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VEILIGHEID

Brandpreventie & brand-
bestrijding

Q1. Wat is er nodig om als 

brandpreventie?

A1. Op basis van risicoanalyses 

moet de werkgever aan brand-

preventie doen. Hierbij zorgt hij ervoor 

genomen worden om in de eerste plaats 

brand te voorkomen. Ook moet hij er-

voor zorgen dat een vlotte evacuatie van 

alle aanwezigen ten alle tijden kan gega-

randeerd worden. Indien het toch zou 

branden, dient hij uitbreiding tegen te gaan 

door de beginnende brand zo vlug en ef-

hij ook de schadelijke gevolgen hiervan. Tot 

slot moeten de hulpdiensten steeds een 

zo gemakkelijk mogelijk toegang hebben 

tot het bedrijf.

-

nemers hierin?

A2. In principe moet elke werk-

gever een interne brandbestrij-

dingsdienst oprichten. Afhankelijk van de 

grootte van het bedrijf, de activiteiten en 

de daarbij horende risico’s zal hij het aantal 

medewerkers bepalen die deze beman-

nen. De dienst staat in de eerste plaats in 

voor de bestrijding van een beginnende 

brand, maar kan ook de evacuatie verzor-

gen. 

-

leid moeten worden?

A3. Klopt! Een training en jaar-

lijkse opfrissing rond het correcte 

gebruik van kleine blusmiddelen is onont-

beerlijk. In deze theoretische én vooral 

praktische opleiding leer je de basis van 

het blussen van een kleine brand. Ook een 

extra sessie rond evacuatietechnieken is 

zeker geen overbodige luxe. Een jaarlijkse 

herhaling van de aangeleerde technieken is 

sterk aan te raden.

te voorzien? Wat bestaat er allemaal?

A4. Zeker en vast. Ook deze wor-

den aangeschaft in functie van 

de risico’s aanwezig in het bedrijf. Je hebt 

mobiele brandblussers met verschillende 

inhoud, afhankelijk van het soort brand-

baar materiaal dat geblust moet worden. 

Schuimblussers

de bestrijding van vaste stoffen (klasse 

A) en vloeibare stoffen (klasse B), maar 

kunnen eventueel ook gebruikt worden 

voor elektriciteitsbranden tot max. 1000 

Volt. Poederblussers kunnen voor dit al-

les ook ingezet worden, maar zorgen wel 

voor veel meer nevenschade achteraf. 

Dan zijn er nog CO
2
-blussers die je best 

plaatst in of bij ruimtes waar het risico op 

branden van elektriciteit groot is. Denk 

bijvoorbeeld aan lokalen met veel compu-

ters, serverrooms en elektriciteitskasten. 

Als vast opgestelde brandblusser kan je 

ook één of meerdere muurhaspels instal-

leren. Vermits hier uiteraard enkel water 

uitkomt, kan je ze enkel gebruiken voor 

het blussen van vaste stoffen en het afkoe-

Q5. Hoeveel brandblussers 

moeten er voorzien worden 

A5. Het aantal blussers is afhan-

kelijk van de vloeroppervlakte van 

elke zone, de aard van de brandgevaar, 

het blusvermogen van de toestellen en 

de maximum loopafstand tot de blustoe-

stellen. Het gebouw wordt, verdieping per 

verdieping, ingedeeld in basiszones. Een 

basiszone is bepaald als een verdieping of 

een deel ervan waar hetzelfde type acti-

viteit plaatsgrijpt, dezelfde overheersende 

brandklasse voorkomt en alle delen van 

de zone aanpalend zijn. Een werkgever 

laat zich best adviseren door een expert 

ter zake. Zo is hij zeker in orde met de 

geldende wetgeving.

-

brandpreventie, zijn er nog andere 

voordelen? 

A6. Door op regelmatige basis 

een proactieve screening uit te 

voeren op uw bedrijf en in orde te zijn 

met de huidige preventiemaatregelen kan 

men steeds rekenen op een correcte dek-

king bij schade.

Elk bedrijf is uniek, zowel in de operati-

onele werking als bij mogelijke gevaren 

die hiermee gepaard gaan. Daarom is het 

belangrijk om een accurate analyse uit te 

voeren op uw bedrijf. Op deze manier 

heeft uw bedrijf correct verzekerde kapi-

talen met eigen clausules die toelaten om 

op maat gedekt te zijn bij een mogelijk 

schadegeval. Hierdoor is uw bedrijf niet al-

leen waterdicht gedekt, maar is er ook een 

correcte en vlotte uitbetaling na een mo-

gelijke schade, zonder onnodige discussies.

Tot slot is het altijd beter te voorkomen 

dan te genezen. Hierbij werkt Preventa als 

externe partij voor een state of the art 

risk management en preventie. Aan de 

hand van een onafhankelijke scan kaderen 

wij elk risico van uw bedrijf, met een men-

selijke en praktische aanpak. 

Door bewust in te zetten op veiligheid, stimuleer je niet alleen werknemerstevredenheid, maar geef je ook 

 

Preventa, een nieuwe naam voor een totaal nieuwe aanpak van alle bedrijfsrisico’s. In deze rubriek worden tel-

kens 3 prangende vragen van onze VOM-leden voorgelegd aan Preventa. Pablo Coosemans (L.) en Gauthier  

Vanwinge (R.) geven een deskundig antwoord.


