
 

FICHE : SPECIFIEKE PREVENTIEMAATREGELEN  

BETREFFENDE ONTVLAMBARE OF BRANDBARE STOFFEN 

 

 

Preventiemaatregelen :  

 

voorkomen van brand verbonden aan aanwezigheid van elke ontvlambare of brandbare stof 

 gevaren uitschakelen  

 risico’s verminderen  

 

inzonderheid betreffende : 

1) ontvlambare vloeistoffen  

 het gebruik 

 de productie  

 de opslag  

ongeacht de aanwezige hoeveelheid 

 onverminderd titel 5 betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van 

boek III van de codex over het welzijn op het werk 

 

2) ontstaan van explosies 

 inzonderheid titel 4 betreffende ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer 

van boek III van de codex over het welzijn op het werk 

 

3) brandbare gassen  

 het gebruik 

 de productie  

 de opslag  

4) gebruik van toestellen / installaties 

voor verwarming en airconditioning 

5) gebruik van  

 toestellen 

 arbeidsmiddelen 

 producten  

die vermoedelijk brand kunnen veroorzaken 

 

 

Bijzondere maatregelen :  

 

wanneer het werk gebruik vereist van  

 ontplofbare stoffen 

 brandbare gassen  

 ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen 

 voor zelfontbranding vatbare vloeistoffen of vaste stoffen 

 

neemt de werkgever inzonderheid volgende bijzondere maatregelen : 

1) de hoeveelheid beperken 



 2 

tot strikt noodzakelijk  

2) opslaan  

op passende wijze 

 

3) afstand of isolering van deze stoffen  

ten opzichte van elke ontstekingsbron 

4) zelfontbranding van stoffen of afvalstoffen 

beheersen van de omstandigheden   

 afvalstoffen in hermetisch gesloten recipiënten 

 afvalstoffen regelmatig verwijderen  

 

 

Het ARAB :  

 

deze preventiemaatregelen doen geen afbreuk aan de minimale voorschriften van het ARAB  

 artikel 52.6 (gasinstallaties) 

 artikel 52.8 (voorkoming van brand)  

 

 

Meer informatie :   

 

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

over het welzijn op het werk 

 Titel 4 betreffende ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer van boek III 

van de codex over het welzijn op het werk 

 Titel 5 betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen 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 

 De gids “Gevaarlijke chemische producten” uit de reeds SOBANE-strategie 

 

 

 


