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Fireforum Webinars 
brandveiligheid  
succesvol opgestart

Webinar RGV 
Brandblussers
De eerste Webinars (16 en 18/2) over 
de nieuwe RGV “Brandblussers” 
waren meteen een groot succes. Met 
meer dan 700 inschrijvingen, werden 
de verwachtingen meer dan 
overtroffen. Uit de talrijke vragen en 

Fireforum heeft het initiatief genomen om op regelmatige 
basis Webinars over verschillende thema’s te organiseren. Ze 
zijn aanvullend op de Academies, het Congres en de 
Ledenevents. De Webinars zijn gratis en behandelen steeds 
één geselecteerd actueel topic. Ze worden in beide 
landstalen gegeven met de hulp van experten van Fireforum 
en de ledenorganisaties.
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reacties bleek dat er nog heel wat 
praktische vragen leven. 

Bart Vanbever, senior expert Fire 
Safety bij Fireforum en Agoria, stelde 
de nieuwe RGV voor. Nadien was er 
nog een halfuurtje voor vragen die 
beantwoord werden door experten 
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WEBINARS

van verschillende fabrikanten en 
controlebureaus waaronder Ansul, 
Apragaz, Saval, Sicli Fire protection 
en Somati FIE.

Voor wie de Webinar gemist heeft, 
zetten we hier even de belangrijkste 
nieuwigheden in de herziene RGV op 
een rij. Op termijn zal de Webinar 
ook beschikbaar zijn op het Youtube 
kanaal van Fireforum.

Zoals het past bij een herziening, 
werden de normatieve verwijzingen 
waar nodig geactualiseerd. Het 
hoofdstuk met “Termen en 
Definities” is uitgebreid, vooral op 
het vlak van de wettelijke context 
waarin brandblussers dienen 
toegepast te worden.

In analogie met andere Belgische 
ontwerp- en installatienormen is in 
deze RGV nu ook duidelijker de hele 
levensduur in beschouwing genomen. 
Dit is van groot belang bij 
wijzigingen of uitbreidingen in het 
gebouw. Onderhoud en periodieke 
controles, hebben een belangrijke rol 
in de levenscyclus van de installatie. 
Handig is dat daarbij ook de 
verantwoordelijkheden en de rol van 
de verschillende partijen zoals 
opdrachtgever, architect, 
studiebureau, installateur, 
keuringsinstelling, beheerder/
gebruiker, gespecialiseerde 

onderneming… overzichtelijk zijn 
opgenomen.

De vergelijking met de keuze, het 
gebruik, onderhoud en inspectie van 
een wagen zal bij menig lezer een 
belletje doen rinkelen.

Het wettelijk kader (Codex welzijn op 
het werk) en het belang van de 
risicoanalyse zijn nu ook expliciet 
opgenomen in de RGV. In de 
bijlagen wordt er verwezen naar de 
meest gangbare methodes voor 
brandrisicoanalyse. Het beheer en de 
organisatie bij brand uit deze 
wetgeving moeten immers ook 
afgestemd worden op brandblussers. 
Dit is cruciaal voor de goede werking 
en het efficiënt gebruikt van het 
geïnstalleerde materiaal.

Waar nodig is het hoofdstuk over de 
keuze en types van blusmiddelen 
geactualiseerd.
Een tabel met de brandklasses en 
aanbevolen blusmiddelen is 
opgenomen. 
Het hoofdstuk over de bepaling van 
het aantal en de plaatsing is 
grotendeels behouden.

U kan de RGV gratis downloaden op 
de website van Fireforum:
https://www.fireforum.be/
voorschriften/regel-van-goed-
vakmanschap-blustoestellen
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