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IK ZOEK BRANDVEILIGHEIDSEISEN 
VOOR: 

DAN IS DEZE WETGEVING VAN 
TOEPASSING: 

IK VIND DE LAATSTE INFO OP: 

ALGEMEEN (ongeacht bestemming) 

• Alle op te richten gebouwen 

groter dan 100m², met 

uitzondering van 

eengezinswoningen 

• Uitbreidingen aan bestaande niet 
eengezinswoningen (maar 
beperkt tot het gedeelte van de 
uitbreiding) 

 

 
KB - Basisnormen voor de 
preventie van brand en 
ontploffing waaraan 
nieuwe gebouwen 
moeten voldoen 

 

https://www.civieleveiligheid.be/nl

/koninklijk-besluit-van-7-juli-1994-

tot-vaststelling-van-de-

basisnormen-voor-de-preventie-

van-brand  

 

Afwijkingsprocedure: 

https://www.civieleveiligheid.be/nl

/afwijkingen-op-de-basisnormen  

ARBEIDSPLAATSEN ARAB 

Codex Welzijn op het werk - 
Boek III 

- Titel 3 Brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen 

https://werk.belgie.be/nl/docum
ent/art-52-van-het-arab  
 
https://werk.belgie.be/nl/themas
/welzijn-op-het-werk/algemene-
beginselen/codex-over-het-
welzijn-op-het-werk  

EENGEZINSWONINGEN BVR - tot uitvoering van de 
Vlaamse Codex Wonen 

 

https://www.vlaanderen.be/wonin

gkwaliteitsnormen/rookmelders 
 

EVENEMENTEN 

kermis, circus, markt, 
evenementen in tenten, openlucht 
evenementen… 

Politieverordening 
veiligheidsmaatregelen bij 
het gebruik van 
occasionele installaties 
met vloeibaar gemaakte 
petroleumgassen, 

aardgas en/of elektriciteit, 
en bij het gebruik van 
terrasverwarmers. 

 

Addendum 
Veiligheidsmaatregelen bij 
gebruik van occasionele 
installaties voorzien van 
een fotovoltaïsche zonne- 
energiesysteem 

 

Raadpleeg de website van 
uw gemeente voor het 
desbetreffende gemeentelijk 
politiereglement. 
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Politieverordening ter 
bescherming tegen brand-
en panierkrisico's bij 
publieke evenementen 
van tijdelijke aard 

KINDEROPVANG 

Gezinsopvang en groepsopvang van 
baby's en peuters 

BVR – houdende de 
vergunningsvoorwaarden 
en het kwaliteitsbeleid 
voor gezinsopvang en 
groepsopvang van baby’s 
en peuter 
bijlage 1 specifieke 
brandveiligheidsvoorschri
ften voor groepsopvang 
als vermeld in art. 23 

 

https://www.kindengezin.be/sites

/default/files/2021-

09/brandveiligheidsvoorschriften-

groepsopvang-bijlage-BVR.pdf 
 

Vergunning: 

https://www.kindengezin.be/nl/pr

ofessionelen/sector/kinderopvang

/organisatie-en-

administratie/mijn-vergunning-

aanvragen-wijzigen 

 

LOGIESVESTREKKENDE BEDRIJVEN 

Hostels, Bed & Breakfasts, 
vakantiewoningen en - 
appartementen, hostels, airBNB,… 

Logiesdecreet 
BVR – tot vaststelling van de 
specifieke 
brandveiligheidsnormen 
waaraan het toeristische logies 
moet voldoen 

https://toerismevlaanderen.be/nl/

wetgeving-en-

decreten/logiesdecreet/modeldoc

umenten-logiesdecreet  

MILIEUVERGUNNINGSPLICHTIGE 
INRICHTINGEN  

VLAREM II https://navigator.emis.vito.be/d
etail?woId=263 
 

PUBLIEK TOEGANKELIJKE 
INRICHTINGEN 

Horecazaken, dancings, fuifzalen… 

Politieverordening inzake 
preventie van brand en 
ontploffing van publiek 
toegankelijke inrichtingen 

Raadpleeg de website van 
uw gemeente voor het 
desbetreffende gemeentelijk 
politiereglement. 

 

SCHOLEN Norm brandbeveiliging in de 
schoolgebouwen 

NBN S21-204-2:2020 te koop 

https://www.nbn.be/nl/normen-

kopen/individuele-normen 

 

SLEUTELKLUIS  
enkel indien een sleutelkluis werd 
voorgeschreven door de brandweer 

Politiereglement op het 
plaatsen en gebruiken van een 
sleutelkluis 

Raadpleeg de website van 
uw gemeente voor het 
desbetreffende gemeentelijk 
politiereglement. 

 

STUDENTENKAMERS Politiereglement 
kamerwoningen 

Raadpleeg de website van 
uw gemeente voor het 
desbetreffende gemeentelijk 
politiereglement. 

 

ZIEKENHUIZEN KB - ziekenhuizen Https://www.zorg-en-
gezondheid.be/koninklijk-besluit-
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van-6-november-1979-tot-
vaststelling-van-de-normen-
inzake-beveiliging-tegen-brand 
 

ZORGCENTRA 
Lokale dienstencentra, centra voor 
dagverzorging, centra voor 
dagopvang, centra voor kortverblijf, 
centra voor herstelverblijf, groepen 
van assistentiewoningen en 
woonzorgcentra 

BVR - tot vaststelling van de 
specifieke 
brandveiligheidsnormen 
waaraan lokale dienstencentra, 
centra voor dagverzorging, 
centra voor dagopvang, centra 
voor kortverblijf, centra voor 
herstelverblijf, groepen van 
assistentiewoningen en 
woonzorgcentra moeten voldoen 
en tot bepaling van de procedure 
voor de uitreiking van het attest 
van naleving van die normen 

 

https://www.zorg-en-
gezondheid.be/besluit-over-de-
brandveiligheidsnormen-
waaraan-
woonzorgvoorzieningen-moeten-
voldoen-en-over-de 
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