
 Brandpreventie- dossier  
Elke brand heeft nadelige gevolgen voor mens, milieu en de continuïteit van de 
organisatie. Daarom is een brandpreventie van uitermate belang. De werkgever 
is verplicht om een brandpreventiedossier bij te houden, i.e. een verzameling 
van de meest belangrijke documenten - waaronder de risicoanalyse - op het vlak 
van brandveiligheid.    

Enkele termen: 

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

•  Beschermingsmiddel tegen brand: elke uitrusting die toelaat brand te 
detecteren, te signaleren, te blussen, zijn schadelijke gevolgen te beperken, 
of de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken

•  Nooduitgang: uitgang die specifiek bestemd is voor de evacuatie van het 
gebouw in geval van nood.

De werkgever houdt verplicht een brandpreventiedossier bij. Dit dossier speelt 
een cruciale rol bij:

•  Het voorkomen van brand

•  Het verzekeren van de veiligheid en snelle evacuatie van de aanwezige 
personen 

•  Een snelle en efficiënte bestrijding van een beginnende brand om uitbreiding 
te vermijden 

•  Het voorkomen of beperken van de schadelijke gevolgen van een brand

•  Het vergemakkelijken van de tussenkomst van de openbare hulpdiensten
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HET BRANDPREVENTIEDOSSIER:

•  Is dynamisch en wordt bijgewerkt; 

•  Is de weerspiegeling van uw brandpreventiebeleid;

•  Wordt ter beschikking gehouden van

- de openbare hulpdiensten;

- de met het toezicht belaste ambtenaren (inspectie); 

-  het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk/
vakbondsvertegenwoordiging/werknemers. 

Doel: iedereen moet VEILIG en SNEL buiten kunnen 

DIT DOSSIER BEVAT 11 ONDERDELEN OF DOMEINEN.

1. DE RESULTATEN VAN DE RISICOANALYSE BETREFFENDE HET BRANDRISICO 

• vormt de basis van het preventiebeleid

• mogelijke oorzaken van brand in kaart brengen via: checklists, OIRA-tool  

• dynamisch van aard 

• noodzakelijke preventiemaatregelen opstellen

• advies door CPBW  

2. DE ORGANISATIE VAN DE BRANDBESTRIJDINGSDIENST 

• Op advies van preventieadviseur arbeidsveiligheid en het CPBW 

• Doel: minstens 1 persoon aanwezig op het werk die kan optreden bij brand

• Opgericht ongeacht de aard van de onderneming en het aantal werknemers 

• Speelt een cruciale rol in het voorkomen van brand, de evacuatie en de 
brandbestrijding.

• Leden dienen een theoretische opleiding, praktische training en bijscholingen 
te volgen

• Taak: kunnen interveniëren bij brand en de aanwezigen evacueren
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3. INTERN NOODPLAN1 MET SCHRIFTELIJKE PROCEDURES

•  Wettelijk verplicht om minstens 1 x per jaar een evacuatieoefening te organiseren 

4. HET EVACUATIEPLAN 

•  Op te hangen in het gebouw

- rekening houdend met het aantal ingangen en verdiepingen  

- met aanduiding: “U bevindt zich hier” 
•  De indeling en bestemming van de lokalen

- waar liggen de lokalen met een verhoogd brandgevaar 

5. HET INTERVENTIEDOSSIER 

•  Doel: interventie van hulpdiensten vergemakkelijken

- belangrijk hulpmiddel voor hulpverleners

•  Opmaak best in samenwerking met de bevoegde, lokale brandweer 

•  Dossier op te hangen aan de hoofdingang gebouw (de toegang hulpdiensten) 

•  Ter beschikking stellen van de openbare hulpdiensten

•  Voldoende groot lettertype voorzien, vlot leesbaar 

•  A4-formaat 

•  Plastificeer de documenten 

Dit interventiedossier bevat

•  elementen van het brandpreventiedossier:

- het evacuatieplan

- een lijst met beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand en hun situering 
op plan

•  de informatie op vraag van de openbare hulpdienst voor het opmaken van een 
nood- en interventieplan

•  de elektrische installaties

- hun locatie

1 ZIE FICHE N°9: Intern noodplan
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•  de afsluitkranen van fluïda (gas, water, stookolie…) 

- hun locatie

- hun werking

•  de ventilatiesystemen

- hun locatie

- hun werking

•  de branddetectiecentrale

- haar locatie

•  Eventuele bijkomende zaken die van belang kunnen zijn zoals de locatie van 
sleutelkluizen, alternatieve toegangswegen, contactpersonen...

6. DE VASTSTELLINGEN NAAR AANLEIDING VAN EVACUATIEOEFENINGEN 

•  Dit is een verslag opgesteld na iedere oefening  

- het scenario

- de doelstellingen

- het chronologisch verloop
•  Evaluatie

•  Actiepunten

- o op te nemen in het GPP en JAP2

7. DE BESCHIKBARE BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN BRAND

•  Een lijst van alle middelen met situering op het grondplan

•  Werkgever moet voldoende middelen voorzien, afhankelijk van:

- de grootte van de onderneming

- de indeling en bestemming van de lokalen

- de aard van de activiteiten en de aanwezige materialen (zoals aanwezigheid 
bepaalde chemische stoffen)

•  Inschakelen hulp openbare hulpdienst

•  Niet-automatische beschermingsmiddelen tegen brand

- zichtbare en toegankelijke plaatsen

- makkelijke bediening

2 ZIE FICHE N°7: GPP en JAP 
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•  Signalisatie

- op gepaste plaatsen

- goed waarneembaar 

8.  DE DATA EN VASTSTELLINGEN VAN CONTROLES,  
KEURINGEN EN ONDERHOUDSBEURTEN VAN

•  Beschermingsmiddelen tegen brand 

- controle: minstens  1 x per jaar (wettelijke verplichting) 

•  Gasinstallaties

•   Verwarmingsinstallaties

•  Airconditioningsinstallaties

•  Elektrische installaties

9.  DE LIJST VAN EVENTUELE TOEGESTANE INDIVIDUELE AFWIJKINGEN VERLEEND AAN DE 
WERKGEVER (ARAB ART. 52)  

10. DE ADVIEZEN OP DATUM EN ONDERWERP, VERSTREKT DOOR

•  De preventieadviseur-arbeidsveiligheid

•  De preventieadviseur-arbeidsarts

•  Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) 

•  De openbare hulpdienst

11. DE INFORMATIE OVERGEMAAKT AAN DE HULPDIENSTEN

•  Neem contact op met de bevoegde brandweerzone. 

Deze fiche is een uittreksel uit het document “Welzijn op het werk – Helder – Handig”, uitgegeven door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (D/2020/1205/36)


