FICHE : EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN NOODUITGANGEN,
EVACUATIEPLAN

Principe :
evacuatie naar een veilige plaats
 vlug
 in optimale veilige omstandigheden

Bepalen van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen :
de werkgever bepaalt op basis van zijn risicoanalyse
 hun aantal
 hun verspreiding
 hun afmetingen
in functie van
 de arbeidsplaats
o het gebruik
o de inrichting
o de afmetingen
 het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn
de evacuatiewegen en nooduitgangen
leiden zo rechtstreeks mogelijk naar een veilige plaats
de werkgever bepaalt dit alles overeenkomstig
de minimumvoorschriften van artikelen 52.5.2 tot 52.5.8, 52.5.10 en 52.5.18 van het ARAB
(dit zijn de voorschriften van het artikel 52.5 “uitgangswegen en ontruiming” die nog van
toepassing blijven, het zijn meer bepaald de voorschriften betreffende de constructie)

Vrijhouden, verlichten en signaleren :
evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen
en wegen die erop toegang geven
 moeten vrijgehouden worden
 mogen niet geblokkeerd worden door voorwerpen
evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen
uitrusten met
 veiligheidsverlichting
 gepaste signalisatie
o overeenkomstig veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
o onverminderd artikel 52.5.11 van ARAB
(in winkels signalisatie ook op of ter hoogte van de grond aanbrengen)
o op de gepaste plaatsen
o moet haar eigenschappen in de tijd behouden
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De kenmerken van nooddeuren :



ze moeten openen in de evacuatierichting
ze mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn

Openen van deuren :
het openen van nooddeuren
 ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden
door elke persoon in nood
 ze mogen niet op slot zijn
hierop mag worden afgeweken indien dit nodig is voor
 de openbare veiligheid
 de veiligheid van de werknemers
 de veiligheid van personen met beperkte bewegingsvrijheid
op voorwaarde dat
 bij evacuatie de maximale veiligheid verzekerd is
 indien nodig, met behulp van specifiek aangeduide en opgeleide personen
deuren op het traject van evacuatiewegen
en deuren die uitgeven op evacuatiewegen en nooduitgangen
 moeten steeds kunnen geopend worden
 zonder speciale hulp
 wanneer de arbeidsplaatsen gebruikt worden
deuren in de uitgangen van het gebouw
de werkgever bepaalt
 de bewegingswijze
 de draairichting
 de eventuele vergrendeling ervan
in functie van
 de arbeidsplaats
o het gebruik
o de inrichting
o de afmetingen
 het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn

Evacuatieplan :
de werkgever hangt een evacuatieplan op
 aan de ingang van het gebouw
 en per niveau
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het uitwerken van het evacuatieplan en wijzigingen
 samen met bevoegde preventieadviseur
 en voorleggen aan Comité voor advies
het evacuatieplan omvat inzonderheid :
1) de indeling en bestemming van de lokalen
situering van de compartimentsgrenzen
2) ligging van lokalen met verhoogd brandgevaar
3) ligging van
 uitgangen
 nooduitgangen
 verzamelplaatsen na evacuatie
 tracé van evacuatiewegen

Schriftelijke procedures :
organiseren van de evacuatie van personen
overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel III.3-23 van de codex

Meer informatie :



Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de
codex over het welzijn op het werk
De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie

