
Ministerieel besluit van 15 juni 1982 tot afwijking van de voorschriften  
van de artikelen 52.3.1.1.a. en 52.3.3.2. van het Algemeen Reglement  

voor de arbeidsbescherming (B.S. 3.7.1982) 

Gewijzigd bij: (1) ministerieel besluit van 23 maart 1993 tot wijziging van diverse ministeriële 
afwijkingsbesluiten (B.S. 7.4.1993) 

Artikel 1.- In winkels voor kleinhandel, [bedoeld in artikel 52.2.1.6. van het Algemeen Regle-
ment voor de arbeidsbescherming (1)], is het toegelaten de tijdelijke werven, ingericht in de 
verkooplokalen en de eraan grenzende lokalen die als warenopslagplaats dienen, van de gedeel-
ten van de lokalen waarvan de uitbating verder gaat, in afwijking van de bepalingen van artikel 
52.3.1.1.a. van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat de op 1 juni 1972 
bestaande of in opbouw zijnde gebouwen betreft, af te scheiden door middel van wanden die 
geen graad van weerstand tegen brand bezitten van ten minste een half uur of die gebouwd zijn 
uit metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen en, in afwijking van de bepalingen van 
artikel 52.3.3.2. van hetzelfde reglement, wat de gebouwen betreft waarvan de bouw is aange-
vangen na 1 juni 1972, door middel van wanden die geen graad van weerstand tegen brand ver-
tonen van ten minste één uur. 

Art. 2.- De afwijking is afhankelijk van de naleving van volgende voorwaarden: 

1. De wanden zijn stevig, niet bros en voldoen aan volgende bepalingen: 

1.1. Zij zijn vol. Slechts de noodzakelijke openingen voor de doorgang van buizen, leidin-
gen, kokers en dergelijke, zijn erin toegelaten. 

1.2. Zij strekken zich uit over de volledige hoogte tussen de vloer en de zoldering.  

Indien een valse zoldering aanwezig is, en het gedeelte hiervan dat zich binnen de werf-
ruimte bevindt niet werd verwijderd, noch geopend, mogen de volle wanden beperkt 
worden tot de volledige hoogte tussen de vloer en de valse zoldering. 

1.3. Zij bestaan uit materialen waarvan de reactie bij brand behoort tot de klassen A0 of A1, 
zoals vermeld in de Belgische norm NBN S 21-203, met uitzondering van die materia-
len waarvoor de bijkomende proef, gedefinieerd in de Franse norm NF P 92-504, uitge-
voerd wordt teneinde hen te kunnen classificeren. 

Hun eventuele steunribben zijn onbrandbaar of zijn opgebouwd uit volle houten profie-
len met tenminste 40 mm als kleinste dikte. 

2. Behalve de artikelen waarvan afwijking wordt verleend, blijven de voorschriften opgelegd in 
artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, zoals onder meer in 
het laatste lid van artikel 52.5.4. wat de ontruiming betreft, geldig zelfs indien de totale op-
pervlakte van de verkooplokalen en de eraan grenzende lokalen die als warenopslagplaats 
dienen, door de aanwezigheid van de werven kleiner wordt dan 2 000 m2. 

3. Het deel van het automatisch werkend blussingsnet, bedoeld in artikel 52.9.3. van het Alge-
meen Reglement voor de arbeidsbescherming, dat zich binnen de werfruimte bevindt, blijft 



in goede werkingsstaat tijdens de hele duur van de werf, tenzij de werkzaamheden ook op dit 
blussingsnet betrekking hebben.  

In dit geval beperkt het buiten werking stellen ervan zich tot de zone en de duur van het 
werk aan het blussingsnet. 

4. Het uitvoeren van brandgevaarlijke werken binnen de werf mag slechts gebeuren na opstel-
len van een "vuurvergunning" en mits naleven van de voorwaarden erin opgelegd. 

4.1. Als brandgevaarlijke werken worden ondermeer bedoeld: 

− bewerkingen met open vuur of vlam; 

− lassen, snijbranden, solderen, verwarmen; 

− werken waarbij brandgevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

4.2. Met "vuurvergunning" wordt een document bedoeld: 

4.2.1. dat de toelating verleent om brandgevaarlijke werken uit te voeren. 

4.2.2. dat ondertekend is, met bewaring van een kopij, door al de volgende personen: 

− de werkgever of zijn aangestelde; 

− het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werk-
plaatsen; 

− de zaakvoerder wat de werven ingericht in bijhuizen betreft; 

− de uitvoerder, die een onderaannemer kan zijn. 

4.2.3. waarin vermeld is: 

− de plaats van het werk; 

− welke bewerkingen uitgevoerd moeten worden en op welke installaties; 

− de datum, het beginuur en de duur der werkzaamheden. 

4.2.4. waarin de algemene en de bijzondere, aan plaats en aard van de werf verbonden, 
veiligheidsvoorschriften vermeld zijn die overeenstemmen met de code van goede 
praktijk voor brandgevaarlijke werken. 

5. De uitbater verwittigt schriftelijk en ten minste acht dagen vooraf, de burgemeester en de 
ambtenaar belast met het hoog toezicht inzake de arbeidsveiligheid, van het bestaan van een 
werf. 


