere vrijzetting. In dat geval is het aangewezen om de installatie veilig 
te stellen en eventuele sproeisystemen te activeren vanuit de controlekamer, en bij de 
interventie ter plaatse voldoende afstand te houden. 
 
  



Inspectie-instrument Beperken van schade door brand 

32 Uitvoering en instandhouding van brandbeschermende maatregelen 

Beschikbaarheid van de detectiesystemen 

65. Beschikt het brand- of gasdetectiesysteem over een noodvoeding? 
66. Heeft het brand- of gasdetectiesysteem een duidelijk zichtbare aanduiding indien het 

systeem of een deel ervan werd uitgeschakeld? 
 
De uitval van elektriciteit kan een oorzaak zijn voor het vrijkomen van ontvlambare 
vloeistoffen of gassen. De goede werking van gas- en branddetectiesystemen moet 
daarom gegarandeerd worden door deze aan te sluiten op een noodvoeding. 
 
 

Inspectie en onderhoud van de detectiesystemen 

67. Wordt het branddetectiesysteem periodiek geïnspecteerd? 
68. Wordt het gasdetectiesysteem periodiek geïnspecteerd? 
69. Wordt het gasdetectiesysteem periodiek gekalibreerd voor het specifieke gas dat 

gedetecteerd moet worden? 
70. Indien verschillende ontvlambare gassen kunnen vrijkomen, werd dan bepaald welk 

gas gebruikt moet worden voor de kalibratie van de LEL-detectie? 
71. Is er een planning voor het herstellen van de vastgestelde gebreken?  
 
De inspecties gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant van de 
detectiesystemen.  
 
De Codex over het welzijn op het werk schrijft in artikel III.3-22 voor dat 
beschermingsmiddelen tegen brand, bij ontstentenis van strengere voorschriften 
vanwege de fabrikant of de installateur, of voortvloeiend uit de regels van goed 
vakmanschap, tenminste één keer per jaar worden gecontroleerd. 
 
De norm NBN S 21-100-1 (2015) “Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: 
Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, 
de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud” 
geeft aanbevelingen met betrekking tot: 
  

- de periodieke “verificaties”,  
- het jaarlijks “preventief onderhoud”, 
- de driejaarlijkse “periodieke controle”. 

 
Binnen de context van deze norm hebben “verificaties”, “preventief onderhoud” en 
“periodieke controle” een specifieke betekenis. 
 
De “verificaties” moeten worden uitgevoerd door de “beheerder”. Dit is de persoon die 
verantwoordelijk is voor de werking van het branddetectie- en brandalarmsysteem, zoals 
de eigenaar of de uitbater van het gebouw, of een persoon aan wie deze taak is 
toevertrouwd. De beheerder moet de gespecialiseerde onderneming die belast is met het 
onderhoud informeren, zodanig dat deze alle nodige acties kan ondernemen.  
De norm vermeldt verificaties die dagelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks 
moeten uitgevoerd worden.  
 
Het “preventief onderhoud” moet minstens jaarlijks worden uitgevoerd door een 
gespecialiseerde onderneming die hiervoor gecertificeerd werd. De inhoud van dat 
onderhoud wordt in deze norm in detail beschreven en omvat onder meer het 
afzonderlijk en fysiek testen van: 
 

- alle detectoren van het systeem,  
- alle handbrandmelders,  
- alle apparatuur voor akoestische of optische signalisatie, 
- de controlelampjes en zoemers op de branddetectiecentrale, 
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- de transmissie van de alarmen en de storingen naar het eventuele 
besturingssysteem. 

 
De zogenaamde “periodieke controle” moet om de drie jaar uitgevoerd worden door een 
controle-organisme dat hiervoor geaccrediteerd is. Deze periodieke controle moet 
garanderen dat het systeem correct gebruikt, onderhouden en zo nodig aangepast wordt. 
Deze driejaarlijkse controle wordt ook opgelegd door bijlage 6 van het Koninklijk besluit 
van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. 
 
Een typische frequentie voor de kalibratie van gasdetectoren is zesmaandelijks. Een 
meer frequente kalibratie van de gasdetectoren kan nodig zijn in bepaalde, meer 
agressieve, omgevingen (door de aanwezigheid van stof, vocht, andere reactieve 
gassen,…). Men dient rekening te houden met de resultaten van de kalibraties om de 
kalibratiefrequentie aan te passen. 
 
 

Maatregelen bij defect of onderhoud van de detectiesystemen 

72. Is er een procedure voor het buiten dienst stellen van het detectiesysteem? 
73. Heeft de onderneming vastgelegd welke maatregelen moeten genomen worden in 

het geval het detectiesysteem uit dienst is? 
 
Detectiesystemen kunnen uit dienst worden genomen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren 
van herstellingen of onderhoud, of kunnen uit dienst zijn als gevolg van een panne. 
 
Wanneer een detectiesysteem uit dienst is, moeten alternatieve maatregelen overwogen 
worden, zoals: 
 

- het ter plaatse voorzien van mobiele detectiesystemen 
- het niet uitvoeren van bepaalde activiteiten met een verhoogd risico voor brand. 
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3.3 Vast opgestelde watersproeisystemen (deluge) 
 

Ontwerpdocumentatie van de watersproeisystemen 

74. Beschikt de onderneming over de ontwerpdocumentatie van de vast opgestelde 
watersproeisystemen? 

75. Werden de ontwerpspecificaties van de watersproeisystemen bepaald op basis van 
een risicoanalyse? 

76. Blijkt uit de ontwerpdocumentatie dat de watersproeisystemen voldoen aan de 
specificaties die volgen uit de risicoanalyses? 

77. Blijkt uit de ontwerpdocumentatie dat de vast opgestelde watersproeisystemen 
werden gebouwd volgens een code van goede praktijk? 

 
Om de goede werking van een sproeikop te verzekeren is het nodig dat een bepaalde 
waterdruk aanwezig is en dat het vereiste waterdebiet kan geleverd worden door het 
leidingwerk. Hydraulische berekeningen moeten aantonen dat het systeem aan deze 
eisen voldoet. 
 
Een detailtekening van het watersproeisysteem is nodig om de hydraulische 
berekeningen uit te voeren en dient uiteraard als referentie bij de bouw van het systeem. 
 
 

Tijdige activatie van de watersproeisystemen 

78. Heeft de onderneming geëvalueerd of de watersproeisystemen voldoende snel 
kunnen geactiveerd worden na de detectie van een brand? 

 
Een onbeschermde stalen omhulling of draagstructuur die wordt blootgesteld aan een 
brand kan zeer snel opwarmen en zijn sterkte verliezen. Daarom is het belangrijk dat 
watersproeisystemen onmiddellijk geactiveerd worden na het optreden van de brand. 
 
Er zijn verschillende manieren om deze snelle respons te realiseren: 
 

- branddetectie die automatisch de watersproeisystemen activeert (bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van branddetectie-leidingen (die smelten in geval van 
brand), pilootsprinklers of infrarooddetectie); 

- permanente aanwezigheid (bijvoorbeeld tijdens lossing van een vrachtwagen); 
- gasdetectie waarbij onmiddellijk de situatie op het terrein kan ingeschat worden 

door personeel dat permanent aanwezig is en dat zo nodig de koelsystemen 
preventief of onmiddellijk na het optreden van een brand kan activeren. Om een 
snelle respons te garanderen is het noodzakelijk dat het alarm gegeven wordt op 
een plaats die permanent bemand is. Vaak voldoet de controlekamer aan deze 
voorwaarde. 

 
Bij het inschatten van de tijd die verloopt tussen de detectie en de effectieve start van de 
koeling moet men ook rekening houden met de tijd die het water nodig heeft om vanuit 
de voorraad tot aan de sproeimonden te stromen. Bovengrondse leidingen die niet 
beschermd zijn tegen vorst, zijn in principe leeg en moeten dus eerst gevuld worden 
alvorens het sproeien (of blussen) effectief kan starten. 
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Delugekleppen 

79. Zijn de delugekleppen opgesteld in een ruimte die voldoende bescherming biedt 
tegen beschadiging door explosie en brand? 

80. Kan het delugesysteem vanop een veilige plaats geactiveerd worden? 
81. Is er een temperatuursbewaking in de ruimte waar de delugekleppen zijn opgesteld? 
 
De delugeklep wordt geopend bij de activatie van het sproeisysteem en laat het water 
stromen in de leidingen naar de sproeikoppen. Een delugeklep wordt aangestuurd door 
een detectiesysteem of door een manueel commando gegeven van op afstand. Ze zijn 
tevens voorzien van een systeem voor manuele lokale bediening. 
 
Ten behoeve van de manuele bediening zijn de kleppen duidelijk geïdentificeerd en 
moeten ze door één persoon snel en zonder al te grote fysieke inspanningen bediend 
kunnen worden.  
 
Delugekleppen worden typisch geplaatst in een huisje, op enige afstand van de 
installaties die door het delugesysteem beschermd worden. Op die manier zijn de 
kleppen beschermd tegen vorst, tegen eventuele explosies en kunnen ze veilig benaderd 
worden in geval van brand. 
 
 

Isolatiekleppen 

82. Zijn de manuele kleppen die de watertoevoer onderbreken, vergrendeld in open 
positie?  

83. Wordt de stand (gesloten of open) van deze kleppen duidelijk ter plaatse 
geïndiceerd? 

 
Handmatige isolatiekleppen in een delugesysteem worden in principe enkel gesloten in 
geval van onderhoud of herstellingen. In andere omstandigheden moeten deze kleppen 
in open stand staan.  
 
 

Periodieke visuele inspectie van de watersproeisystemen  

84. Worden de watersproeisystemen periodiek visueel geïnspecteerd? 
 
De volgende aandachtspunten maken deel uit van een visuele inspectie: 
 

- mechanische schade aan leidingen, sproeikoppen of ondersteuningen, 
- externe corrosie van de leidingen of de ondersteuningen, 
- de oriëntatie van de sproeikoppen, 
- de stand van de manuele kleppen. 

 
De Codex over het welzijn op het werk schrijft in artikel III.3-22 voor dat 
beschermingsmiddelen tegen brand bij ontstentenis van strengere voorschriften vanwege 
de fabrikant of de installateur, of voortvloeiend uit de regels van goed vakmanschap, 
tenminste één keer per jaar worden gecontroleerd. 
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Periodiek testen van de watersproeisystemen 

85. Wordt elk vast opgesteld watersproeisysteem periodiek getest? 
86. Wordt hierbij de responstijd gemeten en vergeleken met de gewenste waarde? 
87. Wordt hierbij nagegaan of alle te beschermen delen voldoende bevloeid worden? 
88. Wordt hierbij gecontroleerd of de automatische drainkleppen goed werken? 
89. Wordt hierbij gecontroleerd of de eventuele draingaatjes open zijn? 
 
De API- en NFPA-standaarden bevelen aan om minstens jaarlijks de 
watersproeisystemen te testen. Hierbij worden deze systemen dus effectief geactiveerd. 
 
Typische aspecten die hierbij worden gecontroleerd, zijn: 
 

- de activatietijd, 
- de goede werking van de sproeikoppen, 
- de bevloeiing van alle te beschermen onderdelen, 
- de drukken in het verdeelnet (bijvoorbeeld ter hoogte van de meest afgelegen 

sproeikop), 
- de goede werking van de drainvoorzieningen. 

 
De activatietijd van het systeem is de tijd tussen de detectie en het sproeien van water 
(in het geval het sproeisysteem automatisch wordt gestart door het detectiesysteem). 
 
Het maximale aantal watersproeisystemen waarvan verwacht wordt dat ze in geval van 
brand gelijktijdig kunnen geactiveerd worden, wordt tijdens de test geactiveerd, zodat 
men kan nagaan of het nodige waterdebiet en de nodige waterdruk kunnen geleverd 
worden. 
 

Maatregelen bij defect of onderhoud van de watersproeisystemen 

90. Heeft de onderneming vastgelegd welke maatregelen moeten genomen worden in 
het geval de watersproeisystemen uit dienst zijn? 

 
Watersproeisystemen kunnen uit dienst worden genomen bijvoorbeeld voor het uitvoeren 
van herstellingen of onderhoud, of kunnen uit dienst zijn als gevolg van een panne. 
 
Wanneer een watersproeisysteem uit dienst is, moeten alternatieve maatregelen 
overwogen worden, zoals: 
 

- het ter plaatse in gereedheid houden van mobiele blusmiddelen; 
- het niet uitvoeren van bepaalde activiteiten met een verhoogd risico voor brand. 
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3.4 Schuimblussystemen voor procesinstallaties 
 

Ontwerpdocumentatie van de schuimblussystemen 

91. Beschikt de onderneming over de ontwerpdocumentatie van de 
schuimblussystemen?  

92. Werden de ontwerpspecificaties van de schuimblussystemen bepaald op basis van 
een risicoanalyse? 

93. Blijkt uit de ontwerpdocumentatie dat de schuimblussystemen voldoen aan de 
specificaties die volgen uit de risicoanalyses? 

94. Blijkt uit de ontwerpdocumentatie dat de schuimblussystemen werden gebouwd 
volgens een code van goede praktijk?  

 
In de meeste gevallen zullen dergelijke blussystemen ontworpen zijn door 
gespecialiseerde firma’s die zich daarbij gebaseerd hebben op standaarden die op dat 
ogenblik geldig waren. 
 
Enkele actuele Europese normen (die ook de status van een Belgische norm hebben 
gekregen) voor schuimblussystemen zijn: 
 

- NBN EN 13565-1+A1: “Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 1: 
Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen” 

- NBN EN 13565-2: “Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2: 
Ontwerp, constructie en onderhoud” 

- NFPA 11: “Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam”. 
 
In die gevallen waarvoor de exploitant zich niet kan beroepen op een verklaring van de 
constructeur dat het systeem voldoet aan de ontwerpspecificaties en gebouwd is volgens 
een code van goede praktijk, zal de exploitant op een andere wijze moeten aantonen dat 
het geïnstalleerde systeem zijn veiligheidsfunctie kan vervullen. Een studie van het 
systeem door een expert zou hier een oplossing kunnen bieden. 
 
 

Type blusschuim  

95. Beschikt de onderneming over schuimvormend middel dat geschikt is voor de aard 
van de ontvlambare vloeistoffen? 

96. Is het schuimvormend middel geschikt voor de kwaliteit van het water dat gebruikt 
wordt om het schuim te vormen? 

97. Heeft het bedrijf bepaald hoeveel schuimvormend middel nodig is? 
 
In het algemeen maakt men een onderscheid tussen apolaire en polaire vloeistoffen. Een 
polaire vloeistof (zoals alcohol) lost gemakkelijk op in water en breekt daardoor 
standaard blusschuim af. Bij polaire vloeistoffen moet men alcoholresistent (AR) schuim 
gebruiken. 
 
De aanwezigheid van slib in het water kan er voor zorgen dat schuim moeilijk gevormd 
wordt. De aanwezigheid en het onderhoud van een filterinstallatie in de voeding naar het 
bluswaternet kan in dat perspectief dus van belang zijn. 
 
Het gebruik van brak water kan de vorming van schuim ook beïnvloeden, en het 
schuimvormend middel moet hier dus op afgestemd zijn. 
 
De nodige hoeveelheid schuim (en dus ook de hoeveelheid schuimvormend middel) kan 
worden ingeschat rekening houdend met: 
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- de oppervlakte van de grootste vloeistofplas die men verwacht te moeten 
bestrijden (m²), 

- de applicatiesnelheid van het schuimmengsel (liter/minuut/m²), 
- de blustijd (minuten), 
- de fractie van het schuimvormend middel in het schuimmengsel 

(bijmengpercentage). 
 
 

Aansluiting mobiele schuimgenerator op vaste verdeelleidingen 

98. Zijn de plaatsen waar een mobiele schuimgenerator kan aangesloten worden op 
vaste verdeelleidingen vlot en veilig bereikbaar in geval van brand?  

99. Zijn de punten waar de mobiele schuim- en/of watertoevoer moeten aangesloten 
worden duidelijk gemarkeerd? 

 
Schuim wordt ingezet om plasbranden van ontvlambare vloeistoffen te doven, of om 
preventief een schuimlaag aan te brengen op een plas met een ontvlambare vloeistof. 
 
Een schuimlaag kan aangebracht worden met: 
  

- mobiele schuimgeneratoren, 
- vaste leidingen die worden gevoed door een mobiele schuimvoorraad, 
- vaste leidingen die worden gevoed vanuit een vast opgestelde schuimvoorraad. 

 
Op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn (zoals in het midden van een installatie) kan men 
vaste leidingen voorzien die kunnen gevoed worden door: 
 

- een vast of mobiel reservoir met schuimvormend mengsel (oplossing van water 
en schuimvormend concentraat), 

- een mobiel of vast opgesteld schuimreservoir. 
 
Plaatsen waar mobiele schuimblusmiddelen kunnen aangesloten worden op de vaste 
schuimverdeelleidingen dienen duidelijk gemarkeerd te worden met vermelding van: 
 

- het type van schuim, 
- de mengverhouding, 
- de minimale pompdruk. 

 
 

Voorraad schuimvormend middel en menginstallatie 

100. Wordt het schuimvormend middel opgeslagen bij de (door de producent) 
voorgeschreven temperatuur? 

101. Is er een temperatuursbewaking in de ruimte waar de schuimvoorraad staat ? 
 
Men kan werken met een centrale opslag van schuimvormend middel dat via een 
leidingsysteem verdeeld wordt, of men kan werken met een vast leidingwerk dat ter 
plaatse gevoed wordt door een mobiele schuimvoorraad. 
 
De vast opgestelde schuimtank en de bijhorende menginstallatie zijn geplaatst waar ze 
beschermd zijn tegen de vorst, brand en eventuele explosies. 
 
Richtlijnen met betrekking tot de temperatuur waarbij het blusschuimconcentraat mag 
opgeslagen worden, vindt men terug in de specificaties van de leverancier. 
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Inspectie en onderhoud van de schuimblussystemen 

102. Worden de schuimblussystemen periodiek geïnspecteerd? 
103. Wordt de kwaliteit van het schuim periodiek gecontroleerd? 
104. Wordt de menginstallatie regelmatig getest? 
105. Worden de schuimstraalpijpen regelmatig getest? 
 
De norm NBN EN 13565-2 “Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2: 
Ontwerp, constructie en onderhoud” geeft gedetailleerde aanbevelingen aangaande de 
inspecties en het testen van schuimblussystemen. 
 
Het vermogen van een schuimvormend middel om schuim te vormen vermindert in de 
loop van de tijd. Daardoor zal het na verloop van tijd nodig zijn om meer van dat middel 
te gebruiken om eenzelfde hoeveelheid schuim te produceren.  
 
Leveranciers van schuimvormend middel geven doorgaans een termijn waarop de 
werking van het schuimvormend middel in voldoende mate kan gegarandeerd worden. 
Het is daarom belangrijk om de datum van aanschaf van het schuimvormend middel 
goed te documenteren. 
 
Na het verlopen van de garantieperiode dient het schuimvormend middel te worden 
vervangen of dient de goede werking ervan te worden aangetoond via testen.  
 
 
 

Maatregelen bij defect of onderhoud van de schuimblussystemen 

106. Heeft de onderneming vastgelegd welke maatregelen moeten genomen worden in 
het geval de schuimblussystemen uit dienst zijn? 

 
Schuimblussystemen kunnen uit dienst worden genomen voor het uitvoeren van 
onderhoud of herstellingen, of kunnen uit dienst zijn als gevolg van een panne. 
 
Wanneer een schuimblussysteem uit dienst is, moeten alternatieve maatregelen 
overwogen worden, zoals: 
 

- het ter plaatse in gereedheid houden van mobiele blusmiddelen; 
- het niet uitvoeren van bepaalde activiteiten met een verhoogd risico voor brand. 
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3.5 Brandcompartimentering in procesgebouwen 
 

Brandweerstand van compartimentswanden en draagstructuren 

107. Kan het bedrijf aantonen dat de compartimentswanden beschikken over de vereiste 
brandweerstand?  

108. Kan het bedrijf aantonen dat de draagstructuren van het gebouw beschikken over 
de vereiste brandweerstand? 

109. Is de plaats van de compartimentswanden zichtbaar langs de buitenkant van het 
gebouw? 

 
De nodige documenten (berekeningsnota’s, attesteringen volgens Belgische of Europese 
normen,…) moeten worden voorgelegd waaruit blijkt dat de compartimentswanden en 
draagstructuren beschikken over de vereiste brandweerstand. 
 
Bijlage 6 van het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen vraagt 
om de plaats van de compartimentswanden van buitenaf te visualiseren voor de 
hulpdiensten. Daartoe dienen de contouren van het compartiment op de gevels zichtbaar 
te zijn, ofwel door de wand die doorloopt, ofwel door een lijn (min. 0,20 m breed) in een 
contrasterende kleur. 
 
 

Brandwerende deuren, poorten en ramen 

110. Kan de onderneming aantonen dat de brandwerende poorten, deuren en ramen 
beschikken over de vereiste brandweerstand?  

111. Worden de brandwerende deuren, poorten en beweegbare ramen periodiek 
geïnspecteerd? 

112. Worden de zelfsluitende brandwerende deuren en poorten regelmatig getest? 
 
Het brandwerend karakter moet blijken uit markeringen conform Europese of Belgische 
normen. 
 
De brandwerende kenmerken van een deur kunnen negatief beïnvloed worden door 
slijtage of beschadigingen. Een periodieke inspectie is daarom noodzakelijk. 
Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: 
 

- de beweegbaarheid en de sluiting van de deur, 
- beschadigingen aan de deurvleugel en de omlijsting, 
- de speling rond de deurvleugel (afwezigheid van te grote kieren onderaan of 

bovenaan de deur, 
- de werking van het zelfsluitend mechanisme, 
- de werking van het mechanisme dat de deur sluit in geval van brand, 
- de afwezigheid van mechanismen om de deur in open stand te blokkeren, 
- de afwezigheid van obstakels die een volledige sluiting verhinderen. 

 
Gelijkaardige aandachtspunten gelden voor poorten en beweegbare ramen.  
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Brandweerstand van doorvoeringen 

113. Kan het bedrijf aantonen dat de doorvoeringen van leidingen en kabels door 
brandmuren werden uitgevoerd met dezelfde brandweerstand als de betrokken 
brandmuur? 

114. Wordt periodiek gecontroleerd dat alle doorvoeringen door brandmuren zijn 
afgedicht en dat deze zich nog in goede staat bevinden? 

 
In het algemeen moet het aantal doorvoeringen in brandmuren tot een minimum beperkt 
worden. De doorvoeringen die toch worden aangebracht, moeten worden afgedicht op 
een manier die evenveel brandweerstand biedt als de brandmuur waarin ze zich 
bevinden.  
 
De brandwerendheid kan worden aangetoond door gebruik te maken van de type-
oplossingen beschreven in bijlage 7 van het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de 
gebouwen moeten voldoen. 
 
Voor doorvoeringen die buiten het toepassingsgebied vallen van deze bijlage 7 zal men 
een afdichting moeten voorzien waarvan de brandwerendheid kan worden aangetoond 
met behulp van de nodige attesten.  
  
Een periodieke inspectie is nodig om na te gaan: 
 

- of de afdichtingen zich nog in goede staat bevinden; 
- of er nieuwe doorvoeringen zijn aangebracht die niet werden afgedicht; 
- of bij aanpassings- of onderhoudswerken afdichtingen werden weggenomen en 

niet meer teruggeplaatst. 
 
Zoals voor alle beschermmiddelen tegen brand is de minimale reglementaire frequentie 
van deze inspecties jaarlijks. 
 
 

Luchtkanalen door brandmuren 

115. Beschikken luchtkanalen over dezelfde brandwerendheid als de brandmuren waar 
ze doorheen gaan of werden ze uitgerust met een brandklep op de plaatsen waar 
ze door brandmuren gaan? 

116. Worden de brandkleppen in de luchtkanalen periodiek getest? 
 
Om de doorslag van brand door een brandwerende muur via een luchtkanaal te 
voorkomen, kan men: 
 

- de luchtkanalen in hun geheel een brandwerende bescherming geven (van 
hetzelfde niveau als deze van de compartimenten waar de kanalen doorheen 
gaan); 

- de luchtkanalen voorzien van een brandwerende klep ter hoogte van de 
wanddoorgang en met dezelfde brandweerstand als de doorboorde wand. 
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Transportbanden door brandmuren 

117. Werden openingen van transportbanden door brandmuren uitgerust met een 
systeem om brandoverslag door de opening tegen te houden?  

118. Wordt dit systeem periodiek getest? 
 
Doorgangen van transportbanden kunnen beveiligd worden via een branddeur of 
brandluik die/dat wordt gesloten bij brand. Een dergelijk systeem veronderstelt: 
 

- een automatische branddetectie die de transportband stopzet; 
- het automatisch vrijmaken van de ruimte waarvan de branddeur of het brandluik 

de doorvoer moet sluiten;  
- het automatisch sluiten van de branddeur. 

 
Het testen van de brandwerendheid van dergelijke systemen maakt het voorwerp uit van 
de norm NBN EN 1366-7 “Beproeving van de vuurweerstand van inrichtingen in 
gebouwen – Deel 7: Afsluitingen voor transportbanden en geleide transportsystemen”. 
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3.6 Evacuatiewegen in procesgebouwen 
 

Weergave plannen aan ingangen 

119. Is aan elke ingang van een gebouw en aan elke toegang tot een verdieping een 
evacuatieplan aangebracht? 

 
De Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 “Brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen” schrijft in artikel III.3-13 het volgende voor: 
 

De werkgever hangt aan de ingang van het gebouw en per niveau een 
evacuatieplan op. Het evacuatieplan en zijn wijzigingen worden uitgewerkt in 
samenwerking met de bevoegde preventieadviseur en worden voorgelegd voor 
advies aan het Comité. 
 
Het evacuatieplan omvat inzonderheid: 
 

- de indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de 
compartimentsgrenzen, 

- de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand, 
- de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na 

evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen. 
 
 

Veiligheidsverlichting en veiligheidssignalisatie 

120. Zijn de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen uitgerust met 
veiligheidsverlichting? 

121. Zijn de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen uitgerust met een gepaste 
signalisatie? 

122. Wordt de veiligheidsverlichting periodiek getest? 
 
De Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 “Brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen” definieert in artikel III.3-2 veiligheidsverlichting als volgt: 
 

verlichting die, wanneer de locatie in gebruik is, van zodra de normale 
kunstmatige verlichting uitvalt, de herkenning en het veilig gebruik van de 
voorzieningen voor evacuatie op elk moment verzekert en die, om alle risico op 
paniek te voorkomen, een verlichting voorziet die de aanwezigen toelaat om de 
evacuatiewegen te herkennen en te bereiken. 

 
In artikel III.3-11 schrijft de Codex over het welzijn op het werk het volgende voor 
inzake veiligheidsverlichting en veiligheidssignalisatie: 
 

De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn met een 
veiligheidsverlichting en een gepaste signalisatie. 
 
De signalering van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de veiligheids- en 
gezondheidssignalering op het werk. 
 
Onverminderd de toepassing van artikel 52.5.11 van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, moet deze signalering op de gepaste plaatsen 
aangebracht worden en moet haar eigenschappen in de tijd behouden. 
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De Belgische basisnormen voor industriegebouwen leggen de volgende eisen op inzake 
de veiligheidssignalering en -verlichting van evacuatiewegen (punt 7.4): 
 

De uitgangen, ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen worden aangeduid 
met goed waarneembare en herkenbare signalisatie die voldoet aan de bepalingen 
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Ze worden 
uitgerust met een veiligheidsverlichting. 
 
Het volgnummer van elke bouwlaag is duidelijk aangebracht op de overlopen en in 
ontruimingswegen ter hoogte van trappen en liften. 

 

Nooddeuren 

123. Draaien nooddeuren open in de richting van de evacuatie? 
124. Kunnen de nooddeuren gemakkelijk en onmiddellijk geopend worden door elke 

persoon die er in geval van nood van gebruik wil maken?  
 
Over nooddeuren en deuren in evacuatiewegen schrijft de Codex over het welzijn op het 
werk, Boek III, Titel 3 “Brandpreventie op de arbeidsplaatsen” onder meer het volgende 
voor (artikel III.3-12): 
 

De nooddeuren moeten openen in de richting van de evacuatie. Het mogen geen 
schuifdeuren of draaideuren zijn. 
 
Ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden, door elke 
persoon die er gebruik van wil maken, in geval van nood. Ze mogen niet op slot 
zijn. 
 
De deuren die zich bevinden op het traject van de evacuatiewegen en de deuren 
die uitgeven op de evacuatiewegen en op de nooduitgangen moeten, wanneer de 
arbeidsplaatsen gebruikt worden, steeds kunnen geopend worden zonder speciale 
hulp. 
 
Voor de deuren die geplaatst zijn in de uitgangen van het gebouw, bepaalt de 
werkgever de bewegingswijze, de draairichting en de eventuele vergrendeling 
ervan, in functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de 
arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn. 

 
Hierbij kunnen de volgende definities gegeven worden: 
 

- evacuatieweg: doorlopende en onbelemmerde weg die toelaat de veilige plaats 
te bereiken door gebruik te maken van de normale circulatiewegen;  

- nooduitgang: uitgang die specifiek bestemd is voor de evacuatie van het 
gebouw in geval van nood;  

- nooddeur: deur die geplaatst is in een nooduitgang.  
 
De Belgische basisnormen voor industriegebouwen leggen de volgende eisen op inzake 
de breedte van de uitgangen en ontruimingswegen (punt 7.3): 
 

De nuttige breedte van de deuren en ontruimingswegen die uitgeven naar buiten 
of naar een veilige plaats is minstens gelijk aan 0,8 m. Ze is groter of gelijk aan 
de vereiste nuttige breedte br berekend volgens bijlage 1, rekening houdende met 
het maximaal aantal personen die zich in normale omstandigheden in het 
compartiment bevinden. 
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Enkel deuren die in de vluchtzin opendraaien komen in aanmerking voor de 
bepaling van de nuttige breedte. 

 
 

Periodieke rondgangen 

125. Worden er periodieke rondgangen gehouden om na te gaan of de evacuatiewegen, 
uitgangen en nooduitgangen vrij gehouden worden? 

126. Wordt bij deze periodieke rondgangen gecontroleerd of de nooddeuren gemakkelijk 
en onmiddellijk geopend kunnen worden? 

 
De Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 “Brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen” schrijft voor (in artikel III.3-11) dat de evacuatiewegen, uitgangen en 
nooduitgangen en de wegen die toegang geven tot de evacuatiewegen, uitgangen en 
nooduitgangen moeten vrijgehouden worden. Ze mogen niet door voorwerpen zijn 
geblokkeerd, zodat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt. 
 
 

Rookvrij houden van trappenhallen 

127. Heeft de onderneming de noodzaak geëvalueerd om maatregelen te treffen om de 
trappenhallen vrij van rook te houden? 

128. Wordt de goede werking van eventuele rookafvoersystemen regelmatig getest? 
 
Het vrijhouden van trappenhallen van rook kan door: 
 

- deze hallen onder lichte overdruk te houden, 
- rookafvoersystemen te voorzien. 

 
De norm CEN/TR 12101-4:2009 (E) “Smoke and heat control systems - Part 4: Installed 
SHEVS systems for smoke and heat ventilation” beveelt een jaarlijkse functionele test 
aan van rook- en warmteafvoersystemen. 
 
De Codex over het welzijn op het werk schrijft in artikel III.3-22 voor dat 
beschermingsmiddelen tegen brand bij ontstentenis van strengere voorschriften vanwege 
de fabrikant of de installateur, of voortvloeiend uit de regels van goed vakmanschap, 
tenminste één keer per jaar worden gecontroleerd. 
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3.7 Sprinklersystemen in procesgebouwen 
 

Ontwerpdocumentatie van de sprinklersystemen 

129. Beschikt de onderneming over de ontwerpdocumentatie van het sprinklersysteem?  
130. Werden de ontwerpspecificaties van de nodige blussystemen bepaald op basis van 

een risicoanalyse? 
131. Blijkt uit deze documentatie dat de sprinklersystemen voldoen aan de specificaties 

die volgen uit de risicoanalyses? 
132. Blijkt uit de ontwerpdocumentatie dat de sprinklersystemen werden gebouwd 

volgens een code van goede praktijk? 
 
In de meeste gevallen zullen sprinklersystemen ontworpen zijn door gespecialiseerde 
firma’s, die zich daarbij gebaseerd hebben op standaarden die op dat ogenblik geldig 
waren. 
 
Enkele actuele Europese normen (die ook de status van een Belgische norm hebben 
gekregen) voor sprinklersystemen zijn: 
 

- NBN EN 12845: “Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - 
Design, installation and maintenance”, 

- NBN EN 13565-2: “Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2: 
Ontwerp, constructie en onderhoud”. 

 
In die gevallen waarvoor de exploitant zich niet kan beroepen op een verklaring van de 
constructeur dat het systeem voldoet aan de ontwerpspecificaties en gebouwd is volgens 
een code van goede praktijk, zal de exploitant op een andere wijze moeten aantonen dat 
het geïnstalleerde systeem zijn veiligheidsfunctie kan vervullen. Een studie van het 
systeem door een expert zou hier een oplossing kunnen bieden. 
 
 

Indienstname van sprinklersystemen 

133. Werd vóór de indienstname gecontroleerd of het sprinklersysteem werd uitgevoerd 
conform de ontwerptekeningen en de ontwerpspecificaties? 

134. Werden bij de indienstname van de sprinklersystemen de verdeelleidingen 
onderworpen aan een druktest? 

135. Werd bij de indienstname getest of de voorziene watertoevoer genoeg debiet en 
druk kan leveren? 

136. Werd bij de indienstname van schuimblussystemen de schuimvorming en de 
schuimverdeling getest?  

 
Sprinklersystemen maken het voorwerp uit van Belgische en Europese normen waarin 
het ontwerp en de indienstname beschreven wordt. 
 
In tegenstelling tot delugesystemen is het periodiek functioneel testen van 
sprinklersystemen niet voor de hand liggend. Dat betekent dat de controles en testen die 
bij de indienstname gebeuren des te belangrijker zijn. 
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Periodieke inspectie van sprinklerinstallaties door de onderneming 

137. Wordt de goede stand van de kleppen in het sprinklersysteem periodiek 
gecontroleerd? 

138. Wordt het verwarmingssysteem om bevriezing te voorkomen periodiek getest? 
139. Werden de vastgestelde gebreken hersteld? 
 
De normen NBN EN 12845 “Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - 
Design, installation and maintenance” en NBN EN 13565-2 “Vaste brandblusinstallaties - 
Schuimsystemen - Deel 2: Ontwerp, constructie en onderhoud” voorzien dat de gebruiker 
zelf een aantal inspecties uitvoert op wekelijkse en maandelijkse basis. De norm 
veronderstelt tevens dat de installateur van de sprinklerinstallatie de gebruiker hiervoor 
de nodige instructies geeft. 

Wat er gecontroleerd en getest moet worden, is uitvoerig in de normen beschreven.  

 
 

Periodieke controle van de sprinklerinstallatie door de installateur of een 

gekwalificeerde organisatie 

140. Wordt periodiek gecontroleerd of er wijzigingen zijn in het gebouw die een 
aanpassing van het sprinklersysteem vergen? 

141. Wordt de goede staat van de sprinklerkoppen en de sprinklerleidingen periodiek 
gecontroleerd? 

142. Wordt de goede werking van de kleppen die het bluswater toelaten in het 
leidingnet, periodiek getest? 

143. Worden de alarmen periodiek getest op hun goede werking ? 
144. Wordt de werking van de schuimdosering periodiek getest? 
145. Werd door de exploitant gevolg gegeven aan de opmerkingen in de verslagen van 

periodieke controle? 
 
Naast de periodieke controles door de gebruiker voorziet de norm NBN EN 12845 “Fixed 
firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and 
maintenance” ook in periodieke testen en onderhoudsbeurten door de installateur of een 
hiervoor gekwalificeerde organisatie.  
 
Ook bijlage 6 “Industriegebouwen” bij het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de 
gebouwen moeten voldoen, schrijft een zesmaandelijkse controle van de 
sprinklerinstallaties voor die wordt uitgevoerd door een controle-instelling die hiervoor 
geaccrediteerd werd. 
 
 

Maatregelen bij defect of onderhoud van een sprinklersysteem 

146. Heeft de onderneming vastgelegd welke maatregelen moeten genomen worden in 
het geval de sprinklersystemen uit dienst zijn? 

147. Heeft de onderneming een voorraad van een aantal sproeikoppen, zodat defecte 
sproeikoppen onmiddellijk kunnen vervangen worden? 

 
Sprinklersystemen kunnen uit dienst worden genomen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren 
van herstellingen, of kunnen uit dienst zijn als gevolg van een panne. 
 
Wanneer een watersproeisysteem uit dienst is, moeten alternatieve maatregelen 
overwogen worden, zoals: 
 

- het ter plaatse in gereedheid houden van mobiele blusmiddelen; 
- het niet uitvoeren van bepaalde activiteiten met een verhoogd risico voor brand. 
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Om de tijd dat het watersproeisysteem niet volledig operationeel is door een defecte 
sproeikop te beperken, is het nuttig om te beschikken over een reservevoorraad van 
sproeikoppen, zeker in die gevallen waarbij men niet kan rekenen op een snelle levering 
van wisselstukken door de constructeur van het systeem. 
 
 

Afvoer van bluswater 

148. Kan de onderneming aantonen dat de nodige afvoercapaciteit aanwezig is voor het 
bluswater afkomstig van de blussystemen in procesgebouwen? 

 
De afvoercapaciteit die nodig is kan berekend worden uitgaande van: 
 

- het debiet per sprinklerkop, 
- het aantal sprinklers dat verondersteld wordt gelijktijdig af te gaan. 

 
Het bluswater dient uiteraard ook opgevangen te worden. De opvang van bluswater komt 
aan bod in hoofdstuk 4. 
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4 
Voorraad, verdeling en opvang van 

bluswater 
 
Als we in deze vragenlijst spreken over bluswater, bedoelen we water dat zowel gebruikt 
wordt om te blussen als voor het koelen van onderdelen.  
 
 

Bluswatercapaciteit 

149. Werd het totale maximale waterdebiet bepaald dat, in functie van de weerhouden 
scenario’s, vereist is voor het koelen en blussen? 

150. Kunnen de bluswaterpompen de gewenste capaciteit leveren? 
151. Werd bepaald hoelang dit bluswaterdebiet kan gevraagd worden? 
152. Is de voorraad bluswater voldoende om het maximaal gewenste bluswaterdebiet te 

leveren gedurende de periode dat deze vraag kan optreden?  
153. Werd de brandweer geraadpleegd bij het bepalen van de opvangcapaciteit van 

verontreinigd bluswater? 
 
Om het vereiste bluswaterdebiet te bepalen moet men veronderstellingen maken over 
het aantal systemen dat gelijktijdig met bluswater moet kunnen gevoed worden 
(watersproeisystemen, sprinklersystemen, schuimblussystemen, blusmonitoren en 
bluswaterslangen). De watertoevoer moet voldoende groot zijn om het bluswater te 
leveren bij de nodige druk. 
  
In het Vlaams Gewest legt het Vlarem II in artikel 4.1.12.1 aan alle vergunningsplichtige 
inrichtingen de verplichting op om de brandweer te raadplegen bij het bepalen van de 
capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater. 
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Open bluswaterreserve  

154. Werden leidingen waarmee bluswater wordt aangezogen uit open waterreserves 
voorzien van roosters? 

155. Worden deze roosters regelmatig proper gemaakt? 
 
Als bluswater wordt onttrokken uit open waterreserves zoals vijvers, waterlopen, kanalen 
of dokken, moeten maatregelen getroffen worden om te vermijden dat modder, planten 
of afval worden meegezogen en dat de bluswaterleidingen en sproeikoppen verstopt 
raken. De roosters moeten regelmatig proper gemaakt worden om een vrije aanzuig van 
bluswater te verzekeren. 
 
 

Bluswatertank 

156. Is de bluswatertank uitgerust met een automatisch vulsysteem dat verzekert dat de 
tank wordt bijgevuld na gebruik van bluswater? 

157. Is er een systeem om te waken over de aanwezigheid van voldoende bluswater in 
de bluswatertank? 

158. Is de tank uitgerust met een laag-peilalarm om beschadiging van de 
bluswaterpomp te voorkomen? 

159. Zijn maatregelen genomen om de bluswatertank te beschermen tegen vorst? 
160. Zijn maatregelen genomen om de leidingen tussen de bluswatertank en de 

bluswaterpompen te beschermen tegen vorst? 
 
De aanwezigheid van voldoende water in de bluswatertank kan bewaakt worden door een 
niveau-alarm of door frequente controles. 
 
 

Bluswaterpompen  

161. Laat men de bluswaterpompen periodiek proefdraaien? 
162. Wordt periodiek (richtwaarde: jaarlijks) de capaciteit van de bluswaterpompen 

getest? 
163. Is er een temperatuursbewaking in de ruimte waar de bluswaterpompen geplaatst 

zijn? 
164. Zijn er sprinklers aangebracht boven de diesel-aangedreven bluswaterpompen? 
165. Beschikt men over de nodige pompcapaciteit in geval van elektriciteitsuitval? 
166. Wordt de overschakeling naar noodstroomvoeding periodiek getest (in het geval 

elektrische pompmotoren hierop aangesloten zijn)? 
 
Om de bluswaterpompen te beschermen tegen brand worden ze bij voorkeur geplaatst in 
een vrijstaand gebouw. Omdat dieselmotoren op zich een brandrisico introduceren 
worden ze beschermd via een automatisch blussysteem (zoals sprinklers). 
 
Voldoende ventilatie in het pompgebouw is belangrijk voor het aanleveren van 
verbrandingslucht voor de dieselmotoren en voor de goede werking van eventuele 
luchtkoelers. 
 
De nodige pompcapaciteit moet ook kunnen geleverd worden in geval van 
elektriciteitsuitval. Mogelijke oplossingen zijn: 
 

- de nodige capaciteit kan geleverd worden door pompen aangedreven door 
dieselmotoren; 

- de elektrische pompmotoren zijn aangesloten op een noodstroomvoorziening.  
 
De standaard NFPA 25 beveelt aan om wekelijks de pompen te laten draaien (gedurende 
10 minuten voor een elektrische pomp en gedurende 30 minuten voor een dieselpomp). 
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Tijdens het proefdraaien kunnen verschillende parameters worden geobserveerd, zoals 
de opstarttijd, de aanzuig- en leveringsdruk.  
 
Deze standaard beveelt verder aan om jaarlijks een capaciteitstest uit te voeren, waarbij 
het waterdebiet effectief gemeten wordt. Dit veronderstelt dat het bluswaternet zo is 
uitgevoerd dat het debiet kan gemeten worden. 
 
 

Bluswaterleidingen 

167. Is het bluswaternet aangelegd in een lus? 
168. Kan het bluswaternet opgedeeld worden in secties? 
169. Zijn bovengrondse bluswaterleidingen beschermd tegen vorst? 
170. Worden de bovengrondse bluswaterleidingen periodiek visueel geïnspecteerd? 
171. Worden de filters in de bluswaterleidingen periodiek uitgebouwd, gespoeld en 

visueel geïnspecteerd? 
172. Worden de leidingen van het bluswaternet regelmatig onderworpen aan een 

capaciteitstest teneinde de ladingsverliezen in de bluswaterleidingen te bepalen? 
 
Door het bluswaternet (de hoofdleidingen) aan te leggen in een lus zorgt men ervoor dat 
elk aftakpunt via 2 verschillende routes van bluswater kan voorzien worden. De plaatsing 
van afsluiters in het bluswaternet laat toe om een deel van het bluswaternet tijdelijk 
buiten gebruik te nemen (voor onderhoud of herstelling), terwijl de rest van het net 
operationeel blijft. 
 
De standaard NFPA 25 raadt aan om bovengrondse bluswaterleidingen jaarlijks te 
inspecteren op mechanische schade, corrosie en lekken. 
 
Dezelfde standaard beveelt tevens aan om alle bluswaterleidingen (boven- en 
ondergronds) om de 5 jaar te onderwerpen aan een capaciteitstest. 
 
Bij het uitvoeren van een capaciteitstest worden de ladingsverliezen van de betrokken 
sectie van de bluswaterleiding bepaald. Een maat voor de ladingsverliezen is de C-factor 
in de formule van Hasen-Williams. De ladingsverliezen kunnen toenemen in de loop van 
de tijd door vervuiling en interne corrosie van de leidingen. Door het uitvoeren van een 
capaciteitstest kan men bepalen of de leidingen nog de nodige debieten en drukken 
leveren.  
 
Een capaciteitstest wordt typisch uitgevoerd op een sectie tussen 2 hydranten. Op basis 
van het gemeten debiet en de druk ter hoogte van de hydranten kan men de C-factor 
berekenen. De bekomen C-factor is enkel representatief voor andere secties van het 
bluswaternet die gekenmerkt zijn door dezelfde diameter, hetzelfde materiaal en 
dezelfde leeftijd. 
 
Een alternatieve werkwijze bestaat er in om alle blussystemen te activeren die gelijktijdig 
kunnen worden ingezet bij de bestrijding van de verschillende brandscenario’s, en na te 
gaan of op alle plaatsen het nodige debiet geleverd wordt. 
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Hydranten 

173. Worden de hydranten periodiek visueel geïnspecteerd? 
174. Worden de hydranten periodiek getest? 
175. Worden de hydranten periodiek gesmeerd? 
 
Bij het testen van de hydranten worden ze volledig geopend en laat men ze gedurende 
enige tijd (richtwaarde: minimum 1 minuut) lopen. Na gebruik is het belangrijk na te 
gaan of de hydrant op correcte wijze leegloopt. Water dat achterblijft in de hydranten 
kan immers vorstschade veroorzaken. 
 
 

Monitoren 

176. Worden de blusmonitoren periodiek visueel geïnspecteerd? 
177. Worden de blusmonitoren periodiek getest? 
178. Worden de blusmonitoren periodiek gesmeerd? 
 
De inspectie en het onderhoud van monitoren komt aan bod in de NFPA-standaard 25 
“Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems”.  
  
Bij het testen van de monitoren worden ze bewogen over hun volledige bereik (zowel 
horizontaal als verticaal).  
 
Na de test worden de lansen best naar beneden gericht, zodat er zich geen water in kan 
accumuleren. 
 
 

Opvang en afvoer van water afkomstig van sproeisystemen 

179. Is opvang en afvoer voorzien van het water afkomstig van de 
watersproeisystemen? 

180. Zijn gesloten afvoerleidingen voorzien van maatregelen om te vermijden dat 
brandende vloeistoffen er kunnen indringen? 

181. Worden de afvoergoten en opvang regelmatig gereinigd?  
182. Zijn maatregelen getroffen om te vermijden dat brand in open afvoergoten een 

bedreiging vormt voor installatie-onderdelen of evacuatie- en toegangswegen?  
 
Een gecontroleerde opvang en afvoer van het koelwater moet vermijden dat de 
ontvlambare vloeistoffen zich samen met het koelwater verspreiden en op die manier een 
bedreiging vormen voor andere installaties. De verspreiding van ontvlambare gassen of 
dampen via riolen of andere afvoerleidingen kan worden tegengegaan door 
vloeistofsloten. 
 
Op plaatsen waar afvoergoten wegen kruisen is het nodig om ze af te dekken om een 
veilige passage van geëvacueerden, leden van de interventieploeg of de brandweer 
mogelijk te maken.  
 
Het verdient aanbeveling om elke 1 à 2 jaar de afvoerkanalen te spoelen om eventuele 
rommel en afval te verwijderen. 
 
Een brand in een afvoergoot kan ook een bedreiging vormen voor uitrusting die zich in 
de nabijheid bevindt. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk om de aanwezigheid 
van dergelijke uitrusting boven of naast de goten te vermijden. Indien dit niet mogelijk 
is, kan het plaatselijk afdekken van de goten een oplossing bieden. 
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Bluswateropvang 

183. Heeft de onderneming bepaald wat de vereiste opvangcapaciteit voor bluswater 
moet zijn? 

184. Heeft de onderneming maatregelen genomen om te vermijden dat verontreinigd 
bluswater terechtkomt in de publieke riolering of in het oppervlaktewater? 

 
Opvangputten vangen de vloeistof op afkomstig van de afvoerputten en de afvoergoten. 
Van daaruit gaat het verder naar een verwerkingssysteem of naar een grotere 
opvangvoorziening. Voor de opvang van bluswater kan onder meer gebruik worden 
gemaakt van opvangbekkens, opvangputten of opslagtanks. Vanuit het opvangrecipiënt 
kan het bluswater verder verpompt worden voor afvoer door gespecialiseerde 
afvalverwerkers, of naar de afvalwaterbehandeling van de onderneming zelf, indien deze 
daarvoor geschikt is. Het is hoe dan ook cruciaal dat er geen ongecontroleerde 
verspreiding kan gebeuren vanuit het verwerkingssysteem naar het milieu of naar zones 
waar schade kan berokkend worden. 
 
Om de verspreiding van vervuild bluswater buiten het bedrijfsterrein tegen te gaan, is 
het nodig om te beschikken over mogelijkheden om de afvoerleidingen en –kanalen voor 
hemelwater of afvalwater te onderbreken. 
 
Riolen kunnen afgesloten worden met schuifafsluiters of met ballonafsluiters. 
 
Schuifafsluiters kunnen desgevallend uitgerust worden met een elektromotor of met een 
hydraulische aandrijving, waardoor bediening van op afstand mogelijk is. 
 
Ballonafsluiters kunnen geplaatst worden als onderdeel van een noodinterventie of 
kunnen vooraf geïnstalleerd worden in het kanaal of in de leiding. In dat laatste geval 
zijn de ballonnen permanent verbonden met een persluchtvat en kunnen ze dus van op 
afstand opgeblazen worden. 
 
Waterzuiveringsinstallaties en koolwaterstofafscheiders zijn doorgaans ook uitgerust met 
systemen om ze af te sluiten van de omgeving. 
 


