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52.1 Algemeenheden
52.1.1 Verplichtingen voor de werkgever opgeheven artikel 5

52.1.2. Brandweerstand

52.1.3. Bewijs brandweerstand
52.2. Classificatie

52.2.1 eerste groep
52.2.2. tweede groep

52.2.3. derde groep
52.3. Bouw
52.3.1 eerste groep - op 1 juni 1972 bestaand

52.3.2. tweede groep - op 1 juni 1972 bestaand
52.3.3. eerste groep - na 1 juni 1972 

52.3.4 tweede groep - na 1 juni 1972 
52.4 Toegang opgeheven

52.5 Uitgangswegen en ontruiming
52.5.1. doel : snelle en gemakkelijke evacuatie opgeheven artikel 11

52.5.2. bovenverdieping en kelder

52.5.3. breedte van uitgangswegen
52.5.4. totale breedte van uitgangswegen
52.5.5. 2 afzonderlijke uitgangen
52.5.6. 2 afzonderlijke trappen

52.5.7. 3 afzonderlijke uitgangen

52.5.8. 3 afzonderlijke trappen

52.5.9. verbod op belemmeren doorgang opgeheven artikel 12 §2

52.5.10. overgangsmaatregel buitentrappen voor gebouwen bestaand op 1 juni 1968

52.5.11. signalisatie artikel 12, §3

52.5.12 deuren

52.5.12.a uitgangsdeuren lokaal eerste groep

52.5.12.b deuren van nooduitgangen opgeheven artikel 13, eerste en tweede lid
52.5.13 deuren in uitgangswegen tussen 2 uitgangen : openen in beide richtingen opgeheven

52.5.14 draaideuren - draaipaaltjes : toegelaten onder voorwaarden opgeheven niet meer van toepassing
52.5.15. draaideuren in winkels voor kleinhandel : verboden opgeheven

52.5.16. automatische deuren : automatisch openen opgeheven artikel 21 KB 10.10.2012 arbeidsplaatsen
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52.5.17. glazen deuren opgeheven artikel 17 KB 10.10.2012 arbeidsplaatsen
52.5.18 hellende vlakken en mechanische trappen : niet meerekenen 

52.5.19. stoppen van mechanische trappen opgeheven

52.6. Gasinstallaties
52.6.1. gaslekken voorkomen

52.6.2. verplaatsbare recipiënten voor gas : verboden in kelders

52.6.3. lege of niet gebruikte verplaatsbare recipiënten voor gas : verluchting

52.7. Verwarming van de lokalen
52.7.1. stookplaatsen : brandweerstand

52.7.2. verwarmingstoestellen : veilig
52.7.3. schoorstenen en rookgangen : onbrandbaar materiaal

52.7.4. warmtebronnen : op voldoende afstand van brandbare stoffen
52.7.5. brandstoftoevoer van branders

52.7.6. verwarmingsinstallaties met warme lucht

52.7.6.1. luchttemperatuur : max 80°

52.7.6.2. aanvoerkanalen : onbrandbaar materiaal
52.7.6.3. indien warmeluchtgenerator in een stookplaats

52.7.6.3.a lucht niet aanzuigen in stookplaats

52.7.6.3.b stoffilters voorzien
52.7.6.4. druk van warme lucht

52.7.7. lokalen met warme lucht verwarmd

52.8. Voorkoming van brand
52.8.1. lassen en snijden met brander
52.8.2. lokaal met explosieve atmosfeer : vonken voorkomen

52.8.3. lokaal met explosieve atmosfeer : verboden zaken

52.8.4. ontvlambare of giftige vloeistoffen of gassen : opslag en hoeveelheden 

52.8.5. ontvlambare of makkelijk brandende stoffen : verboden nabij warmtebron
52.8.6. ontvlambare reinigingsvodden of afval : verboden op te hopen
52.8.7. winkels : onbrandbare decoratie en verbod op demonstraties met vuur

52.8.8. opslag vloeibare brandstoffen of gas : buiten werklokalen
52.8.9. installaties die warmte voortbrengen : onbrandbaar materiaal en op afstand
52.9. Brandbestrijdingsmiddelen Onderafdeling 4 en 7 van afdeling 3

52.9.1. voldoende uitrusting opgeheven
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52.9.2 materieel : in goede staat, verspreid, gesignaleerd, gebruiksklaar, … opgeheven

52.9.3. winkels voor kleinhandel : automatisch blussysteem 

52.9.4. blustoestellen met giftige uitwaseming : verboden opgeheven

52.10. Waarschuwing en alarm, organisatie van de brandbestrijding
52.10.1. waarschuwings- en alarmmiddelen aanbrengen : enkel onder voorwaarden opgeheven

52.10.2 waarschuwings- en alarmposten : in goede staat, verspreid, gesignaleerd, … opgeheven Onderafdeling 1, 4 en 7 van afdeling 3

52.10.3. signalen : geen verwarring mogelijk opgeheven artikel 19 derde lid

52.10.4. verschillende elektrische netten 

52.10.5 waarschuwen van brandweer opgeheven

52.10.6. private dienst voor bestrijden brand opgeheven Onderafdeling 1 van afdeling 3
52.10.7. in geval van brand : stilleggen mechanische trappen en ventilatie
52.11. Periodieke controle opgeheven Onderafdeling 7 van afdeling 3

52.12. Informatie van het personeel opgeheven Afdeling 6
52.13. Plannen opgeheven artikel 14, 22 en 24

52.14. Verbouwingen en uitbreidingen
52.15.1. Afwijkingen

52.15.2. Meubelwinkels

52.16. Overgangsmaatregelen


