
 

FOD Binnenlandse Zaken  Kadernota Brandpreventie 2015  p.1/9 

Kadernota Brandpreventie 2015 

Organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Doel van deze kadernota] 

 

Een van de grote doelen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid is om de 

brandweer om te vormen van een repressieve naar een proactieve en preventieve dienst. 

De hulpverleningszones van de brandweer (kortweg ‘zones’ genoemd in het verdere document) kregen 

een wettelijk kader voor de organisatie van de brandpreventie via het koninklijk besluit van 

19 december 2014
1
. 

 

Dit KB legt volgende opdrachten vast voor de zones in het kader van de brandpreventie: 

1. Opstellen van een actieplan aangaande de brandpreventie; 

2. Sensibiliseren;  

3. Verlenen van advies;  

4. Opstellen van een brandpreventieverslag na het uitoefenen van controle op de stukken van een 

dossier of na het uitvoeren van inspectie ter plaatse; 

5. Meewerken aan het opstellen van voorafgaande interventieplannen. 

Bij dit KB hoort ook een ‘Verslag aan de Koning’. Dit document bevat bijkomende informatie over hoe het 

besluit moet worden gelezen en geïnterpreteerd. 

 

Deze kadernota bevat aandachtspunten, hulpmiddelen en richtlijnen die de zones kunnen toelaten hun 

actieplan op te stellen. 

Dit actieplan bevat details over bovenstaande punten 2 tot en met 5. 

 

Deze kadernota is geldig gedurende maximaal 3 jaar vanaf zijn publicatie of tot hij wordt vervangen door 

een nieuwe versie. 

 

                                                
1
 koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de 

hulpverleningszones (BS 30 januari 2015) 
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[Visie op brandpreventie] 

 

Het bestrijden van branden en het redden van mensen en dieren behoort sinds jaar en dag tot de 

kerntaken van de brandweer. De recente brandweerhervorming heeft o.a. tot doel de repressieve 

kwaliteiten van de brandweer beter af te stemmen op de aanwezige risico’s in haar verzorgingsgebied. 

Door een gedegen kennis en een goed beheer van de risico’s merken we op dat binnen de brandweer de 

aandacht voor de schakel ‘preventie’ in de veiligheidsketen de voorbije jaren is toegenomen. Er treedt 

geleidelijk aan een verschuiving op van interventie naar preventie. 

 

 
De veiligheidsketen 

 

Branden ontwikkelen tegenwoordig zo snel, dat voor personen in een brandend gebouw brandweerhulp 

meestal te laat komt, welke ook de inspanningen van de brandweer zijn. Interventie alleen schiet dus te 

kort. 

 

De brandweer kan dit niet alleen oplossen. Het is dus noodzakelijk om de burger te sensibiliseren en te 

wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor brandveiligheid, door hem dus meer risicobewust te maken en te 

hopen op een gedragswijziging waardoor diens zelfredzaamheid verhoogt. Het is mogelijk om in 

woningen maatregelen te nemen met een beetje gezond verstand en weinig kosten (bijvoorbeeld het 

plaatsen van rookmelders, opruimen van zolders en kelders, juist bewaren van licht ontvlambare 

vloeistoffen, …). 

 

Voor het aanbieden van deze adviezen en oplossingen is de brandweer de partner bij uitstek en dit vanuit 

haar expertise en gevoel voor verantwoordelijkheid. Deze visie houdt in dat we het geweer van schouder 

veranderen en meer moeten evolueren naar een maatschappijgerichte brandweerzorg. 

 

Hoe meer de brandweer kan inzetten op proactie en preventie, hoe groter de kans dat zij zich voor de 

interventies beter kan concentreren op moeilijke gevallen en grote gebouwen. 
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[Algemene elementen] 

 

Het doel van een actieplan voor brandpreventie in een zone is “een veilige omgeving creëren voor 

iedereen die in de zone woont, werkt, winkelt, leert, speelt en ontspant”
2
. 

 

Het actieplan is een evenwicht tussen aandachtspunten voor technische brandpreventie (toepassing en 

controle van wettelijke voorschriften) en sensibiliserende brandpreventie (bewustmaking van de 

burger). 

 

De eindverantwoordelijkheid voor dit actieplan ligt bij de zonecommandant. Het is ook de 

zonecommandant die de competenties van de personen en het aantal personen dat de 

brandpreventietaken uitvoeren bepaalt.. 

Het actieplan moet worden goedgekeurd door de zoneraad. 

[Draagvlak en doelgroepen] 

Het is zelden mogelijk om een actieplan te ontwikkelen dat enkel op eigen hulpmiddelen van de 

hulpverleningszone steunt. Daarom is het aangewezen om samen te werken met externe partners en 

belanghebbende partijen, zodat het actieplan niet alleen op de eigen middelen van de zone hoeft te 

steunen, maar wel op een breed maatschappelijk draagvlak. Dit zijn enkele voorbeelden: 

 Stads- of gemeentediensten (politie, dienst wonen, ruimtelijke ordening) 

 Hogere overheden (provincie, gewest, federaal) 

 Sociale huisvestingsmaatschappijen 

 OCMW’s en andere hulpverlenende instanties 

 Verzekeringen 

 Media in al haar vormen 

Deze samenwerking zal het mogelijk maken om de taken te verdelen, om gemakkelijker toegang te 

krijgen tot de doelgroepen die men wenst te bereiken en uiteindelijk om een groter draagvlak te creëren 

voor de boodschap van brandpreventie en van de brandpreventietaken. 

Concreet: De zones kunnen samenwerken met andere organisaties, instellingen of media die ook 

‘voorbij de voordeur van de burger geraken’. 

[Technische en sensibiliserende brandpreventie] 

De technische brandpreventie is vaak betalend en dwingend, terwijl sensibiliserende brandpreventie in 

principe gratis is en altijd vrijblijvend. 

Een zeker evenwicht tussen technische en sensibiliserende brandpreventie is aangewezen. Anderzijds 

zijn er raakvlakken tussen beide die onderlinge samenwerking van deze twee zullen vereisen. Denk 

hierbij aan een appartementsgebouw waarbij de technicus brandvoorkoming de technische 

brandpreventie gaat adviseren van het gebouw en de gemeenschappelijke delen ervan, terwijl de 

brandpreventieadviseur advies gaat geven over de privatieve delen van de appartementen in het kader 

van de sensibiliserende brandpreventie. 

                                                
2
 Strategisch document voor de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, Dieter Brants, november 2014 
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Anderzijds is ook een evenwicht tussen preventie en interventie noodzakelijk (zie ook hierboven).  Het is 

belangrijk dat de ervaring van de interventie teruggekoppeld wordt naar de preventie en dit zowel voor de 

technische als de sensibiliserende interventie.  Daarom hoort zowel de preventie als de interventie ook 

thuis bij de brandweer.  

Concreet: Het is belangrijk om het personeel bewust te maken van het feit dat technische en 

sensibiliserende brandpreventie, maar ook preventie en interventie, worden uitgevoerd door 

dezelfde mensen. Hiervoor is een zekere flexibiliteit en eventueel verdere opleiding nodig. 

 Maak geen hokjes rond de verschillende taken van de brandweer, maar gebruik de ervaring 

uit de verschillende taken om dat kwaliteit van de andere taken te verbeteren.  

Het is hierbij van belang om sommige voorgestelde punten van het actieplan af te stemmen op 

beschikbare statistieken. In de eerste plaats zijn dit de statistieken van de interventies en het aantal 

doden en gekwetsten bij branden in de zone zelf en eventuele gemeentelijke statistieken. Er bestaan ook 

algemene statistieken zoals: 

 Brandweerinterventies (bron: Binnenlandse Zaken–Civiele Veiligheid – 2012) 

 Doden bij woningbranden (bron: Binnenlandse Zaken–Veiligheid en Preventie - 2014) 

 Brandpreventiemonitor (bron: ANPI en Binnenlandse Zaken–Veiligheid en Preventie - 2014) 

Concreet: De zones kunnen de risico’s kwantificeren aan de hand van deze statistieken, geleerde 

lessen uit branden in de zone en vervolgens prioriteiten vastleggen voor de taken van 

technische en sensibiliserende brandpreventie. 

Het federaal beleid van technische en sensibiliserende brandpreventie wordt mee bepaald door de Hoge 

Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing. Hierdoor is er een algemene visie over 

brandpreventie in België. 

 

[Technische brandpreventie] 

 

Onder de technische brandpreventie verstaan wij alle activiteiten rond het toepassen en controleren van 

de wettelijke verplichtingen in gebouwen, vaak in opdracht van een overheid. 

Met andere woorden: dit zijn alle activiteiten die een technicus brandvoorkoming uitvoert. 

Dit kunnen zijn: geven van adviezen, uitvoeren van controles op plan (vooraf en achteraf) en controles ter 

plaatse. 

 

[Personeel informeren en opleiden] 

 

Het ligt voor de hand dat het opschalen van de brandpreventie-activiteiten naar zoneniveau gevolgen 

heeft voor het personeelsbestand dat hiervoor nodig is. 

De zone moet trachten de beschikbare competenties optimaal in te zetten zodat de verschillende taken 

efficiënt worden uitgevoerd en de onbeschikbaarheid van personeel (bvb. verlof, ziekte, opleiding) 

opgevangen wordt. 
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Verder gaat de nodige aandacht naar opleiding en bijscholing van het personeel belast met de 

brandvoorkoming. De werklast kan immers vergroten door: 

 Nieuwe reglementering of wijzigen van bestaande (op federaal, gemeenschaps-, gewest- of 

gemeentelijk niveau). Bijvoorbeeld: toekomstige aanpassing van de Basisnormen (KB 7 juli 1994) 

met wijzigingen voor parkeergarages, nooduitgangen, liften etc. of de aanpassing van 

gemeentelijke reglementering als gevolg van wijziging van meer algemene reglementering (op 

federaal, gemeenschaps- of gewestniveau) of (federale) initiatieven om versnipperde 

reglementering te harmoniseren; 

 Interpretaties van reglementering; 

 Nieuwe normen of regels van goed vakmanschap of wijzigen van bestaande; 

Concreet: Het is wellicht noodzakelijk om het personeelsbestand opnieuw te evalueren, zo nodig uit te 

breiden of bij te scholen. 

 

[Handhavingsbeleid] 

 

Een belangrijke taak van de zone is het uitstippelen van een handhavingsbeleid waarbij de focus vooral 

gericht kan zijn op die gebouwen waar het risico voor doden en gekwetsten het grootst is. 

 

Concreet: De zones moeten afspraken maken over minstens de volgende zaken: 

 de processen en procedures voor het aanvragen en afleveren van adviezen, controles enz. 

 de werkverdeling in de zone, in functie van de beschikbaarheid en de competenties van de 

technici-brandvoorkoming, zodat de adviezen tijdig beschikbaar zijn en controles tijdig kunnen 

uitgevoerd worden; 

 hoe de eenvormigheid
3
, kwaliteit, toegevoegde waarde en doorlooptijd van de adviezen en de 

controles te bewaken; 

 het gebruik van statistieken en van de registratie van incidenten en ongevallen ter 

ondersteuning van het beleid. 

Het kan ook aangewezen zijn om de aanpak van de periodieke controles van gebouwen in het kader van 

vergunningen te herzien door in te zetten op efficiëntie. Dit kunnen bijvoorbeeld instellingen toegankelijk 

voor het publiek zijn of, algemener, gebouwen waar meer personen een risico lopen.  

 

[Overige taken] 

 

Het kan interessant zijn om zoveel mogelijk synergie te zoeken. Dit kan door bijvoorbeeld gemeentelijke 

politieverordeningen voor te bereiden en af te stemmen op zoneniveau en deze door alle 

steden/gemeenten uit de zone te laten goedkeuren. 

Samenwerkingen tussen zones zijn ook mogelijk, waarbij elk zijn eigen expertisedomein of specialisatie 

ter beschikking kan stellen. 

Eventueel zijn zelfs samenwerkingsverbanden denkbaar op een hoger bevoegdheidsniveau, bijvoorbeeld 

provinciaal of federaal of met de gemeenschappen of gewesten. 

 

                                                
3
 niet alleen de eenvormigheid binnen de zone zelf dient bewaakt te worden, ook de eenvormigheid over de grenzen 

van de zones heen. Dit kan gebeuren door rekening te houden met gekende interpretaties van de (hogere) 

overheden en aan de hand van afspraken met andere zones. 
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Concreet: De zones kunnen typevoorbeelden ontwikkelen van gemeentelijke politieverordeningen 

zoals dit in het verleden al gebeurde voor bijvoorbeeld de publiek toegankelijke inrichtingen. 

 

De werkzaamheden voor de technische brandpreventie kunnen nog worden beïnvloed door de resultaten 

van de werkgroep Brandpreventieverslag van de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en 

ontploffing. Het doel is om een uniforme structuur van het brandpreventieverslag te bepalen. Eventuele 

wijzigingen aan het zonaal model zijn hierdoor mogelijk of aangewezen. 

 

Traditioneel zijn de taken van technische brandpreventie opgenomen in de lokale retributiereglementen.  

 

Concreet: Binnen de zone lijkt het aangewezen om de verschillende retributiereglementen te 

harmoniseren en op elkaar af te stemmen en voor de zone zelf een retributiereglement uit te 

werken. 

 

De zone moet ook in staat zijn om eventuele klachten over de dienstverlening (over gebouwen, projecten 

of evenementen) correct af te handelen. 

 

Concreet: Binnen de zone kan het noodzakelijk zijn om het klachtenbeheer voor de dienstverlening 

uit te werken. 

 

Ook de werkzaamheden voor evenementen en noodplanning, waarvoor overleg en samenwerking met 

andere partners noodzakelijk is, mogen niet worden uit het oog verloren. Deze opdracht is trouwens ook 

opgenomen in het hierboven vermelde KB
4
. 

 

Concreet: Elke zone kan ‘het verlenen van zijn medewerking aan het opstellen van de voorafgaande 

interventieplannen’ op eigen wijze invullen. Aandachtspunten zijn (niet limitatief): 

goede afspraken tussen de zone en de betrokken bedrijven, instellingen of organisaties, 

nodige en voldoende informatie, draagbaarheid op interventie (en dus gebruikte media), 

gebruikte symboliek en pictogrammen, …  

 

[Sensibiliserende brandpreventie] 

 

Het streefdoel van de sensibiliserende brandpreventie is een veiligere samenleving met een significante 

vermindering van het aantal woningbranden en CO-intoxicaties, met het terugdringen van het aantal 

doden en gewonden en het beperken van de schade in en rond de woning
5
. Dit kan gebeuren door: 

1. Het bewustmaken van de bewoners
6
 van de risico’s op brand en CO-vergiftiging waaraan ze zich 

blootstellen (‘sensibiliseren’); 

2. Het wijzen op de verantwoordelijkheid die de bewoner heeft ten aanzien van brandveiligheid 

(‘responsabiliseren’); 

3. Het aanzetten van de bewoner tot het nemen van preventieve maatregelen om brand of CO-

intoxicatie te voorkomen; 

4. Het inzetten van brandpreventieadviseurs (BPA) in de zone die kwalitatief advies inzake 

preventie aan de bewoner geven; 

                                                
4
 opdracht 5 Opstellen van interventieplannen 

5
 woning: particuliere woongelegenheid (eengezinswoning of appartement) 

6
 bewoner: inwoner van particuliere woongelegenheid, als huurder of als eigenaar 
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5. Het opzetten van een beleid met specifieke aandacht voor de doelgroepen die het meest worden 

blootgesteld aan de risico’s; 

6. Het opzetten van een wetenschappelijke onderbouwing van het brandpreventiebeleid voor 

woningen (via statistieken, risicoanalyses, studies, …). 

Dit zijn met andere woorden alle activiteiten die de brandpreventieadviseur uitvoert. 

 

Enkele zones hebben al concrete stappen ondernomen om het beleid voor de sensibiliserende 

brandpreventie uit te werken. Andere hebben de eerste stappen al gezet. Voor sommige zones is de 

sensibiliserende brandpreventie nog onontgonnen terrein. 

 

Er zijn veel keuzes te maken. De sensibiliserende brandpreventie krijgt een nieuwe en belangrijke plaats 

in de veiligheidsketen.  

In het personeelsbestand van de zone zal het evenwicht verschuiven naar personeel dat (ook) inzetbaar 

is voor deze sensibiliserende brandpreventie. 

 

[De brandpreventieadviseur (BPA)] 

 

De opdrachten van de BPA zijn de volgende: 

 Sensibiliseren van alle bewoners aangaande de brandrisico’s en de preventieve maatregelen die 

kunnen genomen worden;  

 Informeren van het publiek met betrekking tot de brandrisico’s en het aanreiken van informatie 

over kwaliteitsvol brandpreventief materiaal en over preventietechnieken;  

 Objectief en kosteloos advies geven op maat van de bewoner voor de brandbeveiliging van zijn 

particuliere woning. 

Concreet: De opdrachten kunnen worden gerealiseerd via:  

 informatiestands tijdens evenementen;  

 lokale preventieprojecten of –campagnes; 

 informatiesessies voor groepen; 

 huisbezoeken; 

 beantwoorden van vragen. 

Het advies van de BPA is vrijblijvend (en gratis - zie ook verder). Het vormt eerstelijnshulp om de 

betrokken persoon voort te helpen. Het betreft dus geen controle met als doel het opstellen van een 

brandpreventieverslag als informatie naar een overheid. Voor aspecten van de technische brandpreventie 

waarvoor ze niet bevoegd zijn, dienen de brandpreventieadviseurs door te verwijzen naar de bevoegde 

instanties of naar hun collega’s met het brevet technicus brandvoorkoming.  

 

Het is belangrijk om te investeren in de deskundigheid van de BPA inzake brandpreventie en de 

kwaliteit van het advies.  De Algemene Directie Veiligheid en Preventie blijft zich engageren in de 

ondersteuning van de BPA’s tijdens de uitoefening van hun preventieopdrachten. 

Concreet: Voor de verbetering van de deskundigheid van de BPA bestaan verschillende 

communicatiekanalen, zoals de nieuwsflash in de IBZ-nieuwsbrief en de kennisdatabank 

op de website besafe.be. Dit bevordert de uitwisseling van informatie en van goede 
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praktijken. Deze informatie gaat ook naar andere betrokkenen in de zone, zoals de 

zonecommandant. 

 

In de toekomst wordt de opleiding van de BPA geïntegreerd in de vernieuwde preventie-opleiding 

‘PREV1’ die op stapel staat. Dit kadert in de filosofie dat zoveel mogelijk brandweermensen minstens de 

basisprincipes van brandpreventie moeten kennen. Bovendien zal de BPA zo beter weten wanneer hij 

buiten de scope van zijn opdracht dreigt te gaan. Brandpreventieadviseur en technicus brandvoorkoming 

kunnen twee complementaire taken zijn, door één persoon uitgevoerd. 

 

[De BPA in het grotere geheel] 

Het is bijna onmogelijk om iedereen (tegelijk) aan te spreken met de boodschap van brandpreventie. De 

zone zal dus keuzes moeten maken voor de doelgroepen die zij wenst aan te spreken. Voor deze keuze 

kan de zone zich baseren op bestaande initiatieven binnen een stad of gemeente in de zone. Uiteraard 

kunnen ook nieuwe initiatieven worden opgestart. De zone kan hierbij kijken naar naburige zones en 

gebruik maken van het BPA-netwerk. 

  

Een goede samenwerking tussen de gemeentelijke overheden en de zone veronderstelt een goed 

overleg en een goede informatie-uitwisseling. Zo kan een eenduidig veiligheids- en preventiebeleid 

binnen de zone worden gevoerd waarbinnen de opdrachten van de BPA’s worden ingepast. 

Het advies van de BPA moet gratis zijn en blijven. Als de zone echter taken uitvoert binnen de 

sensibiliserende brandpreventie die niet onder de noemer ‘advies verlenen’ vallen, kan zij daarvoor een 

vergoeding vragen. We denken hierbij aan het installeren van rookmelders in woningen. Deze taken 

kunnen worden geregeld via een retributiereglement.  

 

De activiteiten van de BPA’s worden op nationaal niveau gecoördineerd binnen de Nationale 

Operationele Stuurgroep. In dit overlegorgaan zijn alle zones vertegenwoordigd via hun BPA-

coördinator of zijn afgevaardigde. De stuurgroep vergadert minstens tweemaal per jaar. In de toekomst 

zou het goed zijn om de zonecommandanten of de preventieverantwoordelijken mee te betrekken. 

De belangrijkste uitdaging van deze stuurgroep is de operationele ondersteuning voor het verhogen van 

de deskundigheid van de brandpreventieadviseur. Doordat de leden rechtstreeks in het werkveld staan 

hebben zij door hun praktijkervaring de beste voeling met de noden aan ondersteuning.  

De stuurgroep vormt ook een belangrijke klankbordgroep voor het aftoetsen van acties en campagnes, 

bijvoorbeeld het thema van de jaarlijkse Veertiendaagse van de Veiligheid in september. 

 

Op basis van al de bovenstaande elementen en prioriteiten, doelgroepen en beschikbaar personeel stelt 

de zone een jaarplanning op en werkt de individuele campagnes uit. Hoe meer samenwerking binnen 

de zone, des te efficiënter kunnen de beschikbare mensen en middelen worden aangewend. 

Concreet: De zones kunnen bij het opstellen van jaarplanning en campagnes rekening houden met 

het volgende: 

 Wees realistisch, houd rekening met andere campagnes, taken of activiteiten en reken 

achteruit vanaf de datum van realisatie 

 Bepaal het doel van de campagne 

 Bepaal de preventieboodschap 
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 Bepaal het doelpubliek 

 Betrek de gewenste partners voor de campagne 

 Bepaal de manier waarop de boodschap naar het doelpubliek gaat (bijv. infostand, media) 

 Bepaal de timing van de campagne 

 Vind niet uit wat al bestaat 

 Blijf neutraal (maak bijv. geen reclame) 

 Denk eraan: dit is een proces van voortdurende verbetering. Volg de principes van Deming: 

Plan – Do – Check – Act (plannen – uitvoeren – controleren – bijsturen). 

 

Hierbij is de slagzin van de promotiecampagne die momenteel vanuit Binnenlandse Zaken wordt 

gevoerd: ‘Elke minuut telt’. De nadruk ligt hierbij op het plaatsen en onderhouden van voldoende 

rookmelders en het beschikken over en inoefenen van een vluchtplan. 

 

[Communicatiemiddelen en andere hulpmiddelen] 

 

De zone zet voor het promoten van brandpreventie (zowel de sensibiliserende als de technische) de 

gepaste communicatiemiddelen in. 

Deze kunnen onder meer zijn: 

 gedrukte media, zoals lokale publicaties, folders, persartikels; 

 audiovisuele media, zoals filmpjes, interviews op (lokale) TV en radio; 

 sociale media, zoals Facebook en Twitter. 

 

[Integratie van brandpreventie in het globale veiligheidsbeleid] 

 

Brandveiligheid is immers niet alleen een verantwoordelijkheid van de zone. Zij moet worden 

geïntegreerd in integrale veiligheid binnen de zone, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden met 

politie, ziekenhuizen, sociale huisvestingsmaatschappijen, dienst ruimtelijke ordening of andere partners. 

 

De burgemeester staat in voor de globale veiligheid van de bewoner en dient ook volop in te zetten op 

brandpreventie. Naast aandacht voor criminaliteitspreventie, dienen de kadernota Integrale Veiligheid en 

de lokale bestuurlijke veiligheidsplannen tevens aandacht te besteden aan brandpreventie.  

 

Uiteindelijk wordt iedereen binnen de zone een ambassadeur die meehelpt om samen naar meer 

brandveiligheid te gaan. 


