


HEET  U  WELKOM ! 

HULPVERLENINGSZONE 

CENTRUM 



ZONECOMMANDANT:  

WIM VAN ZELE 



PROGRAMMA 29/11/2018 

 12u30 – 13u: onthaal 
 13u – 14u20: deel 1 
 14u20 – 14u40: pauze 
 14u40 – 16u: deel 2 
 16u: vragenronde 
 Netwerkmoment 





WIE ZIJN WIJ? 



BRANDWEERHERVORMING 

Voor 2015: 251 brandweerkorpsen  

(589 steden en gemeenten) 

 

2004: Gasexplosie Gellingen  

= start brandweerhervorming 

 

 

Vanaf 01/01/2015: 34 HVZ’s in België 

- 20 in Vlaanderen 

- 13 in Wallonië 

- 1 in Brussel 



8 gemeenten met 
een 
brandweerkorps: 
• Assenede 
• Deinze 
• Gavere 
• Gent 
• Lochristi 
• Melle 
• Merelbeke 
• Zelzate 

10 gemeenten 
zonder 
brandweerkorps: 
• De Pinte 
• Destelbergen 
• Evergem 
• Lovendegem 
• Moerbeke 
• Nazareth 
• Oosterzele 
• St-Martens-

Latem 
• Wachtebeke 
• Zulte  

HVZ CENTRUM 



OPPERVLAKTE:  ca. 82.177,58 ha 

INWONERS:  ca. 510.822 inwoners 

RISICO’s: 

• Snelwegen: 3 

• Haven: 1 

• Treinstations: 21 

• Seveso bedrijven (chemische bedrijven) 

• 21 hoge drempel 

• 9 lage drempel 

• Ouderlingen instellingen 

• 67 woonzorgcentra 

• 42 service flats 

• 7 daginstellingen 

• Ziekenhuizen: 12 

• Gevangenissen: 2 

• Onderwijsinstellingen: > 250  

• Universiteit studenten: > 74 000 (30 000 KW) 

• Hotels: 52 (+ B&Bs) 

• Grote evenementen (> 5000 pers./dag):  32 

HVZ CENTRUM 



HVZ CENTRUM 

Vanaf 01/01/2019: 

 

• DEINZE in het land 

van NEVELE 

 

• LIEVEGEM 

(Zomergem + 

Waarschoot + 

Lovendegem) 



WAT DOEN WE? 



 



VEILIGHEIDSKETEN 

Gekende risico’s 
+ 

Preventie 
+  

Opleiding 
+ 

Middelen 
= 

• Snel en adequaat 
• Professioneel en 

efficiënt 
 



2.195 
Branden (867 effectief) 

388 
Gevaarlijke stoffen 

7.029 

Technische interventies/ 
bevrijdingen 

6 
Speciale  interventies 

1.515 
Logistieke interventies 

114 
Evenementen 
(bewaking) 

2.322 Wespen bestrijding 

13.578 
TOTAAL 

15.319 
Ziekenwagen ritten 

9 Overige 

AANTAL INTERVENTIES (2017) 



BRANDOORZAKEN 

472 

11 
34 

76 
62 

26 
15 

129 

30 
10 2 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

867 branden in 2017 = 2,3 / dag 



BRANDOORZAKEN 
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WIE DOET HET? 



Zoneraad 

Zonecollege 

Zonecom-
mandant 

Stafdiensten Directieteam 

Dienst Beleids-
ondersteuning Coördinator  

Dienst Welzijn 
Dienst 

Communicatie 

HC 112/100 
Oost-

Vlaanderen 

Zonesecretariaat 
– Quality – EU 

projecten Juridische 
Dienst 

Bijzonder 
Rekenplichtige 

Directie 
Preventie Directie Logistiek 

Directie VTO & 
HR OPS 

Directie Dispatch 
& ICT 

Directie 
Operaties 

Directie 
bedrijfsvoering 

Externe diensten 

Directie Pro-
actie 

Directie 
Noodplanning 

ORGANOGRAM BWZC 



• 1000 werknemers 

– ca. 400 beroeps 

– ca. 500 vrijwilligers 

– ca. 100 administratief personeel 

• Beroeps: 4 ploegen (12 uur/shift) 

• Administratief personeel: enkel weekdagen 

• Preventie: occassioneel ook in weekends / feestdagen 

PERSONEELSBESTAND 

BWZC 2018 



TOEKOMST - UITDAGINGEN 



TOEKOMST - UITDAGINGEN 



TOEKOMST - UITDAGINGEN 



PREVENTIEDIENST 2002 



PREVENTIEDIENST 2007 



“We believe that the most 

effective firefighting technique is 

prevention” 
London Fire Brigade 

 

PREVENTIE 

 



MISSIE PREVENTIE 

• Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand 

voorkomen 

• Veiligheid van de aanwezigen waarborgen 

• Preventief het ingrijpen van de brandweer 

vergemakkelijken 

 



BRAND 

• BRAND : de ver van mijn bed show? 

• REALITEIT : loert steeds om de hoek 

 

 

 

 

 ELKE MINUUT TELT! 



• Situatie op 19/11/2018 

• 49 doden in België 

 

• “Go For Zero 

Victims” 

 

AANTAL FATALE 

WONINGBRANDEN 2018 
 



WAT DOEN WE? 

• Adviseren 
– (Bindend) advies geven bij vergunningsaanvragen 

(omgevingsvergunning / IOW) 

– Bestaande gebouwen en toekomstige projecten 

• Controleren (naleving  

        regelgeving) 

• Sensibiliseren 
 



PREVENTIE IN CIJFERS 
In 2017: 

• 1519 adviezen stedenbouwkundige aanvragen 

• 17 afwijkingsadviezen 

• 718 inspectieverslagen (= controles van bv kamerwoningen, PTI) 

• 209 milieuvergunningsadviezen 

• 117 attesten (= controles van WZC, KDV, ziekenhuizen) 

• 1676 adviezen innames openbare weg 

• 2284 adviezen evenementen 

• 504 algemene brieven 

• 80 BPA bezoeken 

 



WAT KOST DAT? 

• Opgelet: advies is niet gratis! 

• Retributiereglement voor brandweerinterventies en 

brandpreventie: 

https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat   

 

https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat
https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat
https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat
https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat
https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat
https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat
https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://betaaltechnieken.wikispaces.com/De%2Boverschrijving&ei=5XAyVf-nFoK7OJLigIAF&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNGHujeTahuasg7ngzxNQUEQWrGcWg&ust=1429455456729723


1807  
Code 

Napoleon 

1854 
Boswetboek 

1886 
Veldwetboek 

1946  
ARAB 

31/12/63 
Wet Civiele 

Bescherming 

HOE HET ALLEMAAL 

BEGON… 



22/05/67  
Innovation 

01/01/76 
Discotheek 
La Louvière 

31/12/94 
Switel-hotel 
Antwerpen 

01/01/01 
Café te 

Volendam 

14/06/17 
Grenfell 
Tower 

Londen 

• 1968 Art. 52 ARAB 

• KB Hoogbouw 

1979  

Wet preventie van 

brand en ontploffing 

1994  

KB Basisnorm 2003 

Politiereglement 

PTI 
 

HOE HET ALLEMAAL 

BEGON… 

? 

16 

15 

14 

329 

71 

C:/Users/moorleel/Desktop/PREVENTIE/Infosessie brandveiligheid/Polygoonjournaal over de brand bij L’Innovation.mp4


WETGEVING BRANDVEILIGHEID 

Complexe wetgeving: 

• Wetten, KB, MB,… 

• Decreten 

• Politiereglementen 

• Europese normen 

• Belgische normen 



WETGEVING … 

https://www.youtube.com/watch?v=QlwHotpl9DA 



BASISNORM - NIEUWBOUW  

BASISNORMEN: KB 07/07/1994 + WIJZIGINGEN 
• BIJLAGE 1: TERMINOLOGIE 

• BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN 

• BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN 

• BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN 

• BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN MATERIALEN 

• BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN 

• BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

• Nieuwe gebouwen (en uitbreidingen) 

• Alle gebouwen, behalve eengezinswoningen 

• Minimale voorwaarden, ongeacht bestemming  

• Veiligheidsniveau ifv hoogte van het gebouw 

• Afwijkingen via FOD Binnenlandse Zaken 



BASISNORM - VERBOUWING  

Verbouwingen (zonder S of V wijziging) 

• Basisnorm als leidraad 

• Streven naar zelfde graad van veiligheid 
 



PREVENTIEDIENST 2012 



PREVENTIE 
 

• VROEGER (< 1998)  Lokale dienstchef en zijn 
officieren 

 

• NU  Netwerk van experten: 
– Burgers (preventionisten, controleurs, 

administratieve medewerkers) 
• Experten (ir., ing., arch.) 

• Brevet technicus brandvoorkoming (specifieke opleiding 
brandweerschool – theorie + stage) 

– Vrijwillige officieren (aantal ↓) 

– Beroeps(onder)officieren (aantal ↓) 
 

 

 



ORGANOGRAM 

 



THE P-TEAM 

• VIDEO 

C:/Users/moorleel/Pictures/A-team.mov


ADMINISTRATIE PREVENTIE 



• Verwerken inkomende oproepen 

• Beheren algemene mailbox 

• Redactie van de verslagen 

• Verwerken van inkomende en uitgaande post 

(getekende verslagen) 

• Opdrachten controleren op hun status 

• Online aanvragen verwerken (portaal) 

• Data voor statistieken bijhouden 

• Archiveren 

 

TAKEN ADMINISTRATIE 



BESPREKING ENKEL OP AFSPRAAK  

preventie@bwzc.be 

09/268 88 99  

(druk 2 voor preventie) 

Vele opdrachten = langere wachttijden 

ALGEMENE INFO 

www.brandweerzonecentrum.be 

 

 

EEN AFSPRAAK? 

http://www.brandweerzonecentrum.be/
mailto:preventie@bwzc.be
http://www.brandweerzonecentrum.be/


PORTAAL PREVENTIE 



 

AANDACHTSPUNTEN 



CEL BPA 



 

 

 

 
Voorkomen van risicovolle situaties 

voorkomen van onveiligheid 

 



BRANDPREVENTIEADVISEURS 

 

• Geüniformeerden met extra opleiding 

• Sensibiliseren: 

Presentaties 

huisbezoeken 

 

• ééngezinswoningen 

‘BRANDVEILIG SAMENLEVEN’ 



• Brandpreventieadviseurs = Diefstalpreventieadviseurs 

• Voordrachten 

• Opendeurdagen 

• Beurzen 

• 14-daagse van de veiligheid 

• Schoolbezoeken 

• Jeugdbewegingen 

• Screening horecazaken (eigen risicoanalyse) 

• Individuele huisbezoeken  

(www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur ) 

• Huisbezoeken na brand op zaterdag 

TAKEN BPA 

http://www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur
http://www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur
http://www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur










MISSIE BPA: iedereen bewust 

van (brand)veiligheid 



C:/Users/moorleel/Desktop/PREVENTIE/Infosessie brandveiligheid/Lichtfestival korte versie.mp4


CEL MOBILITEIT 



Alle maatregelen om het zich voordoen van 

de risico's te beperken of de gevolgen van 

het zich voordoen te minimaliseren;  

 



WETGEVING  

• SAH: dynamisch 

• Wet op de minimale middelen 

• Basisnorm 



WETGEVING 

SAH – Minimale Middelen 
• Brand => AP 0/1/5  

                   CW 1/0/0   

                   + LW 0/0/2   

Multifunctionele autopomp 0/1/5   

 1 onderofficier-bevelvoerder drager 

adembescherming  

 1 chauffeur-pompbediener  

 4 brandweerlieden dragers adembescherming 



WETGEVING 

SAH – Minimale Middelen 

Brand: melding branddetectie (bvb. huisbrand – 

automatische branddetectie - …) / auto / vrachtwagen / 

brandgeur / controle rookontwikkeling / tunnel /  

ondergrondse parking / trein – tram – bus / vliegtuig / 

industrie / explosie / container / vuilnisbak / berm – 

gras / hoogspanningscabine / schoorsteenbrand / … 

 

 



WETGEVING  

SAH – Minimale Middelen 

Technische interventie: gasgeur / gaslek / 
Explosiegevaar / ongeval radioactieve stoffen (Radiolog – chem – 

biolog) / breuk ondergrondse pijpleiding (gas – vloeibare kws) / 

persoon opgesloten in lift / gevaarlijk dier / persoon 

bekneld in machine / Elektrocutie / CO / redding ondergrondse 

ruimte / bommelding / terrordreiging / groot dier in nood – te water 

/ persoon te water / persoon onder brokstukken / 

scheepvaartongeval / verkeersongeval / persoon onder 

trein – tram – bus / ADR-ongeval / Redding op hoogte / persoon 

die dreigt te springen / instortingsgevaar / vliegtuigongeval / 

scheepvaartongeval / … 

 

 



WETGEVING 

SAH – Minimale Middelen 
• Brand => AP 0/1/5  

                   CW 1/0/0   

                   + LW 0/0/2   

Multifunctionele autopomp 0/1/5   

 1 onderofficier-bevelvoerder drager 

adembescherming  

 1 chauffeur-pompbediener  

 4 brandweerlieden dragers adembescherming 



WETGEVING 

Basisnorm 
• één bouwlaag  ten minste tot op 60 m van gebouw 

 

• meer dan één bouwlaag  ten minste in één punt een gevel kunnen 
bereiken. Daartoe moeten de voertuigen beschikken over: 
 minimale vrije breedte: 4 m; 

 minimale draaistraal: 11 m binnenkant en 15 m buitenkant; 

 minimale vrije hoogte: 4 m; 

 maximale helling: 6%; 

 draagvermogen: maximale asbelasting van 13t  

 

• Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen, … 

 enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de 
veiligheid van de gebruikers, noch de actie van de brandweer in het 
gedrang komen.  

 



Cel Mobiliteit 



• Adviezen IOW 

• Overleg IOW (Gent structureel => CIPR) 

• Plaatsbezoeken IOW 

• Overleg heraanleg (Gent structureel => IKZ) 

• Mobcel / PVC / VERO / GBC / … 

 

 TAKEN 

MOBILITEITSAMBTENAAR 



• Interne communicatie 

COMMUNICATIE  - CEL 

MOBILITEIT 

• Verschil beroeps – vrijwilligers 

      van kazerne  naar kazerne 

 



• Voorbeelden hoe het wél kan  

• Minimale hinder 

CEL MOBILITEIT 



 



 



 



 



 



• Alles kan beter 

TOEKOMST? 



 



 



 



 



 



BRANDWEERVOERTUIGEN  

VS.  

VOORWAARDEN IOW 













ARAB EN CODEX 

 Ook brandweer moet een actief veiligheidsbeleid voeren 



     ARAB EN CODEX 



ARAB EN CODEX 



ARAB EN CODEX 



MINIMALE VOORWAARDEN 

BASISPRINCIPES 

– elke WE bereikbaar 

– >20 WE: 2 ontsluitingen 

– Eisen wegenis/ brandweerweg 

• 4m breed en hoog 

• 11-15 m bochtstralen 

Extra aandacht voor aansluiting  

op openbare wegenis 

 



AUTOLOZE VERKAVELINGEN 

• Werk maken van toegangsprincipe 
– Camera 

– Verzinkbare paal 

– Huisnummering / 

straatnaamgeving 

waar enkel brandweerwagens toegankelijk 

zijn. 



TOEKOMST 

 

– CNG: grotere en zwaardere vtgn 

– Elektrische vtgn: grote en zware vtgn 

 

=> Géén kleinere brandweervoertuigen !!! 





CEL WONEN 



EENGEZINSWONINGEN 

BASISPRINCIPES: 

• compartimentering 

• bereikbaarheid 



EENGEZINSWONINGEN? 
Praktijk Zorgwoning 

Gestapeld wonen Co-housing 

 Advies vragen! 



OP VRAAG 

- belanghebbende (melding brandonveilige situatie) 

- overheid (controle hoogbouw)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE 

Woontorens Watersportbaan 1961-1965 



OP INITIATIEF BRANDWEER 

Bezoek na brand      

CONTROLE 



Opengaande 

ramen 
Géén  

brandlast in 

evacuatiewegen 

Vluchtladder 

achtergevel 

CONTROLE STUDENTENKAMERS 
samen met controleurs dienst Wonen  



 

 

CONTROLE STUDENTENKAMERS 
 compartimentering 



 

 

tapijt vinyl/linoleum hout 

 Brandklasse bekleding vloeren, wanden & plafonds 

CONTROLE STUDENTENKAMERS 



BASISNORMEN  

 

POLITIEREGLEMENT OP DE KAMERWONINGEN 

+ Scholennorm bij grootschalige studentenhuisvesting  

 

ARAB / CODEX  

 

Geen wettelijke basis?  

Adviserend, wetgeving als LEIDRAAD 

 Verplichtend als advies bij 

stedenbouwkundige vergunning 

WELKE WETGEVING? 



BEREIKBAARHEID  

GEBOUW: vanaf openbare weg of brandweerweg 

ELKE WOONENTITEIT 
 

 

 

 

 

 

 

BOUWTECHNISCHE 

MAATREGELEN 



AFSTAND TUSSEN GEBOUWEN  

BOUWTECHNISCHE 

MAATREGELEN 

AFSTAND TUSSEN  

COMPARTIMENTEN 

binnen gebouw 



VLAMOVERSLAG   

Brandweerstand  tussen bouwlagen 

 

 

BEKLEDINGSMATERIALEN 

Brandklasse  

 

 

BRANDWERENDE SCHEIDING 

- elke bouwlaag 

- elke woonentiteit 

- trappenhuis gescheiden van liftsas  

bij MG&HG 

BOUWTECHNISCHE 

MAATREGELEN 



- Aantal trappenhuizen 

- Lengte evacuatiewegen tot uitgang/ trappen 

- Breedte evacuatiewegen 

- Brandweerstand wanden en deuren op 

evacuatiewegen 
 

EVACUATIEWEGEN 



MINIMALE UITRUSTING 

Branddetectie-installatie 

rookluik 
veiligheidsverlichting 

blusmiddelen 

signalisatie 



COMPARTIMENT 
Compartiment = 1 BOUWLAAG 

 

DUPLEX met voorwaarden: 

- Verbinding trappenhuis via grootste bouwlaag 

- Als >300 m²: 2 verbindingen trappenhuis 

 

TRIPLEX sinds 2017 met strenge voorwaarden: 

- max. 300 m²  

- automatische branddetectie-installatie 

- 2 verbindingen trappenhuis 
 

Loopafstand tot uitgang of trappenhuis = beperkende factor  



STAPELWONING 

+00 

+01 

+02 

- compartimentering 

- voorwaarden triplex 

+00 +01 +02 

triplex 

+00 +01 +02 

+00 

+01 

+02 

duplex 

Gemeenschappelijk trappenhuis = MEERGEZINSWONING 

 => + rookluik, uitrusting…   
 



MONUMENTEN 

• KB als leidraad voor gelijkwaardig veiligheidsniveau 

• Basisprincipes 

– Elke W.E. bereikbaar 

– Elke W.E. brandwerend scheiden 

– Traphal omsluiten en ontroken 

• Overleg met dienst Preventie 

 



CEL WERK 



• Bedrijven 

 

 

 

 

 

WERKVELD 



• Gentse haven  

•  70.000 jobs in 300 bedrijven 

WERKVELD 



• Winkels, shoppingcenters 

• Kantoorgebouwen 

WERKVELD 



• Arcelor Mittal 

• Volvo Cars en Volvo Trucks 

• Elektriciteitscentrales (Luminus, ENGIE Electrabel) 

• 33 SEVESO BEDRIJVEN 

= bedrijf met risico op zware ongevallen 

 

Zware ongevallen: mogelijk groter dan  

1 brandweerploeg snel en doeltreffend  

kan bestrijden! 

RISICO’S BINNEN DE ZONE 



• Grote gebouwen in staalstructuur (30.000 m2)  

• Grotere brandlasten 

gebouwen die niet lang blijven staan 

focus op brand bestrijden langs buiten 

focus op snelle evacuatie van de werknemers 

INDUSTRIEGEBOUWEN 



• Véél water nodig 
 

 

BRANDWEERINZET 

#Brandweer 
wagens 

Waterverbruik 

WONINGBRAND 3 < 50 m3 

INDUSTRIEBRAND 7 > 2500 m3 



 
 
 
 

• Werplengte brandweerwagen: 60 m 

 

• DEBIETEN TOT 900 m3/u!  

20 keer meer water wordt verbruikt per minuut! 

 

DUS bijkomende watervoorraden vereist! 

grootte orde 200-500m3 voor normale industriële 

risico's 

WATER WATER WATER 



 
 
 
 

WATER WATER WATER 
 

• PRIMAIR bluswater 



WATER WATER WATER 
 

• TERTIAIR bluswater 



WATER WATER WATER 

SECUNDAIR bluswater:   

overbrugt “primair” naar “tertiair” 



1. Omgevingsvergunningen:  

voorheen BA : oprichten van het 

gebouw/installatie 

en MV: activiteiten in het gebouw/bedrijf 

Vb. loods met kunstmest vs. loods waarin 

brandbare vloeistoffen opgeslagen worden 

2. Controles  

3. Seveso 

4. Voorbespreking 

PROCEDURES EN 

VERGUNNINGEN 



• Nieuwe technologie: o.a. airbags nieuwe 

productieprocessen 

• GENOEG WATER  

• Bereikbaarheid en opstelplaatsen  

• SEVESO-risico’s die capaciteit brandweeruitruk 

overstijgen 

 

 

UITDAGINGEN 



CEL ZORG 



DOELGROEP 

Niet-zelfredzame 
personen: 



(GROTERE) RISICO’S 

 

 



• Specifieke wetgeving per doelgroep 

• Vlaamse wetgeving 

– UITZ: ziekenhuizen! 

• 3 mogelijke attesten: A / B / C 

 

WETGEVING 



• Bijzondere aandachtspunten: 

– Bouwtechnisch 

– Uitrusting 

– Organisatorisch 

WETGEVING 



HET DOEL? 

• Snelle detectie van brand 

• Veilige evacuatie + horizontale evacuatiemogelijkheden 

= een must 

• Goede bereikbaarheid 

• Opleiding personeelsleden 

 



SCHOLEN EN INTERNATEN 

Nog altijd geen wetgeving 

NBN S21-204 (in herziening) 

 

- Bijzondere aandachtspunten 

- 2 trappenhuizen 

- 1m20  

- Rechtstreeks naar buiten 
 

 



• KB 06/11/1979 specifieke eisen gesteld aan ziekenhuizen 

inzake beveiliging tegen brand en paniek (verouderd!) 

 

• Bijzondere aandachtspunten: 

– Structurele elementen: 2 h 

– Evacuatiewegen en doorgangen 

• specifieke breedtes 

 

• Ziekenhuizen hebben een attest nodig voor hun erkenning. 

ZIEKENHUIZEN 



OPMERKINGEN 



• Geen specifieke wetgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch maatregelen noodzakelijk: (toekomst: “algemeen 

BVR zorgsector”)   

 

PERSONEN MET EEN 

BEPERKING 



 



CEL PTI 



• KB Basisnormen (indien van toepassing) 
– Bij uitbreidingen & nieuwbouw 

 

• Toeristisch Logiesdecreet 
– vanaf 6 kamers en/of 13 slaapplaatsen of indien kampeerterrein 

– In alle gevallen: 2 onafhankelijke evacuatiewegen 
 

• Politieverordening op PTI 
 

 Meerdere wetgeving van toepassing? Strengste eis telt! 

WETGEVING 



WERKVELD 

 



• Bijstand bieden 

• Nakijken programma en inrichtingen 

die evenementen organiseren 

• Foodtrucks 

• Pop-ups 

EVENEMENTEN 



• Nachtclub ‘The Station’ 

• 20 februari 2003 

• 462 bezoekers 

• 100 doden + 230 gewonden 

• 132 ongedeerd 

 

PUBLIEK TOEGANKELIJKE 

INRICHTINGEN 

C:/Users/moorleel/Desktop/PREVENTIE/Infosessie brandveiligheid/The Station Nightclub Fire.mp4


 Vaak onbekend terrein  

voor de aanwezigen! 

• Belang van: 
– Snelle detectie 

– Goede opleiding personeel  

(evacuatieoefeningen!) 

– Goede signalisatie & verlichting 

– Duidelijke en rechtlijnige  

evacuatiewegen 

 

 

 

EVACUATIE 



• Belang van nooduitgang: 

– Hoge capaciteit  evacuatiedruk 

– Steeds in de vluchtrichting opendraaien! 

– Voldoende en onafhankelijke uitgangen 

–  Evacuatiewegen bruikbaar door iedereen 

 Vraag je af of je het zelf zou doen 

 

EVACUATIE 



• Keukens 

– Oliebranden, grill, open keukens, .. 

– brandwerend compartimenteren t.o.v. de andere lokalen of 

blussysteem in dampkap 

• Technische installaties 

– DJ booth, pyrotechnieken, rookmachines, gasflessen 

– Blusmiddelen en goed beheer 

• Decoratie / versiering (o.a. kerstversiering) 

– Gezond verstand  

– Brandvertragende materialen gebruiken 

• Beschermen van andere functies in het gebouw (bv. 

bewoning) 

– Compartimentering 

– Detectie 

 

RISICOFACTOREN 



• Gezonde dosis ‘wat als?’ 

• ‘Wat zou ik zelf doen?’ 

• Maar vooral: het hoeft niet altijd te branden! 

 Paniek, misdaad, terrorisme, gaslek, 

 ontploffingsgevaar, overcapaciteit 

 

OM OVER NA TE DENKEN 



CEL EVENEMENTEN 



 

 

 

 
Voorkomen van risicovolle situaties 

voorkomen van onveiligheid 

 



WETGEVING  

Lokaal: 3 Politieverordeningen: 

 evenementen 

 gas en/of elektriciteit 

 publiek toegankelijke inrichtingen (2016) 

 

2019=> samenvoegen en updaten (foodtrucks, 

tijdelijke campings,…) 



 CEL EVENEMENTEN 

• Adviezen Evenementen 



 



 Cel Evenementen 

• Adviezen Evenementen 

# adviezen 

2015 1.444 

2016 1.955 

2017 2.284 

2018 2.256 (10 mnd) 



 CEL EVENEMENTEN 

• Standaard adviezen door gemeenten: 

 > 4 meter doorgang 

 géén gas 

 géén openbaar vervoer 

 géén meerdere evenementen 

 open vuren => zonale richtlijnen 



CEL EVENEMENTEN 

• Behandeling aanvragen  

door 17 operationelen (11/6) 

 Verschil beroeps – vrijwilligers 

ovan kazerne  naar kazerne 

oLOKALE INBRENG !!! 

Evenementenmatrix => uniformiteit zonaal 

o  inzet bepalen van brw inzet: CP-Ops, LW, AP,… 

 

 



CEL EVENEMENTEN 

• Grote evenementen: 

Gecombineerde controleteams:  

Techn. prev. (wetgeving) én  

Ops (interventie) 

Leren van elkaar 

• Waarom controles? 



SWITEL BRAND 

C:/Users/moorleel/Desktop/PREVENTIE/Infosessie brandveiligheid/Switel brand 1994.mov


 Cel Evenementen 









 Cel Evenementen 



 



 



 CEL EVENEMENTEN 
• Controles horecazaken  

Al dan niet met politie, FOD,… 

buiten de kantooruren (‘s nachts & weekend) 

Naleving brandweervoorwaarden 

Naleving terras ifv doorgang 

CO-meting sishabars 

Pop-Ups 

Probleempanden 

Verblijfplaatsen Roma’s 

•                 Waarom controles? 



 Cel Evenementen 

 



 Cel Evenementen 

 



 Cel Evenementen 

 



 Cel Evenementen 

 



VRAGENRONDE 




