
  

FICHE : BIJLAGE III.3-1 VAN DE CODEX 

VAARDIGHEDEN EN OPLEIDINGEN  

VAN DE LEDEN VAN DE BRANDBESTRIJDINGSDIENST 

 

1) Beheer van de brandbestrijdingsdienst 

 

bekwaam zijn om  

 de interventieploegen te organiseren 

 mee te werken aan de uitvoering van de risicoanalyse 

 

2) Interventie bij brand 

 

A. Vaardigheden 

 

bekwaam zijn om  

 het belang en de beperkingen van zijn opdracht te identificeren en te herkennen 

 de aard van het vuur te begrijpen en de wijze van voortplanting ervan 

 de gevaren verbonden aan een brand te identificeren 

 het nut van de brandprocedures te begrijpen 

 de beschermingsmiddelen tegen brand te identificeren en correct te gebruiken 

 in geval van waarschuwing en in geval van alarm correct te reageren 

 op een veilige wijze elk begin van brand te bestrijden 

 situaties die een brandrisico kunnen creëren te herkennen en te signaleren 

 

B. Opleiding 

 

 theoretische en praktische elementen 

 o.a. praktische oefeningen in gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand  

 regelmatige bijscholingen  

 

3) Evacuatie van de aanwezigen 

 

A. Vaardigheden 

 

bekwaam zijn om  

 het belang en de beperkingen van zijn rol te identificeren en te herkennen 

 de gevaren verbonden aan een brand te identificeren 

 de verschillende situaties te identificeren die leiden tot evacuatie 

 de verschillende evacuatietechnieken op te sommen en uit te leggen, en ze weten 

toe te passen in het bedrijf 

 situaties die evacuatie kunnen hinderen te herkennen en te signaleren 

 de evacuatiewegen te identificeren 

 in geval van alarm correct te reageren 

 een evacuatie snel en efficiënt uit te voeren 
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B. Opleiding 

 

 theoretische en praktische elementen 

 regelmatige bijscholingen  

 

 

Meer informatie : 

   

 Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de 

codex over het welzijn op het werk 

 De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie 

 

 

 


