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HULPVERLENINGSZONE 

BRANDPREVENTIE 

 

INLICHTINGENFORMULIER BRANDWEER 
GEBOUWEN  VOLGENS KB 7/7/1994 

(EXCLUSIEF INDUSTRIEGEBOUWEN) 
Digitaal formulier via http://www.hvzfluvia.be/brandpreventie  (Versie februari 2016) 

DOSSIER: 
KBO-nummer aanvrager: 

 
1° Bestemming 
 

Soort Gebouw Omschrijving Aantal bouwlagen Opp. (m²) Max. Bezetting  

□ Nieuwbouw     

□ Uitbreiding     

□ Renovatie     

h = hoogte bovenste bouwlaag t.o.v. straatniveau = ….. m.  
 
2° Bezetting 
 

 Onderdeel gebouw Onderdeel gebouw 

Type 3 Wakend + zelfredzaam   

Type 2 Slapend + zelfredzaam   

Type 1 Niet-zelfredzaam   

 
3° Bouwelementen  (nvt = niet van toepassing) 
 

 30 min 60 min  120 min 

 R E I R E I R E I 

kelder (t.e.m. vloer 0)          

structuur bovengronds          

dakstructuur          

compartimentswanden (intern)          

scheidingswanden (derden)          

buitenwanden          

binnentrappen          

 
4° Blusvoorzieningen   
 
- haspels met DSP-koppeling Ø per niveau (aantal):  
- dichtstbijzijnde hydrant: …  . (m) + capaciteit: …    (Ø) 
- gegarandeerde eigen bluswatervoorraad:  ……     (m³) 
 
5° Actieve brandveiligheid 
 

 Ja Nee 

Telefoon   

Handbediende alarminstallaties met evacuatiesignaal   

Autonome branddetectie   

Alg. automatische branddetectie met doormelding aan 112   

Ontrokingsluik trappenkoker(s) bovenaan   

Ontrokingsklep liftkoker(s) bovenaan   

RWA studie parkeergarage beschikbaar  (NBN S21-204/2014)   
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6° Radiodekking 
 

 Ja Nee 

1) Publiek toegankelijk voor > 150 personen (gelijktijdige bezetting)   

2) Ondergrondse ruimten > 25 m
2
   

            2a) Toegankelijk voor publiek   

           2b) Opslag gevaarlijke stoffen of preparaten (cfr K.B.11/01/1993)   

3) Grondoppervlakte publiek toegankelijk gebouw > 2500 m
2
   

Noot: Indien in bovenstaande tabel minstens 1 positief antwoord, dringend contact op te nemen met stedebouw voor 
opmaak dossier Astrid veiligheidscommissie. 
 
7° Specifieke risico’s 
 

Centrale verwarmingsinstallatie Vermogen (kW) 

< 30 30 → 70 > 70 

Centrale verwarmingsinstallatie mazout    

Centrale verwarmingsinstallatie gas    

Centrale verwarmingsinstallatie gas (gedwongen afvoer, gesloten 
verbranding) 

   

 

Lifttype elektrisch  

hydraulisch  

machinekamerloos (detectie in schacht, sturing, ventilatie)  

 

Opslag ontvlambare vloeistoffen 

plaats  

aard  

hoeveelheid  

 

Opslag brandbare gassen 

plaats  

aard  

hoeveelheid  

 
 
8° Inhoudelijke consequenties 
 
- Bij ontstentenis van een bepaald bezettingstype, wordt het gebouw automatisch ingedeeld in  
  type 1. 
- Brandweerstand van een structuur impliceert het geheel en niet de individuele elementen  
  waaruit het gebouw is opgetrokken. 
- De actieve brandbeveiligingsinstallaties moeten werken in synergie. 
 
 
Gemeente, ………… 
 
De bouwheer        De architect 
 
……………..        ……………. 
 
 
 
Info: raadpleeg www.besafe.be brandpreventie professioneel (KB 7/7/1994) 


