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Freelance docent  (CBL, BTV, ..) 
Preventieadviseur niveau 1 Campus Vesta 
Milieucoördinator A en B Campus Vesta 
Brandweerofficier van en te Leopoldsburg 
Brandweerinstructeur PLOT/ Campus Vesta 
Coördinator TMB Ontwerp en Verwezenlijking 
VCA docent en examinator 
Werken op hoogte bevoegd (module 1, 2 en 3) 
BA4 / BA5 opleiding 

Contactgegevens: 
 
Stefaan Onraedt 
Kampensweg 18 
3970 Leopoldsburg 
 
0472/ 59 90 33 
 
Email: sonraedt@gmail.com 

Docent veiligheid 
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"if there’s any way they can do it 

wrong, they will"  

also:  

"Anything that can go wrong will go 

wrong“ 
 

“als iets mis kan gaan, dan gaat het 

ook een keer mis” 

"Als er meer dan één manier is om 
een taak te doen, en één van die 
manieren in een ramp zal resulteren, 
dan zal iemand het zo doen”. 

Murphy’s Law 
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1 Minuut is er nodig om een veiligheidsregel te schrijven, 

1 Uur is er nodig om een veiligheidsvergadering te houden, 

1 Week is er nodig om een veiligheidsprogramma op te stellen, 

1 Jaar is er nodig om hiervan resultaten te bekomen, 

1 Mensenleven is er nodig om een veilig persoon te worden, 

  en... 

Slechts 1 seconde ... om alles te vernietigen ! 

 

 

 

 

Van …Preventieadviseur (PA)  

naar … 

Brandpreventieadviseur. (BPA) 
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•CODEX welzijn op het werk (1996)     + 

•ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) (1952) 

Zolang  Actualisatie van de besluiten uit het 

ARAB naar de CODEX   beide van toepassing  

Veiligheids- en gezondheidswetgeving 
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ARAB &  CODEX 

ARAB    bv. Art 52  
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ARAB &  CODEX 

CODEX    bv. Art 52  KB 28-03-2014  Risicoanalyse 

 DYNAMISCH BRANDRISICOBEHEERSINGSSYSTEEM 
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Dood en letsel aan personen, schade aan eigendommen door brand en 
andere rampen ondermijnen de economische en sociale verworvenheden 
van de samenleving. Het nieuwe KB tracht paal en perk te stellen aan 
deze vernieling  d.m.v. “de” gepaste brandrisico-identificatietechnieken 
toe te passen. 
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Risico … 

Waarom nemen we risico’s…. 
 

• … door met een auto naar hier te komen 

 

• … door op wintersport te gaan 

 

• … door te roken 
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Uitschakelen 

Reductie  
brandgevaar 

Collectieve 
maatregelen 

Persoonlijke  
maatregelen 

Signalisatie 

Geen brandrisico’s het  
bedrijf binnenhalen (RIE) 

Vervangen van wat kan  
branden door wat niet  
of minder kan branden 

Compartimentering 
Snelle detectie en beter onderhoud 

Brandbare producten  
 + Brandbestrijdingsdienst 

++ Vuurvergunning 

P.B.M.’s / (brand)opleiding T+P 
Adequate evacuatieoefeningen 

Pictogrammen 
Audiovisuele middelen 

Brandprocedure 
Brandinstructies ophangen 

1 

3 

4 

5 

2 

Brandmanagement: 

Brandpreventiehiërarchie 
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Brandmanagement: 

Brandrisico- en evaluatie (BRIE) 
 

Brandrisico-analyse (BRA) 

Brandrisico-beoordeling (BRB) 

Brandrisico-evaluatie (BRE) 

Brandpreventiedossier (BPD) 

    + 

    + 

    = 
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Brandmanagement: 

Brandrisico- en evaluatie (BRIE) 
 

Brandrisico-analyse (BRA) 

Wie kan in gevaar komen? 
 
Welke gevaren of risico’s zijn er  aanwezig? 
 
Grootte bepaling van de impact? 
 
Hoe kan je brand voorkomen? 
 
Hoe kan je deze gevolgen van brand beperken? 
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Brandmanagement: 

Brandrisico- en evaluatie (BRIE) 
 

Brandrisico-beoordeling(BRB) 

Aangepaste brandrisicoanalyse methode toepassen 
 

- Checklist 
- Vlinderdasmodel 
- Kinney en Fine 
- FRAME (Fire Risk Assessment Method (for) Engineering) 
- HAZOP (Hazard and Operability studie ofwel Storingsanalyse) 
- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 
- FTA ( Fault Tree Analysis – foutenboom) 
- What-if -methode 
- Sariermethode 
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Oorzaken  Gevolgen 

Brand 

Topevenement  

Vlinderdasmodel … 
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Brandmanagement: 

Brandrisico- en evaluatie (BRIE) 
 

Brandrisico-evaluatie (BRE) 

Vergelijken met de vooropgestelde eisen 
 
Specifieke brandpreventiemaatregelen nemen ter voorkoming 
 
Specifieke brandpreventiemaatregelen nemen ter verbetering 
van … 
  
Impact en kostprijs van de verbeteringen bepalen 
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Brandmanagement: 

Brandrisico- en evaluatie (BRIE) 
 

Brandpreventiedossier (BPD) 

Resultaten risicoanalyse en preventiemaatregelen vastleggen in 
een document 
 
Opstellen van een intern noodplan 
 
Procedures opstellen m.b.t. evacuatie van personen  
 
Opleidingsmodaliteiten op basis van  (persoonlijke) RA 
vastleggen 
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Visie brandweer na BRIE 
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Elke daad van de mens, waardoor aan een 

ander schade wordt veroorzaakt, verplicht 

degene door wiens schuld de schade is 

ontstaan, deze te vergoeden.                             

(art 1382) 

Burgerlijk wetboek 
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Strafwetboek 

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan 

onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het 

kwaad veroorzaakt door gebrek aan 

voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het 

oogmerk om de persoon van een ander aan te 

randen. 

(Hdst II, art.418) 
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Basisnormen Brandpreventie 

Bijlage 1 :   Terminologie 

Bijlage 2 :   Lage gebouwen  H < 10m 

 
Bijlage 3 :   Middelhoge gebouwen 10 ≤  H ≤ 25m   

    

Bijlage 4 :   Hoge gebouwen H > 25m   

Bijlage 5 :   Reactie bij brand van de materialen 

Bijlage 6 :   Industriegebouwen > 100 m² 

Bijlage 7 : Doorvoeringen van bouwelementen 
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Basisnormen Brandpreventie… en de 
toekomst 

KB 28 maart 2014 betreffende de 
brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen (BS 23-04-2014) 

OKB ……2014 tot vaststelling van 
de regels voor de bouw van 
gebouwen waarin werknemers 
tewerkgesteld worden 
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Concordantietabel 
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Concordantietabel 
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Concordantietabel 
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Basisnormen Brandpreventie… en 
verder 

OKB ……2014 tot vaststelling van de regels voor de bouw 
van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden 

Hoop was op gelijktijdige verschijning.  OKB’s waren complementair.  

Bij verschijning wordt art 52.3 bouw  opgeheven.  

Wijzigt wat regels i.v.m. aantal trappen, aantal uitgangen, breedte 
van de vluchtwegen, etc,  

Algemene afwijkingsbesluiten  afwijkingen op basis van een (B)RA 
met voorstel van compenserende maatregelen 

Behoudt specifieke regels voor grootwarenhuizen 
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Basisnormen Brandpreventie… en 
verder 

OKB ……2014 tot vaststelling van de regels voor de bouw 
van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden 

Onderscheid tussen gebouwen van vóór en na 1-06-1972 verdwijnt 

Overgangsmaatregel van 5 jaar om gebouwen van vóór 1-06-1972 
in orde te brengen 

Bijkomende eisen WTB  voor de dragende structuur van het gebouw 

Wordt niet opgenomen in de Codex welzijn op het werk 
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Overzicht “To do” Werkgever 

Opmaak risicoanalyse betreffende het brandrisico 

Nemen van preventiemaatregelen op basis van risicoanalyse  
 

Het nemen van specifieke brandpreventiemaatregelen zoals: 
 

    
- Brand voorkomen 
- Oprichten van een brandbestrijdingsdienst 
- Periodieke controle en onderhoud van:  
      gas-, verwarmings-, airconditioning-, en elektrische installaties 
- De beschermingsmiddelen tegen brand 
- Uitstippelen van een veilige evacuatie van alle personen aanwezig op de werkplek 
- Preventie van brand 
- Vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden 
- De schadelijke gevolgen van brand beperken 
- De tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken 
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Overzicht “To do” Werkgever 

Adequaat intern noodplan opstellen 
 
 

Bijhouden van een brandpreventiedossier 
 

    
 
 

Opleiden van elke werknemer op basis van de BRIE 
 

    
 
 

Contractors of onderaannemers informeren 
 

    
 
 

Regelmatig actualiseren brandrisicoanalyse (BRIE) 
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Gebouw of 

deel van 
gebouw/installatie 

met  
aanwezige risico’s 

 

Kans  
op brand 

 

Nee  

Ja 

Scenariodenken 

Bepalen maatgevend(e) 

brandscenario(s) 

 

‘Omzetten van scenario(s)  
in preventiemaatregelen  

Kans  
op brand? 

 

Risicoanalyse van  
preventiemaatregelen 

 

Restrisico 

aanvaardbaar? 

Nee  

Ja  

1 

2 

3 

6 

5 

4 

Overzicht “To do” Werkgever 
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Extra eisen van brandweer: 

- Onderstaande documentatie opvragen en evalueren : 
 

 - Bedrijfs-nood- en interventieplan 
 - Documenten brandbestrijdingsdienst 
 - RIE betreffende calamiteiten (3 scenario’s)  
 - Brandweeropleidingen 
 - Documenten inzake contractors/ vuurvergunningen 
 - Evacuatieoefeningen van laatste (?) jaren 
 - Periodieke controles 
 - Indienststellingsverslagen van machines/installaties 
 - Genomen preventiemaatregelen na BRIE 
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BRIE  … niet tijdig geëvalueerd 
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BRANDpreventieadviseur (BPA) ? 


