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WETGEVING VAN TOEPASSING OP LINK 

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

• op te richten gebouwen 
• uitbreidingen aan bestaande 

gebouwen (maar beperkt tot 
het gedeelte van de 
uitbreiding) 

• Uitgesloten: 
eengezinswoningen 

https://www.buildwise.be/m

edia/uxplyu2w/1994-07-

07kb_basisnormen.pdf 

ARAB 
Codex Welzijn op het werk - Boek III 
- Titel 3 Brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen 

• arbeidsplaatsen • ARAB artikel 52 

• Codex-Brandpreventie 
op de arbeidsplaatsen 

VLAREM • inrichtingen die een 

milieuvergunning vereisen 

Wetgeving Leefmilieu, Natuur 

en Energie 

Politieverordening inzake preventie 
van brand en ontploffing van publiek 
toegankelijke inrichtingen 

• dancings, restaurants, cafés, 
bioscopen, theaters, 
culturele centra, polyvalente 
zalen, 

sportzalen, escape rooms, … 

Gemeentelijk 

politiereglement 

Brandbeveiliging in de 
schoolgebouwen 

• Scholen NBN S21-204-2:2020 

Gezinsopvang en groepsopvang 
van baby's en peuters 

• Kinderdagverblijven https://www.kindengezin.be/

sites/default/files/2021-

09/brandveiligheidsvoorschrif

ten-groepsopvang-bijlage-

BVR.pdf 

Toeristische Logies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Logiesdecreet 05/02/2016 

Brandveiligheid: Besluit 

Vlaamse Regering 17/03/2017 

Toerisme Vlaanderen 

http://www.brandweerzonecentrum.be/
https://www.buildwise.be/media/uxplyu2w/1994-07-07kb_basisnormen.pdf
https://www.buildwise.be/media/uxplyu2w/1994-07-07kb_basisnormen.pdf
https://www.buildwise.be/media/uxplyu2w/1994-07-07kb_basisnormen.pdf
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/brandpreventie-op-de-arbeidsplaatsen
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/Codex%20boek%20III%20titel%203%20Brandpreventie%20op%20de%20arbeidsplaatsen.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/Codex%20boek%20III%20titel%203%20Brandpreventie%20op%20de%20arbeidsplaatsen.pdf
https://navigator.emis.vito.be/
https://navigator.emis.vito.be/
https://navigator.emis.vito.be/
https://www.brandweerzonecentrum.be/sites/default/files/public/PTI%20samengevoegd.pdf
https://www.brandweerzonecentrum.be/sites/default/files/public/PTI%20samengevoegd.pdf
https://www.nbn.be/shop/nl/norm/nbn-s-21-204-2-2020~568853/
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-09/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bijlage-BVR.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-09/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bijlage-BVR.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-09/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bijlage-BVR.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-09/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bijlage-BVR.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-09/brandveiligheidsvoorschriften-groepsopvang-bijlage-BVR.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/exploitatie/20170317_BVR_LD_exploitatie_Regels-Procedures.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/exploitatie/20170317_BVR_LD_exploitatie_Regels-Procedures.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/brandveiligheid/20170317_BVR_LD_brandveiligheid_vDG.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/brandveiligheid/20170317_BVR_LD_brandveiligheid_vDG.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/brandveiligheid/20170317_BVR_LD_brandveiligheid_vDG.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/brandveiligheid/20170317_BVR_LD_brandveiligheid_vDG.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/decreten
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Lokale dienstencentra, centra voor 
dagverzorging, centra voor 
dagopvang, centra voor kortverblijf, 
centra voor herstelverblijf, groepen 
van assistentiewoningen en 
woonzorgcentra 

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

Besluit Vlaamse Regering van 

09/12/2011 

Ziekenhuizen • Ziekenhuizen KB 6/11/1979 

Politiereglement 
kamerwoningen 

• Studentenkamers 

• Andere samenleef-vormen – 
type kamerwoning 

In Gent:  

Politiereglement 
kamerwoningen (vanaf 
2023) 

Politieverordening ter 
bescherming tegen brand- en 
paniekrisico’s bij publieke 
evenementen van tijdelijke aard. 

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

Raadpleeg de website van uw 
gemeente voor het 
desbetreffende 
politiereglement. 

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

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

Dit reglement geldt binnen 
Brandweerzone Centrum voor 
Gent en ook voor Assenede, 
Deinze, De Pinte, Destelbergen, 
Evergem, Gavere, Lochristi, 
Lievegem, Melle, Moerbeke, 
Nazareth, Oosterzele en Sint- 
Martens-Latem en Zulte. 

Politiereglement 

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

Dit reglement geldt binnen 

Brandweerzone Centrum voor 
Gent en ook voor Assenede, 
Deinze, De Pinte, Destelbergen, 
Evergem, Gavere, Lochristi, 

Lievegem, Melle, Moerbeke, 
Nazareth, Oosterzele en Sint- 
Martens-Latem en Zulte. 

Politiereglement 

Politiereglement op het plaatsen en 
gebruiken van een sleutelkluis 

Dit reglement geldt binnen 
Brandweerzone Centrum voor 
Gent en ook voor Assenede, 
Deinze, De Pinte, Destelbergen, 
Evergem, Gavere, Lochristi, 
Lievegem, Melle, Moerbeke, 
Nazareth, Oosterzele en Sint- 
Martens-Latem en Zulte. 

Politiereglement 

 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1021327.html
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1021327.html
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1021327.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1979110630&table_name=wet
https://brandweerzonecentrum.be/sites/default/files/public/Politiereglement-kamerwoningen-2023.pdf
https://brandweerzonecentrum.be/sites/default/files/public/Politiereglement-kamerwoningen-2023.pdf
https://brandweerzonecentrum.be/sites/default/files/public/Politiereglement-kamerwoningen-2023.pdf
https://stad.gent/system/files/regulations/politieverordening%20veiligheidsmaatregelen%20warmte%20en%20lichtbronnen.pdf
https://stad.gent/system/files/regulations/politieverordening%20veiligheidsmaatregelen%20warmte%20en%20lichtbronnen_addendum.pdf
https://www.brandweerzonecentrum.be/sites/default/files/public/Zonaal%20reglement%20op%20het%20plaatsen%20en%20gebruiken%20van%20een%20sleutelkluis.pdf

