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Risicobeheer

Brandveiligheid is van essentieel belang voor een veilige werkomgeving, maar heeft ook
een belangrijke impact op het voorkomen of beperken van materiële schade en op de
verzekerbaarheid van het bedrijf.

Tips
1. Brandblusmiddelen
Branden die tijdig worden ontdekt, zijn doorgaans vrij
gemakkelijk te blussen met kleine blusmiddelen. Het is dan
wel noodzakelijk dat er voldoende, geschikte blusmiddelen
aanwezig zijn en dat er voldoende personeelsleden
vertrouwd zijn met de werking van een blusapparaat.

5. Vuurvergunningsprocedure
Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, branden,
slijpen, solderen, snijden, … zijn één van de drie meest
voorkomende oorzaken van brand. De veiligheid tijdens deze
werkzaamheden kan aanzienlijk worden verhoogd wanneer
men een vuurvergunningsprocedure toepast.

2. Orde en netheid - afvalbeheer
Een bedrijf waar kwaliteit, milieu en (brand)veiligheid
belangrijk zijn, herkent men aan de orde & netheid die er
heerst en dit over het hele bedrijf. Een gebrek aan orde en
netheid ligt vaak rechtstreeks aan de basis van ongevallen
op het vlak van (brand)veiligheid, gezondheid en milieu.

6. Gebouwconstructie
De aard van de constructiematerialen van een gebouw zijn
van groot belang voor de brandveiligheid van een bedrijf.
Brandbare bouwmaterialen kunnen in belangrijke mate
bijdragen tot de uitbreiding van een beginnende brand tot
een uitslaande en totale brand. Dit kan vermeden worden
door te voldoen aan een aantal minimale vereisten.

3. Controlerondes op het bedrijf
Wanneer er geen personeel meer aanwezig is in het bedrijf,
blijft een beginnende brand vaak te lang onopgemerkt.
Daarom is het belangrijk dat aan het einde van de werkdag
een controleronde doorheen het bedrijf wordt uitgevoerd.
4. Buitenopslag, een verhoogd risico voor brandstichting
Brandstichting is één van de 5 meest voorkomende
oorzaken van brand. Buiten in de omgeving van bedrijven
en winkels, vooral dan in afval(containers en -bakken) wordt
geregeld brand gesticht. Ongeveer driekwart van dergelijke
‘buiten’branden zijn het gevolg van brandstichting en
vandalisme.

7. Controle elektrische installaties
De grootste oorzaak voor het ontstaan van brand in bedrijven
is defecte (elektrische) apparatuur of het verkeerd gebruik
ervan. Door een defect, ondeskundig installatiewerk, onjuist
gebruik, overbelasting of onvoldoende onderhoud kan
overmatige warmteontwikkeling optreden. De temperatuur
kan dan zo hoog oplopen dat er brand ontstaat. De
controles en nazichten van de elektrische installatie binnen
de onderneming zijn daarom essentieel voor een goed
brandpreventiebeleid.
8. Gebouwverwarming
Net zoals bij de elektrische installaties zijn defecte
verwarmingsapparaten of het verkeerde gebruik ervan vaak
de oorzaak van een brand.

9. Batterijladers
Gebruik van acculaders is niet zonder risico’s. De batterijen
van heftrucks zijn onderhevig aan schokken tijdens het
gebruik. Ook installatiefouten, oververhitting van lader(s),
beschadigde laadkabels of een slechte aansluiting zijn
zaken die een brand kunnen veroorzaken. Als men batterijen
overlaadt, kan het vrijkomend waterstofgas zorgen voor een
explosief mengsel binnenin een afgesloten batterijlaadruimte
(het water in de batterij wordt gesplitst in zuurstof (O2) en
waterstof (H2)).
10. Rookverbod
Roken is niet alleen een groot, algemeen gekend
gezondheidsprobleem, maar zeker ook een
veiligheidsprobleem. Door het roken is er een toenemend
risico voor arbeidsongevallen en een toenemend risico
voor brandgevaar door achtergebleven, smeulende
sigaretten(peuken). Het uitwerken van een anti-rookbeleid is
daarom essentieel en kan daarnaast ook voor de werkgever
kostenbesparend werken.

11. Kleine elektrische toestellen
Vaak ontstaat brand door defecte elektrische apparatuur of
het verkeerd gebruik ervan. Door een defect, beschadiging
van isolatie / kabels, ondeskundig installatiewerk, onjuist
gebruik, overbelasting of onvoldoende onderhoud kan
overmatige warmteontwikkeling optreden. De temperatuur
kan dan zo hoog oplopen dat er brand ontstaat.
12. Opslag ontvlambare gassen
Zeer veel bedrijven gebruiken gasflessen bij hun
bedrijfsactiviteiten. De flessen kunnen allerlei gassen
bevatten. Brand in de gasflessenopslagplaats of nabij de
opgeslagen gasflessen vormt een ernstig risico. Een gasfles
die door een brand wordt aangestraald of in de vlammen
staat, zal na verloop van tijd bezwijken (exploderen). Bevat
de fles een brandbaar gas dan ontstaat er een vuurzuil of
vuurbal.
13. Opslag ontvlambare vloeistoffen
De aanwezigheid van brandbare vloeistoffen in een
onderneming geven een verhoogd risico op belangrijke
vloeistofbranden. Een vloeistofbrand heeft een grotere
hitte- en rookontwikkeling tot gevolg dan een brand bij
vaste stoffen. Daarnaast zorgt een vloeistofbrand voor een
zeer snelle verspreiding van de brandhaard en kunnen de
brandwerende scheidingen hierdoor teniet gedaan worden.

Meer Info
Voor meer detail rond deze tips, surf naar onze website www.msamlin.com.
U kunt ook altijd een vraag aan onze experts stellen via Riskcontrol.be@msamlin.com.
Deze fiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar onze website www.msamlin.com bij
de Belgische productpagina’s. De diensten en producten die in deze fiche vermeld worden, zijn mogelijk niet beschikbaar in
bepaalde rechtsgebieden waar MS Amlin geen handelslicentie heeft.

Wat in geval van schade?
Voor MS Amlin is een vlotte schadeafhandeling van het grootste belang.
Bij schade contacteert u best uw makelaar of rechtstreeks via: propertyclaims.be@msamlin.com.
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