
 

FICHE : BRANDBESTRIJDINGSDIENST 

 

 

Wie moet een brandbestrijdingsdienst oprichten :  

 

elke werkgever  

 

 

De taken van de brandbestrijdingsdienst :  

 

deze dienst vervult minstens volgende taken : 

1) erop toezien  

dat de melding gebeurt 

2) erop toezien  

dat het waarschuwingssignaal gepast behandeld wordt 

3) de nodige taken verrichten  

voor het bestrijden van elk begin van brand 

in aanwezigheid van een persoon die hulp kan bieden 

4) in veiligheid brengen van personen  

in afwachting van openbare hulpdiensten 

5) maatregelen uitvoeren voor toegang tot de onderneming 

voor de openbare hulpdiensten  

6) vlug naar plaats van onheil leiden 

de leden van de openbare hulpdiensten  

7) meewerken aan  

 de risicoanalyse  

 de ontwikkeling van de schriftelijke procedures  

8) situaties signaleren  

 die de evacuatie kunnen hinderen  

 die brand kunnen uitlokken 

 

 

Schriftelijke procedures :  

 

deze dienst voert zijn taken uit  

overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel III.3-23 van de codex 

 

 

Voldoende middelen :  

 

de werkgever vergewist zich ervan  

dat brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen in functie van  

 de aard van de activiteiten 

 het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming / instelling 

 het specifiek brandrisico 

 de uit te voeren preventiemaatregelen 

 de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken  
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de werkgever bepaalt inzonderheid :  

1) het aantal werknemers voor de dienst 

2) de bekwaamheden  

nodig voor uitvoeren van hun taken 

(zie ook bijlage III.3-1 van de codex) 

3) de specifieke opleiding  

nodig voor verwerven van deze bekwaamheden 

(zie ook bijlage III.3-1 van de codex) 

4) de verdeling van deze werknemers  

zodat het geheel van de arbeidsplaatsen gedekt is 

5) de nadere regels  

betreffende de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst 

 

 

Aanvullend personeel :  

 

de werkgever mag aanvullend beroep doen op  

personen die geen deel uitmaken van personeel  

 

 

Advies :  

 

voor de organisatie van de brandbestrijdingsdienst vraagt de werkgever advies  

 aan de bevoegde preventieadviseur  

 aan het Comité 

 in voorkomend geval, aan de bevoegde openbare hulpdienst 

 

 

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 

 

 

 


