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1 Introduction générale 
 

L’ensemble du cadre légal belge est régi par une série de documents de différents types: règlements 

européens, lois, Arrêtés royaux, arrêtés régionaux, décrets, arrêtés ministériels, circulaires ministérielles, 

codes généraux, règlements généraux et ordonnances. 

 

La prévention  incendie  était  à  l’origine une  compétence de niveau  fédéral.  Cependant,  depuis  la 

régionalisation du pays, la prévention incendie intervient également dans une série de documents émis 

par les régions et les communautés dans des domaines dont elles ont obtenu la compétence.  

 

Les documents relatifs à la prévention incendie couvrent un ensemble de mesures assez large, ce qui 

reflète le caractère multidisciplinaire de cette matière : compartimentage des bâtiments, comportement 

humain lors d’un incendie, désenfumage des bâtiments… 

 

Dans toute cette réglementation, on ne trouve que deux documents, tous deux émis au niveau 

fédéral,  qui  ressortissent  peu  ou  prou  de  l’ingénierie  de  la  sécurité  incendie  au  sens  strict.  Ces  deux 

documents  concernent  la  capacité portante d’un bâtiment.  Ils  sont décrits aux paragraphes 3 et 4 du 

présent document. 

 

2 Normes de base 
 

La révision du 01 avril 2017 de l’Arrêté royal du 07 juillet 1994 fixe les Normes de base en matière de 

prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 

 

Cet Arrêté royal est applicable : 

‐ ‐ aux bâtiments à construire; 

‐ ‐ aux extensions apportées aux bâtiments existants, en ce qui concerne la seule extension. 

 

Cet Arrêté royal n’est pas d'application aux bâtiments existants. On entend par « bâtiments existants » : 

‐ les bâtiments élevés et moyens, pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant 

le 26 mai 1995; 

‐ les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 1er janvier 

1998. 

 



 
 

Les différentes prescriptions reprises dans l’Arrêté royal sont établies en fonction de : 

‐ la hauteur des bâtiments (subdivision en bâtiments bas, moyens et élevés),  

‐ la configuration du bâtiment, 

‐ le nombre d’occupants, 

‐ la destination du bâtiment 

‐ le type d’occupation des bâtiments (diurne, nocturne), 

‐ l’autonomie des occupants, 

‐ l’environnement du bâtiment (végétation, distance minimale etc…). 

 

L’Arrêté royal fixe les modalités de l’évaluation de la performance de résistance au feu des  éléments 

de construction. La performance en matière de résistance au feu peut être attestée par différents moyens 

tels que : 

‐ les informations accompagnant un marquage CE,  

‐ à défaut de marquage CE par : 

o un rapport de classement suivant les normes de la série EN 13501 émis par un laboratoire ou 

un  organisme  de  certification  d’un  Etat  membre  de  l’Union  européenne  présentant  les 

garanties d’indépendance et de compétence telles qu’elles sont fixées dans la norme NBN EN 

ISO/IEC 17025, 

o un rapport d’essai effectué suivant la norme NBN 713‐020,  

o les  informations  accompagnant  un  agrément  BENOR  et/ou  ATG,  ou  une  appréciation 

équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l’Union européenne 

 

On peut trouver trace de l’ingénierie de la sécurité incendie à deux endroits dans ces Normes de base. 

L’arrêté royal : 

‐ mentionne que la performance de résistance au feu peut aussi être attestée par une note de calcul 

élaborée selon une méthode agréée par le Ministre de l’Intérieur selon la procédure et les conditions 

qu’il détermine. 

‐ permet au sein de son annexe 6, spécifique aux bâtiments industriels, un calcul sur base du principe 

du temps équivalent, ce qui est une forme de calcul d’ingénierie de la sécurité incendie en ce sens 

que les caractéristiques du compartiment sont prises en compte pour calculer la sévérité de l’incendie 

qui pourrait s’y développer. Il s’agit cependant d’une forme assez primitive au sens où le concept de 

temps équivalent est à l’heure actuelle un peu dépassé par des concepts plus réalistes. 
   



 
 

3 Méthode agrée par le SPF intérieur 
 

Le Ministère de l’Intérieur a émis l’Arrêté ministériel du 17 mai 2013 qui établit les éléments suivants : 

‐ Si  l'évaluation  de  la  résistance  au  feu  des  éléments  de  construction  soumis  à  la  courbe 

température/temps normalisée est effectuée par calcul, ce calcul est  réalisé suivant une méthode 

identifiée en annexe 1 de l’arrêté.  

‐ L'évaluation de la résistance au feu des éléments de construction est décrite dans une note de calcul. 

Cette note de calcul est rédigée suivant le modèle qui est joint en annexe 2 de l’arrêté. 

 

L’annexe 1 cite explicitement certains paragraphes des Eurocodes suivants : 

‐ NBN EN 1991‐1‐2 : 2003 + ANB : 2008  Eurocode 1 : Actions sur les structures ‐ Partie 1‐2 : Actions 

générales ‐ Actions sur les structures exposées au feu,  

‐ NBN EN 1992‐1‐2 : 2005 + ANB : 2010 Eurocode 2: Calcul des structures en béton ‐ Partie 1‐2: Règles 

générales ‐ Calcul du comportement au feu,  

‐ NBN EN 1993‐1‐2 : 2005 + ANB : 2010 Eurocode 3 ‐ Calcul des structures en acier ‐ Partie 1‐2 : Règles 

générales ‐ Calcul du comportement au feu,  

‐ NBN EN 1994‐1‐2 : 2005 + ANB : 2010 Eurocode 4 ‐ Calcul des structures mixtes acier‐béton ‐ Partie 

1‐2: Règles générales ‐ Calcul du comportement au feu,  

‐ NBN EN 1995‐1‐2 : 2005 + ANB : 2012 Eurocode 5: Conception et Calcul des structures en bois ‐ Part 

1‐2: Généralités ‐ Calcul des structures au feu, 

‐ NBN EN 1996‐1‐2 : 2005 + ANB : 2012 Eurocode 6 ‐ Calcul des ouvrages en maçonnerie ‐ Partie 1‐2: 

Règles générales ‐ Calcul du comportement au feu. 

 

En  conséquence,  les  Eurocodes  sont  les  seules  méthodes  de  calcul  utilisable  en  Belgique  pour 

démontrer la performance de résistance au feu des éléments de construction. 

 

L’Arrêté  royal n’autorise  cependant pas  l’ensemble des méthodes de  calcul mentionnées dans  les 

Eurocodes. Les paragraphes cités dans l’arrêté royal limitent les Eurocodes aux calculs sur base de : 

‐ Modèle d’incendie : uniquement la courbe standardisée dite ISO 834 (Chapitre 3.2.1. de l’Eurocode1). 

‐ Actions  mécaniques  pour  l’analyse  structurale  calculées  suivant  les  règles  du  chapitre  4  de 

l’Eurocode 1. 

‐ Structures en béton (Eurocode 2): 

o Utilisation des valeurs tabulées du chapitre 5 et du paragraphe 6.4.3 (pour le béton à haute 

résistance) ; 

o Éclatement du béton suivant chapitre 6.2 ; 

o Flambement des poteaux suivant annexe C ; 

o Distribution des températures suivant annexe A ; 
   



 
 

o Pour les poutres et dalles isostatiques en flexion simple (c.à.d. sans effort normal) : 

 Annexe A : profils de température ; 

 Méthode  de  calcul  simple  des  paragraphes  4.2  et  6.4.2.2  (pour  le  béton  à  haute 

résistance), plus annexe B.1 (méthode de m’isotherme à 500°C) et E.2. 

‐ Structures en acier (Eurocode 3), évolution de la température de l'acier : 

o Classes des sections définies suivant le paragraphe 4.2.2 ; 

o Méthode de la température critique du paragraphe 4.2.4 ; 

o Calcul  des  températures  dans  des  profilés  placés  à  l’intérieur  sans  protection  thermique 

suivant paragraphe 4.2.5.1 ; 

o Calcul  des  températures  dans  des  profilés  placés  à  l’intérieur  avec  protection  thermique 

suivant paragraphe 4.2.5.2 ; 

‐ Structures mixtes acier‐béton (Eurocode 4) : uniquement les valeurs tabulées du paragraphe 4.2. 

‐ Structures en bois (Eurocode 5) : uniquement méthode de calcul simple de la section réduite suivant 

paragraphe 4.2.2. pour des éléments avec des surfaces non‐protégées. 

‐ Structures  en  maçonnerie  (Eurocode  6) :  uniquement  évaluations  par  valeurs  tabulées  suivant 

paragraphe 4.5 et annexe B. 

 

On remarque ainsi que, par exemple, les méthodes de calcul avancées ne sont pas une méthode de 

calcul agréée par le Ministre de l’Intérieur.  

Il en est de même pour toutes les approches basées sur un modèle d’incendie autre que celui de la 

courbe standardisée dite ISO 834. 

En  ce  qui  concerne  les  éléments  mixtes  acier‐béton,  seule  l’évaluation  par  valeurs  tabulées  est 

acceptée. 

En ce qui concerne les éléments en acier, seule la méthode de la température critique est agréée, ce 

qui exclut tous les éléments risquant de périr par instabilité (voir 4.2.4 (2) ). 

 

   



 
 

Le tableau ci‐dessous reprend le modèle selon lequel la note de calcul éventuelle doit être rédigée. 

 

 

 

 

4 Annexe 6 aux Normes de base 
 

4.1 Domaine d’application 
L’annexe  6  aux  Normes  de  base  est  applicable  aux  bâtiments  à  construire  et  aux  extensions  de 

bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 15 août 2009, 

mais elle est spécifiques aux bâtiments suivants : 

‐ les bâtiments industriels; 

‐ les extensions de bâtiments qui, après la réalisation, forment un bâtiment industriel; 

‐ les locaux ou parties de bâtiments industriels dans lesquels il y a des activités non industrielles et dont 

la superficie totale par compartiment est inférieure ou égale à 500 m², aux conditions suivantes : 

o dans le compartiment, il y a principalement des activités industrielles ; la superficie totale des 

locaux pour l’activité industrielle est plus grande que la superficie du reste du compartiment; 

o les  activités  non  industrielles  dans  ces  locaux  sont  des  activités  de  soutien  des  activités 

industrielles du même bâtiment; 

o ces locaux ne se trouvent pas sous le niveau d’évacuation; 

o le compartiment dans  lesquels  il y a des activités non  industrielles n’est pas destiné à une 

occupation nocturne; 



 
 

o le bâtiment est équipé d’une  installation de détection automatique des  incendies de  type 

surveillance totale et d’une installation d’alarme; 

o les  locaux  dans  lesquels  il  y  a  des  activités  non  industrielles  satisfont  aux  prescriptions 

applicables  au  compartiment  comportant  des  activités  industrielles  dont  ils  font  partie,  à 

l’exception, le cas échéant, de l’installation d’évacuation de fumées et de chaleur ; 

o l’évacuation de ces locaux sans activités industrielles se fait conformément au point 7.2.2. de 

l’annexe 6 qui précise les distances maximales à parcourir en cas d’évacuation et donne les 

prescriptions  de  résistance  au  feu  pour  les  cloisons  et  portes  placées  dans  les  chemins 

d’évacuation. 

 

Sont cependant exclus du champ d’application de l’annexe 6 : 

‐ les bâtiments industriels n’ayant qu’un seul niveau et dont la superficie totale est inférieure ou égale 

à 100 m²; 

‐ les  installations et aux activités  industrielles qui ne sont pas  situées dans des bâtiments  (NDLR :  il 

manque un mot dans cette phrase qui est une copie directe de l’Annexe 6) ; 

‐ les parties de bâtiments industriels dans lesquels il n’y a pas d’activité industrielle et où la superficie 

totale des niveaux par compartiment est supérieure à 100 m², sauf les parties de bâtiments industriels 

visées au 3éme point du paragraphe précédent ; 

‐ les locaux ou parties de bâtiments visés au point 3 du point 0.2.1 des annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4 et 4/1 

des Normes de base. Introduction 

 

Dans  son  article  3.1,  l'Annexe  6  exige  que,  en  cas  d'exposition  à  la  courbe  température‐temps 

standard définie dans  la norme NBN EN 1363‐1,  les éléments structurels de type  II ne s'affaissent pas 

pendant un temps égal au temps équivalent te,d déterminé sur la base de la norme NBN EN 1991‐1‐2:2003. 

Il  importe donc, d'abord, de bien comprendre ce que  recouvre ce concept de  temps équivalent pour, 

ensuite, pouvoir en calculer la valeur exacte dans chaque cas d'application. 

On  note  ainsi  que  l’annexe  6  des  Normes  de  base  relative  aux  bâtiments  industriels  fait  ainsi 

explicitement appel à une méthode de l’Eurocode 1, celle du temps équivalent, alors que l’application de 

cette méthode est explicitement interdite par l’Annexe nationale belge à cet Eurocode. 

 

4.2 Eléments structurels de type II 
Un élément  de  type  structurel  II  est  défini  comme étant un élément qui  en  cas d’affaissement 

donne lieu à un effondrement progressif limité au compartiment. 

Un élément de  type structurel  I  est défini  comme étant un élément, qui en cas d’affaissement, 

donne lieu à un effondrement progressif qui peut se propager au‐delà des limites du compartiment ou 

provoquer des dommages aux parois du compartiment. 

 



 
 

4.3 Concept du temps équivalent 
Le temps équivalent est la durée de feu ISO834 qui a la même sévérité sur un élément de structure 

que le feu naturel qui se déroulerait dans un compartiment particulier. Ce concept est illustré à la Figure 

1. Les deux graphiques de gauche représentent ce qui ce passe pendant un essai de résistance au feu 

réalisé suivant la courbe ISO834. On voit, dans la partie supérieure, l'évolution de la température des gaz, 

qui augmente sans cesse. La partie inférieure montre l'évolution de la capacité portante de l'élément qui 

diminue de manière continue à cause de l'augmentation de température dans l'élément, voire à cause de 

la  progression  de  la  pyrolyse  s'il  s'agit  d'un  élément  en  bois.  La  partie  de  droite  montre,  en  partie 

supérieure, l'évolution de la température des gaz lors d'un incendie naturel telle qu'elle se développe sans 

aucune  action  d'extinction.  Celle  courbe  montre  toujours,  après  un  certain  temps,  une  phase  de 

décroissance des  températures.  La  capacité portante du même élément de  structure  soumis à  ce  feu 

naturel diminue dans un premier temps puis elle peut se stabiliser à une valeur constante mais non nulle 

lorsque  l'incendie est complètement terminé et que  l'élément est revenu à  température ordinaire ou, 

parfois, il arrive que cette capacité portante récupère tout ou une partie de sa valeur initiale, surtout s'il 

s'agit d'une structure en acier. La valeur minimum de la capacité portante de l'élément lors de l'incendie 

naturel donne le temps équivalent, lorsqu'elle est reportée sur la courbe d'évolution de capacité portante 

sous feu ISO834. 

 

   



 
 

5 Commission de dérogation 
 

Le service public fédéral de l’intérieur en charge de la sécurité a mis en place dans le domaine de la 

prévention incendie, une commission de dérogation ayant le pouvoir de valider une équivalence et/ou 

une dérogation à l’arrêté royal « Normes de base ».  

Par ce biais, il est donc possible de présenter un calcul d’ingénierie de la sécurité incendie sur base 

de méthodes plus élaborées que celles qui sont mentionnées dans l’annexe 1 de l’arrêté royal du 17 mai 

2013. 

 

5.1 Procédure et conditions 
Un Arrêté royal du 18 septembre 2008 détermine la procédure et les conditions suivant lesquelles les 

dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.  

Note :  cet Arrêté  royal du 18  septembre 2008 est  actuellement discuté au  sein du conseil  supérieur pour  la 

sécurité et l’incendie du SPF Intérieur. L’objectif est de modifier les modalités d’introduction et de traitement de 

certains  types  de  demande  pour  obtenir  une  réponse  plus  rapide  à  la  demande  de  dérogation  faite  à  la 

commission  de  dérogation.  Cependant,  dans  l’état  actuel  des  discussions,  il  est  peu  probable  que  les 

modifications envisagées aient un impact sur les demandes de dérogation basée sur des règles de calcul. 

 

Cet arrêté précise les éléments suivants : 

‐ Les  demandes  sont  uniquement  adressées  par  poste  à  l’attention  de  la  direction  générale  de  la 

sécurité civile du SPF Intérieur ; 

‐ Les demandes sont rédigées en double exemplaire et conforme à un formulaire de demande présent 

à l’annexe 1 de l’arrêté ; 

‐ Les demandes doivent inclure les éléments suivants : 

o une description du bâtiment et de sa conception sur le plan de la sécurité accompagnée des 

plans y afférents et de toute autre information utile; 

o la démonstration qu'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les 

normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative à 

la  prévention  des  incendies  et  de  l'explosion  (Arrêté  royal  ‘Normes  de  base’)  ainsi  qu'à 

l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est assuré 

‐ Le secrétariat de  la commission de dérogation  informe le demandeur de  la recevabilité du dossier 

soumis.  En  cas de pièces manquantes  dans  la demande,  le  secrétariat  informe  le  demandeur des 

éléments manquants et demande de compléter le dossier. 

‐ Le secrétariat informe le service d’incendie compétent de la réception d’une demande de dérogation 

et sollicite son avis sur la demande. 

‐ La commission évalue si la construction pour laquelle une dérogation est demandée offre un niveau 

de sécurité au moins équivalent au niveau de sécurité imposé dans les normes de prévention de base. 



 
 

‐ La  commission  émet  un  avis  sur  la  demande  de  dérogation  dans  un  délai  de  4 mois  à  dater  de 

recevabilité de la demande. 

‐ Le Ministre de l'Intérieur, ou son délégué, statue sur la demande de dérogation dans le mois qui suit 

la réception de l'avis de la commission de dérogation. 

‐ Le bourgmestre de la commune où la construction est située ou sera érigée reçoit une copie de la 

décision prise par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué. 

 

5.2 Composition 
Un  arrêté  Royal  du  18  septembre  2008  fixe  les  modalités  de  composition  de  la  commission  de 

dérogation. Les membres de la commission de dérogation sont nommés par le Ministre de l'Intérieur :  

‐ sur la proposition du directeur général de la Sécurité civile ou de son délégué pour les membres visés 

à l'article 2, 1° à 4°;2° 

‐ sur  la  proposition  de  la  «  Fédération  royale  des  Corps  de  Sapeurs‐Pompiers  de  Belgique  ‐  Aile 

Francophone‐Germanophone » pour le membre visé à l'article 2, 5°;3°  

‐ sur la proposition de la « Brandweervereniging Vlaanderen », pour le membre visé à l'article 2, 6°. 

 

Un membre suppléant est nommé par membre effectif. Les membres suppléants sont nommés par le 

Ministre  de  l'Intérieur  selon  la  même  procédure  que  celle  qui  est  respectivement  prévue  pour  les 

membres effectifs. 

 

La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est de quatre ans. Le mandat 

est renouvelable lorsque : 

‐ Le mandat prend fin ; 

‐ la durée du mandat est expirée; 

‐ en cas de démission; 

‐ en cas de décès.  

 

Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, 

convoquer le maître de l'ouvrage, ou son délégué, à la réunion de la commission au cours de laquelle sa 

demande de dérogation est examinée. 

 

Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, 

convoquer  à  une  réunion  de  la  commission  un  ou  plusieurs  experts  qui  ne  sont  pas  membre  de  la 

commission pour l'examen de points particuliers. 

 



 
 

La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres, effectifs ou suppléants, 

est présente. Le secrétariat de  la commission est assuré par des agents de  la Direction générale de  la 

Sécurité civile. 

 

5.3 Formulaire d’introduction demande de dérogation 
Le formulaire suivant doit être utilisé pour l’introduction d’une demande de dérogation. 

Demande de dérogation 

 
Cadre réservé au secrétariat de la commission de dérogation 

N°de dossier  

Date de réception de la demande  

Date d’envoi de la demande d’éléments complémentaires  

Date de réception des éléments manquants  

Date de notification de la recevabilité du dossier  

 

 

 
 

 

Le cadre ci-après n’est à remplir que si le demandeur n’est pas le maître d’ouvrage et doit donc disposer d’une délégation en 
application de l’article 2, §2, deuxième alinéa, de la loi du 30 juillet 1979. 

 

Cadre I ‐ Demandeur 
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1 Algemene inleiding 
 
Het volledige Belgische wettelijke kader wordt beheerst door een reeks verschillende soorten 
documenten: Europese verordeningen, wetten, Koninklijke Besluiten, gewestelijke besluiten, 
ministeriële besluiten, ministeriële omzendbrieven, algemene codes, algemene verordeningen en 
verordeningen. 
 
Brandpreventie was oorspronkelijk een federale verantwoordelijkheid. Sinds de regionalisering van het 
land is brandpreventie echter ook opgenomen in een reeks documenten die zijn uitgegeven door de 
gewesten en gemeenschappen in de gebieden waarvoor zij bevoegd zijn.  
 
De documenten met betrekking tot brandpreventie bestrijken een tamelijk breed scala aan 
maatregelen, wat het multidisciplinaire karakter van dit onderwerp weerspiegelt: compartimentering 
van gebouwen, menselijk gedrag bij brand, rookafzuiging in gebouwen... 
 
In al deze reglementen zijn er slechts twee documenten, beide uitgegeven op federaal niveau, die min of 
meer deel uitmaken van de brandveiligheidstechniek in strikte zin. Deze twee documenten hebben 
betrekking op het draagvermogen van een gebouw. Deze worden beschreven in de paragrafen 3 en 4 
van dit document.  
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2 Basisnormen 
 

De herziening van 01 april 2017 van het Koninklijk Besluit van 07 juli 1994 legt de basisnormen vast inzake 

brand- en explosiepreventie waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

 

Dit koninklijk besluit is van toepassing: 

- te bouwen gebouwen; 

- uitbreidingen van bestaande gebouwen, alleen wat de uitbreiding betreft. 

 

Dit koninklijk besluit is niet van toepassing op bestaande gebouwen. Onder "bestaande gebouwen" wordt 

verstaan : 

- hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag vóór 26 mei 1995 is ingediend; 

- lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag vóór 1 januari 1998 is ingediend. 

 

De verschillende bepalingen van het koninklijk besluit zijn hierop gebaseerd: 

- bouwhoogte (onderverdeling in lage, middelhoge en hoge gebouwen),  

- configuratie van het gebouw, 

- het aantal inzittenden, 

- de bestemming van het gebouw 

- de aard van de bezetting van de gebouwen (overdag, 's nachts), 

- de autonomie van de bewoners, 

- de omgeving van het gebouw (vegetatie, minimumafstand enz.). 

 

Het Koninklijk Besluit legt de procedures vast voor de evaluatie van de brandwerendheidsprestaties van 

bouwelementen. De prestaties van de brandweerstand kunnen door diverse middelen zoals worden 

verklaard: 

- de informatie bij de CE-markering,  

- zonder CE-markering door: 

o een classificatierapport volgens de normen van de EN 13501-serie, afgegeven door een 

laboratorium of een certificatie-instelling van een lidstaat van de Europese Unie, dat de 

waarborgen van onafhankelijkheid en bekwaamheid biedt zoals vastgelegd in norm NBN EN 

ISO/IEC 17025, 

o een testrapport volgens NBN 713-020,  

o informatie bij een BENOR- en/of ATG-goedkeuring, of een gelijkwaardige beoordeling die in 

een andere lidstaat van de Europese Unie is aanvaard 
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De brandveiligheidstechniek is op twee plaatsen in deze basisnormen terug te vinden. Het koninklijk 

besluit: 

- vermeld dat het brandwerendheidsprestatievermogen kan ook worden aangetoond aan de hand van 

een berekeningsnota die is opgesteld volgens een methode die door de Minister van Binnenlandse 

Zaken is goedgekeurd op de wijze en onder de voorwaarden die hij bepaalt. 

- staat voor haar bijlage 6, specifiek voor industriegebouwen, een berekening volgens het principe van 

equivalente tijd toe ;  dit is een vorm van brandveiligheidstechnische berekening in die zin dat bij de 

berekening van de ernst van de brand die zich daar zou kunnen ontwikkelen, rekening wordt 

gehouden met de karakteristieken van het compartiment. Het is echter een nogal primitieve vorm, in 

de zin dat het begrip gelijke tijd momenteel enigszins wordt ingehaald door meer realistische 

concepten. 

3 Door FOD Binnenlandse Zaken erkende methode 
 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het ministerieel besluit van 17 mei 2013 uitgevaardigd 

waarin de volgende elementen worden vastgesteld: 

- Indien de beoordeling van de brandwerendheid van constructie-elementen die aan de 

standaardtemperatuur/tijdcurve zijn onderworpen, door middel van berekeningen wordt uitgevoerd, 

moet deze berekening worden uitgevoerd volgens een methode die in bijlage 1 bij het besluit is 

vastgesteld.  

- De beoordeling van de brandwerendheid van de componenten is beschreven in een rekennota. Deze 

berekeningsnota wordt opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage 2 bij het besluit is 

gevoegd. 

 

Bijlage 1 citeert expliciet enkele alinea's uit de volgende Eurocodes: 

- NBN EN 1991-1-2 : 2003 + ANB : 2008 Eurocode 1 : Acties op structuren - Deel 1-2 : Algemene acties 

- Acties op structuren die blootstaan aan brand,  

- NBN EN 1992-1-2 : 2005 + ANB : 2010 Eurocode 2: Ontwerp van betonconstructies - Deel 1-2: 

Algemene regels - Berekening van het brandgedrag,  

- NBN EN 1993-1-2 : 2005 + ANB : 2010 Eurocode 3 - Ontwerp van constructiestaal - Deel 1-2 : Algemene 

regels - Ontwerp van brandgedrag,  

- NBN EN 1994-1-2 : 2005 + ANB : 2010 Eurocode 4 - Berekening van constructies van gemengd 

staalbeton - Deel 1-2: Algemene regels - Berekening van het brandverloop,  

- NBN EN 1995-1-2 : 2005 + ANB : 2012 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - 

Deel 1-2: Algemeen - Berekening van de brandstructuur, 

- NBN EN 1996-1-2 : 2005 + ANB : 2012 Eurocode 6 - Ontwerp van metselwerkzaamheden - Deel 1-2: 

Algemene regels - Berekening van het brandgedrag. 

 

Eurocodes zijn bijgevolg de enige berekeningsmethodes die in België kunnen worden gebruikt om de 

brandweerstandsprestaties van bouwelementen aan te tonen. 
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Het Koninklijk Besluit laat echter niet alle berekeningsmethodes toe die in de Eurocodes worden vermeld. 

De in het koninklijk besluit aangehaalde paragrafen beperken de Eurocodes tot berekeningen op basis 

van: 

- Brandmodel: alleen de genormaliseerde curve die bekend staat als ISO 834 (hoofdstuk 3.2.1. van de 

Eurocode1). 

- Mechanische maatregelen voor structurele analyse berekend volgens de regels van hoofdstuk 4 van 

Eurocode 1. 

- Betonconstructies (Eurocode 2): 

o Gebruik van de getabelleerde waarden uit hoofdstuk 5 en paragraaf 6.4.3 (voor beton met 

hoge sterkte); 

o Beton afspatten volgens hoofdstuk 6.2 ; 

o Knik van de kolommen overeenkomstig bijlage C ; 

o Temperatuurverdeling volgens aanhangsel A ; 

o Voor isostatische balken en platen in eenvoudig buigen (d.w.z. zonder normale inspanning): 

▪ Bijlage A: Temperatuurprofielen ; 

▪ Eenvoudige berekeningsmethode voor de punten 4.2 en 6.4.2.2 (voor 

hogesterktebeton), plus bijlage B.1 (isothermische methode bij 500 °C) en E.2. 

-  Staalconstructies (Eurocode 3), evolutie van de temperatuur van het staal : 

o Doorsnedeklassen gedefinieerd overeenkomstig punt 4.2.2; 

o Kritische temperatuurmethode in punt 4.2.4; 

o Berekening van de temperaturen in profielen binnen zonder thermische beveiliging 

overeenkomstig punt 4.2.5.1; 

o Berekening van de temperaturen in profielen binnen met thermische beveiliging volgens punt 

4.2.5.2; 

- Gemengde staalbetonconstructies (Eurocode 4): alleen de getabelleerde waarden in punt 4.2. 

- Houten structuren (Eurocode 5): alleen eenvoudige berekeningsmethode van het verkorte gedeelte 

volgens punt 4.2.2 voor elementen met onbeschermde oppervlakken. 

- Metselwerkstructuren (Eurocode 6): alleen evaluaties aan de hand van getabelleerde waarden 

overeenkomstig punt 4.5 en bijlage B. 

 

Zo zijn geavanceerde rekenmethodes geen door de minister van Binnenlandse Zaken goedgekeurde 

rekenmethodes.  

Hetzelfde geldt voor alle andere benaderingswijzen op basis van een brandmodel dan de 

gestandaardiseerde curve die bekend staat als ISO 834. 

Voor staalbeton-elementen wordt alleen een evaluatie aan de hand van getabelleerde waarden aanvaard. 

Voor staalelementen wordt alleen de kritische temperatuurmethode goedgekeurd, waarbij alle 

elementen die door instabiliteit gevaar voor bezwijken lopen, worden uitgesloten (zie 4.2.4 (2)). 
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Onderstaande tabel geeft het model weer volgens hetwelk een eventuele berekeningsnota moet worden 

opgesteld : 

 

 
 

4 Bijlage 6 
 

4.1 Toepassingsgebied 
 

Bijlage 6 bij de basisnormen is van toepassing op gebouwen die worden gebouwd en uitbreidingen van 

bestaande gebouwen waarvoor de bouwaanvraag wordt ingediend vanaf 15 augustus 2009, maar is 

specifiek voor de volgende gebouwen: 

- industriële panden; 

- uitbreidingen van gebouwen die na de bouw een industrieel gebouw vormen; 

- bedrijfsruimten of delen van bedrijfsruimten waarin niet-industriële activiteiten plaatsvinden en 

waarvan de totale oppervlakte per afdeling niet meer dan 500 m² bedraagt, onder de volgende 

voorwaarden : 

o in het compartiment zijn er voornamelijk industriële activiteiten; de totale oppervlakte van 

de lokalen voor industriële activiteit is groter dan de oppervlakte van de rest van het 

compartiment; 

o niet-industriële activiteiten in deze gebouwen zijn activiteiten ter ondersteuning van 

industriële activiteiten in hetzelfde gebouw; 

o deze panden niet onder het evacuatieniveau liggen; 

o het compartiment waarin niet-industriële activiteiten plaatsvinden niet bestemd is voor 

nachtbewoning; 
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o het gebouw is uitgerust met een automatisch branddetectiesysteem van het totale 

bewakingstype en een alarminstallatie; 

o de ruimten waarin niet-industriële activiteiten plaatsvinden, voldoen aan de eisen die gelden 

voor het compartiment waarin de industriële activiteiten plaatsvinden waarvan zij deel 

uitmaken, met uitzondering, in voorkomend geval, van de rook- en warmteafvoerinstallatie; 

o moet de ontruiming van dergelijke ruimten zonder industriële activiteiten worden uitgevoerd 

overeenkomstig punt 7.2.2 van bijlage 6, waarin de maximumafstanden zijn gespecificeerd 

die in geval van ontruiming moeten worden overbrugd en waarin de brandwerendheidseisen 

zijn opgenomen voor scheidingswanden en deuren die in vluchtwegen zijn geplaatst. 

 

Van het toepassingsgebied van bijlage 6 zijn echter uitgesloten : 

- bedrijfsgebouwen met slechts één verdieping en een totale oppervlakte van 100 m² of minder; 

- industriële installaties en activiteiten die zich niet in gebouwen bevinden (Noot van de redactie: in 

deze zin ontbreekt een woord dat een directe kopie is van bijlage 6); 

- de gedeelten van industriële gebouwen waarin geen industriële activiteit plaatsvindt en waar de 

totale vloeroppervlakte per compartiment meer dan 100 m² bedraagt, met uitzondering van de 

gedeelten van industriële gebouwen bedoeld in punt 3 van de voorgaande alinea; 

- gebouwen of gedeelten van gebouwen als bedoeld in punt 0.2.1, onder 3, van de bijlagen 2, 2/1, 3, 

3/1, 4 en 4/1 van de basisnormen. Inleiding 

 

Artikel 3, lid 1, van bijlage 6 schrijft voor dat bij blootstelling aan de standaardtemperatuurtijdcurve 

bepaald in NBN EN 1363-1, structurele elementen van type II niet mogen instorten gedurende een tijd 

gelijk aan de equivalente tijd bepaald op basis van NBN EN 1991-1-2:2003. Het is daarom in de eerste 

plaats belangrijk om volledig te begrijpen wat dit begrip van gelijke tijd betekent, zodat de exacte waarde 

in elk toepassingsgeval kan worden berekend. 

Op te merken valt dat in bijlage 6 van de basisnormen voor industriële gebouwen dus uitdrukkelijk een 

Eurocode 1-methode wordt gebruikt, die van de equivalente tijd, terwijl de toepassing van deze methode 

uitdrukkelijk wordt verboden door de Belgische nationale bijlage bij deze Eurocode. 

 

4.2 Structurele elementen van type II 
 
Een constructief element van type II wordt gedefinieerd als een element dat in geval van verzakking 
aanleiding geeft tot een geleidelijke instorting die beperkt blijft tot het compartiment. 
Een constructief element van type I wordt gedefinieerd als een element dat in geval van verzakking een 
geleidelijke instorting veroorzaakt die zich buiten de grenzen van de ruimte kan verspreiden of schade 
aan de wanden van de ruimte kan veroorzaken.  
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4.3 Concept van de equivalente tijd 
 

De equivalente tĳd is de duur van een ISO834-brand die op een structureel element even ernstig is als de 

natuurlĳke brand die in een bepaalde ruimte zou plaatsvinden. Dit concept wordt geïllustreerd in figuur 

1. De twee linker grafieken geven weer wat er gebeurt tijdens een brandwerendheidstest uitgevoerd 

volgens de ISO834 curve. In het bovenste deel zien we de evolutie van de temperatuur van het gas, die 

voortdurend stijgt. Het onderste deel toont de evolutie van de draagkracht van het element, die 

voortdurend afneemt als gevolg van de temperatuurstijging van het element, of zelfs als gevolg van het 

verloop van pyrolyse als het een houten element is. Het rechter deel toont, in het bovenste deel, de 

evolutie van de temperatuur van het gas tijdens een natuurlijke brand zodat deze zich ontwikkelt zonder 

enige blushandeling. Deze curve toont altijd, na een bepaalde tijd, een fase van dalende temperaturen. 

Het draagvermogen van hetzelfde constructie-element dat aan deze natuurlijke brand wordt 

blootgesteld, neemt in eerste instantie af, dan kan het zich stabiliseren op een constante waarde, maar 

niet op nul, wanneer de brand volledig is geblust en het element weer op normale temperatuur is of, 

soms, dit draagvermogen zijn oorspronkelijke waarde geheel of gedeeltelijk herwint, vooral als het om 

een staalconstructie gaat. De minimumwaarde van het draagvermogen van het element tijdens de 

natuurbrand geeft de equivalente tijd, wanneer het wordt overgedragen op de curve van de evolutie van 

het draagvermogen bij ISO834 brand. 
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5 Afwijkingscommissie 
 

De Federale Overheidsdienst van het binnenland belast met de veiligheid heeft een ontheffingcommissie 

opgericht op het gebied van brandpreventie, met de bevoegdheid om gelijkwaardigheid en/of afwijking 

van het Koninklijk Besluit betreffende de "basisnormen" te valideren.  

Op deze manier is het dus mogelijk om een berekening van de brandveiligheidstechniek voor te stellen op 

basis van meer uitgewerkte methodes dan deze vermeld in Bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 

2013. 

 

5.1 Procedure en voorwaarden 
 

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 worden de procedure en de voorwaarden vastgesteld 

waaronder afwijkingen van de basisnormen inzake preventie worden toegestaan.  

Noot: dit koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt momenteel besproken binnen de Hoge Raad voor 

Veiligheid en Brand van het departement Binnenlandse Zaken. Het doel is de procedures voor de indiening 

en de behandeling van bepaalde soorten verzoeken te wijzigen om sneller te kunnen reageren op het 

verzoek om vrijstelling dat bij de vrijstellingscommissie wordt ingediend. Gezien de huidige stand van de 

besprekingen is het echter onwaarschijnlijk dat de voorgestelde wijzigingen gevolgen zullen hebben voor 

verzoeken om vrijstelling op basis van berekeningsregels. 

 

In deze volgorde worden de volgende elementen gespecificeerd: 

- Verzoeken worden enkel per post gericht aan het Directoraat-generaal Civiele Veiligheid van de FOD 

Binnenlandse Zaken; 

- De aanvragen worden opgesteld in tweevoud en in overeenstemming met het aanvraagformulier dat 

is opgenomen in bijlage 1 bij het besluit; 

- De aanvragen moeten het volgende omvatten 

o een beschrijving van het gebouw en het veiligheidsontwerp met plannen en alle andere 

relevante informatie; 

o het bewijs dat een veiligheidsniveau wordt gewaarborgd dat minstens gelijkwaardig is aan 

dat vereist door de basisnormen inzake preventie bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 30 

juli 1979 ter voorkoming van brand en ontploffing (KB "basisnormen") en aan het niveau van 

de verplichte wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering in dezelfde omstandigheden 

- Het secretariaat van de afwijkingscommissie stelt de aanvrager in kennis van de ontvankelijkheid van 

het ingediende dossier. 3. Indien in de aanvraag documenten ontbreken, stelt het secretariaat de 

aanvrager in kennis van de ontbrekende elementen en verzoekt het hem het dossier aan te vullen. 

- Het secretariaat stelt de bevoegde brandweer in kennis van de ontvangst van een verzoek tot 

vrijstelling en verzoekt haar om advies. 

- De Commissie beoordeelt of de constructie waarvoor een afwijking wordt aangevraagd een 

veiligheidsniveau biedt dat ten minste gelijkwaardig is aan het veiligheidsniveau dat wordt opgelegd 

in de basispreventiestandaarden. 
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- Het comité brengt, binnen vier maanden na de datum waarop het verzoek ontvankelijk is, advies uit 

over het verzoek om een afwijking. 

- De minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde neemt binnen een maand na ontvangst van 

het advies van de ontheffingscommissie een beslissing over het ontheffingsverzoek. 

- De burgemeester van de gemeente waar het bouwwerk zich bevindt of zal worden opgetrokken, 

ontvangt een kopie van de beslissing genomen door de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn 

afgevaardigde. 

 

 

5.2 Samenstelling 
 

Een koninklijk besluit van 18 september 2008 bepaalt de samenstelling van de vrijstellingscommissie. De 

leden van de ontheffingscommissie worden benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken:  

- op voorstel van de directeur-generaal voor civiele bescherming of zijn vertegenwoordiger voor de 

leden bedoeld in afdeling 2, 1° tot en met 4°;2°. 

- op voorstel van de "Fédération royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique - Aile Francophone-

Duits-ophone" voor het lid bedoeld in sectie 2, 5°;3°.  

- op voorstel van de Brandweervereniging Vlaanderen, voor het lid bedoeld in artikel 2, 6°. 

 

Voor elk gewoon lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd. De plaatsvervangende leden worden 

benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken volgens dezelfde procedure als voor de gewone leden. 

 

Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar. Het mandaat kan worden 

verlengd wanneer: 

- het mandaat ten einde loopt; 

- de ambtstermijn is verstreken; 

- in geval van ontslag; 

- in geval van overlijden.  

 

 

De voorzitter van de commissie kan op eigen initiatief of op voorstel van een lid van de commissie de 

cliënt of diens afgevaardigde oproepen tot de vergadering van de commissie waarin zijn verzoek om 

ontheffing wordt behandeld. 

 

De voorzitter van het comité kan op eigen initiatief of op voorstel van een lid van het comité een 

vergadering van het comité beleggen met een of meer deskundigen die geen lid van het comité zijn, om 

bepaalde punten te bespreken. 

 

De commissie beraadslaagt rechtsgeldig indien ten minste de helft van haar effectieve of 

plaatsvervangende leden aanwezig is. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door 

ambtenaren van het directoraat-generaal Civiele veiligheid. 
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5.3 Aanvraagformulier voor een afwijking 
 
Voor de indiening van een verzoek om een afwijking moet gebruik worden gemaakt van het volgende 
formulier.  
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