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BESTAANDE GEBOUWEN OF GEBOUWEN IN OPBOUW VOOR 1 JUNI 1972 

 Lokalen van de 1ste groep Lokalen van de 2de groep Opmerkingen 
Gebouwen 
waarin deze 
lokalen gelegen 
zijn 

Geen voorschriften Geen voorschriften  

52.3.1.1 52.3.2 

a) trappen, muren, wanden, vloeren, 
zolderingen en valse zolderingen: Rf = ½ h of 
in metselwerk, beton of andere onbrandbare 
materialen 

a) trappen, muren en wanden: Rf = ½ h of in 
metselwerk, beton of andere onbrandbare 
materialen. Idem voor vloeren en zolderingen 
indien het lokaal van de 2de groep boven of 
onder een ander lokaal is gelegen 

b) dak: geen voorschriften b) dak: geen voorschriften 

c) deuren: Rf = ½ h of in hout met staalplaat 
aan weerszijden; automatische sluiting; zonder 
toestel om de deur in open stand vast te zetten; 
verbod om de deur in open stand vast te zetten 

c) deuren: geen voorschriften 

Geen voorschriften voor de valse zolderingen 
van de lokalen van de 2de groep.  
Deze voorschriften zijn niet van toepassing 
wanneer de veiligheid tegenover andere 
ernstige risico’s het vereist. 
 
 
 
 
 
 
 
Toepasselijk in de winkels voor kleinhandel 
op de deuropening van muren en wanden die 
de verkooplokalen scheiden van de 
aangrenzende lokalen die als 
warenopslagplaats dienen. 

52.3.1.2 winkels voor kleinhandel met minstens 
3 verdiepingen boven de benedenverdieping 

 

a) ontruimingstrappen (niet mechanische) 
worden opgesteld in een trappenhuis in 
metselwerk of beton zonder andere openingen 
dan de toegangsopeningen 

Niet van toepassing op trappen die 
verschillende niveaus van eenzelfde 
verdieping verbinden 

b) personen-, goederen-, dossier- en 
bordenliften (geïsoleerd of in batterij) zoals a) 

 

De lokalen zelf 

c) toegangsdeuren tot trappenhuizen Rf = ½ h 
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GEBOUWEN WAARVAN DE BOUW WERD AANGEVANGEN NA 1 JUNI 1972 
 Lokalen van de 1ste groep Lokalen van de 2de groep Opmerkingen  

52.3.3.1 52.3.4.1 
a) dragende elementen: 
- meerdere verdiepingen: Rf = 2 h 
- één verdieping: Rf = ½ h 
- zonder verdieping: geen voorschriften 

a) dragende elementen: 
- meerdere verdiepingen: Rf = 2 h 
- één verdieping: Rf = ½ h 
- zonder verdieping: geen voorschriften 

b) niet dragende elementen en balken van het 
geraamte van het dak: Rf = ½ h 

b) niet dragende elementen: geen 
voorschriften 

c) valse zolderingen: in niet brandbare materialen of 
met een niet brandbare bekleding aan weerszijden en 
onbrandbare ophangingelementen 

c) valse zolderingen: geen voorschriften 

Gebouwen waarin 
deze lokalen 
gelegen zijn 

d) trappen: in metselwerk, beton of andere niet 
brandbare materialen 

d) trappen: in metselwerk, beton of 
andere niet brandbare materialen 

Deze voorschriften zijn niet van 
toepassing wanneer de veiligheid 
tegenover andere ernstige risico’s het 
vereist. 
 

Indien het gedeelte van het gebouw waarin deze lokalen gelegen zijn, gescheiden is van de rest 
van het gebouw door muren, wanden, vloeren en zolderingen zonder openingen of die slechts 
openingen bevatten die: 

De lokalen zelf 

Afgesloten zijn door een veiligheidssas voorzien van 
2 deuren Rf = ½ h en 2 m van elkaar verwijderd: 
- de muren, wanden, vloeren en zolderingen die de 
scheiding en de sassen vormen hebben Rf = 2 h; de 
deuren van de sassen zijn zelfsluitend... 
- de voorschriften van 52.3.3.1 zijn slechts van 
toepassing op het gedeelte van het gebouw dat dit 
lokaal bevat 

Afgesloten zijn door deuren Rf = ½ h: 
- de muren, wanden, vloeren en 
scheidende zolderingen hebben Rf = 1 h; 
de deuren zijn zelfsluitend... 
- de voorschriften van 52.3.4.1. a) en b) 
zijn slechts van toepassing op het 
gedeelte van het gebouw dat dit lokaal 
bevat 
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 Lokalen van de 1ste groep Lokalen van de 2de 
groep 

Opmerkingen 

De scheiding tussen de eigenlijke lokalen en de rest van het gebouw wordt 
verwezenlijkt door: 

 

a) 52.3.3.2 muren, wanden, vloeren en zolderingen met een 
Rf = 1 h met enkel onontbeerlijke openingen 

a) 52.3.4.2 muren, 
wanden, vloeren en 
zolderingen met Rf = ½ 
h 

b) 52.3.3.3 zelfsluitende deuren Rf = ½ h zonder toestel dat 
toelaat in open stand vast te zetten en met verbod in open 
stand vast te zetten 

 

Deze voorschriften zijn van toepassing op deuren van muren en 
scheidende wanden tussen gerangschikte verkooplokalen en 
lokalen grenzend aan deze lokalen die gebruikt worden als 
goederenopslagplaats. 

Winkels voor kleinhandel die gerangschikt zijn en minstens 
drie verdiepingen boven de benedenverdieping omvatten: 

 

a) ontruimingstrappen (niet-mechanische) worden 
opgesteld in een trappenhuis afgesloten van de rest van het 
gebouw door muren Rf = 2 h en zonder andere openingen 
dan de toegangsopeningen 

Niet van toepassing op trappen die verschillende niveaus van 
eenzelfde verdieping verbinden 

b) personen-, goederen-, dossier- en bordenliften 
(geïsoleerd of in batterij) zoals sub a) 

 

De 
lokalen 
zelf 

c) toegangsdeuren tot trappenhuizen en liftkokers: Rf = ½ 
h 

 

 

 


