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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Commissie voor Afwijking 
 

 
 

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen 
 
Inleiding 
 
De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 
(tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen - de zogenaamde « Basisnormen »), in uitvoering van de wet van 30 juli 1979 (betreffende de 
preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen) 
 
Als u niet kan voldoen aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994, kan u een afwijking 
aanvragen bij de Commissie voor Afwijking 
Adres:  Commissie voor Afwijking 
 Waterloolaan 76  
 1000 Brussel 
  

 
De vragen 
 
> Wanneer kan of moet u een afwijking aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken? 
 
> Op welke gebouwen is het koninklijk besluit van 7 juli 1994 van toepassing? 
 
> Voor welke gebouwen bestaan er nog geen eisen? 
 
> Wat moet u doen bij een bestemmingswijziging? 

 
> Kan ik meer achtergrondinformatie krijgen over de verschillende bijlagen van de Basisnormen? 
 
> Als een gebouw voldoet aan het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen, is het dan in orde voor de brandveiligheid? 
 
 
Bevoegdheid van de brandweerdiensten 

Hoe kan de brandweer mij helpen bij brandpreventie? 
 
> Ben ik verplicht mijn bouwdossier voor te leggen aan de bevoegde brandweerdienst? 
 
> Ben ik verplicht om het preventieadvies van de bevoegde brandweerdienst altijd op te volgen? 
 
> Kan de Commissie voor Afwijking ingaan tegen het preventieadvies van de brandweer? 
 
 
Stedenbouwkundige vergunningen en afwijkingen op de Basisnormen 

Verband tussen beide aanvragen 
 
> Moet ik tegelijkertijd een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning en een afwijkingsaanvraag bij de 
Commissie voor Afwijking indienen? 
 
> Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig vooraleer ik een afwijkingsaanvraag doe? 
 
> Heb ik een advies van de bevoegde brandweer (‘brandpreventieverslag’) nodig vooraleer ik een aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning doe? 
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Kan je bouwen tegen de regels in? 

Afwijkingen op de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 
 
> Wanneer moet u een afwijkingsaanvraag op het koninklijk besluit van 7 juli 1994 indienen? 
 
> Wie kan een afwijkingsaanvraag indienen? 
 
> Waar dient u de afwijkingsaanvraag in? 
 
> Kan ik mijn afwijkingsdossier vooraf bespreken met de Commissie voor Afwijking? 
 
> Hoe kan ik weten wat de slaagkansen van mijn aanvraag zijn? 
 
> Waaruit dient uw afwijkingsaanvraag te bestaan? 
 
> Wat gebeurt er verder met uw afwijkingsaanvraag? 
 
> Hoe kan ik de toestand van mijn afwijkingsdossier opvolgen? 
 
> Hoe lang duurt het vooraleer ik deze beslissing van de Minister ken? 
 
> Wat is het gevolg van de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken over een afwijkingsaanvraag? 
 
 
 
> Wanneer kan of moet u een afwijking aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken? 

 
Indien de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 of een ander koninklijk besluit gebaseerd 
op de wet van 30 juli 1979 van toepassing zijn op de constructie en indien de constructie niet volledig 
voldoet aan deze bepalingen. 
 
In alle andere gevallen kunt u bij een andere bevoegde overheid een afwijking aanvragen. Dit kunt u 
enkel doen voor zover deze mogelijkheid wettelijk werd voorzien. 
Voorbeelden hiervan zijn: rusthuizen en serviceflats, hotels en logiesverstrekkende inrichtingen, 
voorzieningen voor kinderopvang en ziekenhuizen. 
 
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is enkel bevoegd voor de uitvoering van de 
bovenvernoemde wet van 30 juli 1979. In dit kader is onder meer volgend besluit verschenen:  
 
het koninklijk besluit (KB) van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van 
brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (de zogenaamde « Basisnormen »). 

(terug) 
 
> Op welke gebouwen is het koninklijk besluit van 7 juli 1994 van toepassing? 

 
Hiervoor moet je kijken naar het  toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 7 juli 1994. 
Er gelden voorschriften voor op te richten gebouwen en uitbreidingen aan bestaande gebouwen (maar 
beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding). 
Dit oorspronkelijk KB is van toepassing op lage, middelhoge en hoge gebouwen. 
Sinds 15 augustus 2009 is dit uitgebreid tot industriegebouwen (datum waarop de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning werd ingediend) 
 
De hoogte van een gebouw bepaal je door de afstand te meten tussen het hoogste afgewerkte vloerpeil 
van het gebouw en het laagste peil van de weg die brandweerwagens kunnen gebruiken omheen het 
gebouw. 

De hoge gebouwen hebben een conventionele hoogte méér dan 25 m; 
De middelhoge gebouwen hebben een conventionele hoogte tussen 10 m en 25 m; 
De lage gebouwen hebben een conventionele hoogte lager dan 10m. 

De industriegebouwen vormen een aparte categorie en vallen niet onder de categorieën van laag, 
middelhoog of hoog gebouw. 

(terug) 
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> Voor welke gebouwen bestaan er nog geen eisen? 

 
Momenteel zijn voor volgende constructies nog geen eisen van toepassing: 
 
- De bestaande lage, middelhoge, hoge gebouwen en industriegebouwen. 
- De gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een oppervlakte kleiner dan of gelijk 

aan 100 m²; 
- De eengezinswoningen; 
- De industriegebouwen met slechts één bouwlaag, waarvan de totale oppervlakte kleiner dan of 

gelijk aan 100 m² is; 
- De industriële installaties en industriële activiteiten die niet in gebouwen gelegen zijn; 
- De andere constructies van de burgerlijke bouwkunde (tunnels, bruggen, …. ). 

(terug) 
 
> Wat moet u doen bij een bestemmingswijziging? 

 
Een eengezinswoning die hoofdzakelijk is bestemd voor bewoning (dwz. de grootste oppervlakte van 

die woning blijft bewoond door één gezin) en met (beroeps)activiteiten die het brandrisico niet verhogen, 
is nog steeds niet onderworpen aan het koninklijk besluit van 7 juli 1994. 
Zo kan in een eengezinswoning bijv. een verzekeringskantoor, reisbureau, kinderopvang, klein kapsalon 
of dokterspraktijk zijn ondergebracht van één van de bewoners van die woning. 
Let op: het is altijd mogelijk dat het gebouw op dat moment moet voldoen aan andere 
brandveiligheidsvoorschriften (bijv. voor een kinderopvang gelden er specifieke voorschriften ter 
bescherming van de kinderen). 
 
Je kan de bestemming van een industriegebouw (of een compartiment ervan) slechts wijzigen indien 

de nieuwe bestemming geen hogere klasse van brandveiligheid voor het gebouw vereist dan degene die 
werd gevraagd voor de oorspronkelijke bestemming. De maatgevende brandbelasting van de nieuwe 
industriële activiteit mag geen aanleiding geven tot een hogere klasse dan de klasse die oorspronkelijk 
aan het industriegebouw werd toegekend.  
 
De volgende bestemmingswijzigingen zijn onder andere mogelijk: 
- Eengezinswoning wordt laag of middelhoog gebouw (bijv. appartementsgebouw) 
- Laag gebouw wordt middelhoog gebouw (bijv. toevoegen van verdiepingen) 
- Middelhoog gebouw wordt hoog gebouw (bijv. toevoegen van verdiepingen) 
- Industriegebouw wordt laag, middelhoog of hoog gebouw (bijv. kantoorgebouw) 
- Laag, middelhoog of hoog gebouw wordt industriegebouw (bijv. atelier) 
 
In al deze gevallen dient u zich bij uw gemeente of stad te informeren indien voor deze 
bestemmingswijziging een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is.  
Wanneer een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is en wanneer het gebouw onderworpen is 
aan de Basisnormen, kan het aanvragen van een afwijking nodig zijn.  

(terug) 

 
> Kan ik meer achtergrondinformatie krijgen over de verschillende bijlagen van de Basisnormen? 

 
De FOD Binnenlandse Zaken publiceert regelmatig brochures over brandveiligheid in gebouwen. 
 
Voor de gebouwen die zijn onderworpen aan bijlage 6 ‘Industriegebouwen’ bij de Basisnormen bestaat 
er een brochure ‘De klassering van industriegebouwen’ met verduidelijkingen en tabellen. 

(terug) 
 
  

Brochure_De_klassering_van_industriegebouwen.pdf
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> Als een gebouw voldoet aan het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen, is het dan in orde voor de 
brandveiligheid? 

 
Niet noodzakelijk: op een gebouw kunnen meerdere reglementeringen tegelijkertijd van toepassing zijn. 
Een paar voorbeelden: 
 
Federaal niveau: 
- Een gebouw dat binnen het toepassingsgebied van de bepalingen van het KB van 7 juli 1994 valt en 

waarin werknemers zijn tewerkgesteld, dient tegelijkertijd te voldoen aan deze bepalingen én aan de 
Codex voor het Welzijn op het Werk (ARAB, …) 

- Een ziekenhuis dat binnen het toepassingsgebied van de bepalingen van het KB van 7 juli 1994 
valt, dient tegelijkertijd te voldoen aan deze bepalingen én aan de voorschriften voor de 
ziekenhuizen 

 
Gemeenschaps- of gewestniveau: 
- Een rusthuis of logiesverstrekkende inrichting dat binnen het toepassingsgebied van de bepalingen 

van het KB van 7 juli 1994 valt, dient tegelijkertijd te voldoen aan deze bepalingen én aan de 
specifieke voorschriften van de gemeenschappen voor rusthuizen of logiesverstrekkende 
inrichtingen 

 
Gemeentelijk niveau: 
- Een gebouw dat toegankelijk is voor het publiek en binnen het toepassingsgebied van de 

bepalingen van het KB van 7 juli 1994 valt, dient tegelijkertijd te voldoen aan deze bepalingen én 
aan de gemeentelijke voorschriften voor publiek toegankelijke gebouwen (voor zover zij van 
toepassing zijn in een bepaalde gemeente) 

(terug) 

 
Bevoegdheid van de brandweerdiensten 

Hoe kan de brandweer mij helpen bij brandpreventie? 
 
 
> Ben ik verplicht mijn bouwdossier voor te leggen aan de bevoegde brandweerdienst? 

 
Dit is meestal verplicht in het geval u een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning doet voor een 
constructie die valt onder het koninklijk besluit van 7 juli 1994. Dit maakt deel uit van de procedure. 
 
Wanneer u een afwijkingsaanvraag doet, zal de Commissie voor Afwijking aan de bevoegde brandweer 
vragen om haar advies uit te brengen over de gevraagde afwijkingen. 

(terug) 

 
> Ben ik verplicht om het preventieadvies van de bevoegde brandweerdienst altijd op te volgen? 

 
Neen, maar indien u dit niet doet kan dit voor u dure of vervelende gevolgen hebben: 
- maatregelen of voorzieningen waarmee u rekening houdt bij het ontwerp of de uitvoering van uw 

gebouw kosten doorgaans minder dan oplossingen die u achteraf moet uitvoeren; 
- de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid op zijn grondgebied, kan aan de 

brandweer advies vragen om het gebouw te sluiten wegens brandonveilig; 
- wanneer de brandweer u doorverwijst naar de Commissie voor Afwijking, kan zij bijkomende 

veiligheidsmaatregelen opleggen die doorgaans extra-investeringen meebrengen; 
(terug) 

 
> Kan de Commissie voor Afwijking ingaan tegen het preventieadvies van de brandweer? 

 
Wanneer de Commissie een afwijkingsaanvraag behandelt, kan zij in principe ingaan tegen het advies 
van de brandweer, maar dan enkel voor de materie waarvoor zij bevoegd is (het koninklijk besluit van 
7 juli 1994 en zijn bijlagen). 
 
Het kan niet de bedoeling zijn om wanneer het advies van de brandweer u niet volledig bevalt, meteen 
een afwijking aan te vragen bij de Commissie voor Afwijking. Houd er rekening mee dat een aanvraag 
een zekere tijd in beslag neemt en dat de Commissie doorgaans rekening houdt met het 
brandweeradvies en uw voorstellen om een equivalente veiligheid te verwezenlijken. 

(terug) 
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Stedenbouwkundige vergunningen en afwijkingen op de Basisnormen 

Verband tussen beide aanvragen 
 
> Moet ik tegelijkertijd een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning en een afwijkingsaanvraag bij 
de Commissie voor Afwijking indienen? 

 
In principe staan beide aanvragen los van elkaar. Je kunt dus een aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning doen vooraleer je een afwijkingsaanvraag doet en ook omgekeerd. 
In de praktijk zullen veel steden en gemeenten, wanneer een afwijking op de Basisnormen noodzakelijk 
is  pas een geldige stedenbouwkundige vergunning afleveren wanneer een afwijking op de Basisnormen 
werd toegekend of er minstens een recent brandpreventieverslag van de brandweer beschikbaar is. 

(terug) 
 

 
> Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig vooraleer ik een afwijkingsaanvraag doe? 

 
Neen, zeker niet. Je kunt een afwijking aanvragen voor een gebouw waarvoor nog geen 
stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of afgeleverd. 
Omgekeerd zal je vaak een afwijkingsaanvraag moeten doen vooraleer je een stedenbouwkundige 
vergunning krijgt. 

(terug) 
 

> Heb ik een advies van de bevoegde brandweer (‘brandpreventieverslag’) nodig vooraleer ik een 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning doe? 

 
Dit maakt meestal deel uit van de procedure voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

(terug) 

 
Kan je bouwen tegen de regels in? 

Afwijkingen op de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 
 
 
> Wanneer moet u een afwijkingsaanvraag op het koninklijk besluit van 7 juli 1994 indienen? 

 
U vraagt een afwijking aan indien u niet aan één of meerdere voorschriften van de bijlagen bij het 
koninklijk besluit kunt voldoen. 

(terug) 
 
> Wie kan een afwijkingsaanvraag indienen? 

 
De bouwheer of zijn afgevaardigde dient de afwijkingsaanvraag in. 
 
Elke briefwisseling gebeurt steeds via het adres van de aanvrager. 

(terug) 
 
> Waar dient u de afwijkingsaanvraag in? 

 
U stuurt uw afwijkingsaanvraag per post op aan: 
 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Commissie voor Afwijking 
Waterloolaan 76 
1000 BRUSSEL 
 
U kunt het dossier op hetzelfde adres afgeven tegen ontvangstbewijs. 

(terug) 
 

> Kan ik mijn afwijkingsdossier vooraf bespreken met de Commissie voor Afwijking? 

 
Op dit moment is deze mogelijkheid niet voorzien. Volgens de huidige procedure zou dit voor de 
Commissie een zodanige werklast met zich meebrengen dat de wachttijden zouden oplopen terwijl de 
Commissie die net korter willen maken. 

(terug) 
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> Hoe kan ik weten wat de slaagkansen van mijn aanvraag zijn? 

 
Het is niet zo eenvoudig om de slaagkansen van een aanvraag te bepalen. Elk dossier is immers 
verschillend. 
 
Houd rekening met bepalende succesfactoren zoals een goede voorbereiding en voldoende 
compenserende maatregelen zodat het veiligheidsniveau minstens even hoog blijft.  

(terug) 
 
> Waaruit dient uw afwijkingsaanvraag te bestaan? 

 
U voegt volgende documenten in twee exemplaren bij uw aanvraag: 
 
1. het volledig ingevulde aanvraagformulier (zie bijlage bij het koninklijk besluit van 18 september 2008 

tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de 
basispreventienormen worden toegestaan); 

 
2. een beschrijving van het gebouw en het veiligheidsconcept (de maatregelen en voorzieningen voor 

de brandveiligheid); 
 

3. de plannen van het gebouw (inplanting, grondplannen, sneden, gevels), op een leesbare schaal 
(bijv. 1/50 of 1/100), met de maatregelen en voorzieningen voor brandveiligheid; 

 
4. het dossier dat het bewijs bevat dat het gebouw een gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft als 

opgelegd door de voorschriften uit de bijlagen bij het koninklijk besluit. Met andere woorden: wat 
voorziet u in vervanging van de voorschriften waaraan u niet voldoet voor het behoud van dezelfde 
brandveiligheid? 

 
5. alle andere nuttige informatie of belangrijke stukken zoals een recent brandpreventieverslag van de 

bevoegde brandweer of relevante foto’s. 
(terug) 

 
> Wat gebeurt er verder met uw afwijkingsaanvraag? 

 
U wordt ten laatste 15 werkdagen na de ontvangst van uw dossier per aangetekende brief verwittigd dat:  
1° ofwel dat uw aanvraag volledig en ontvankelijk is; 
2° ofwel dat uw aanvraag onvolledig is, waarbij we bijkomende inlichtingen over ontbrekende 

elementen vragen. 
 
Zodra de nodige informatie ons heeft bereikt, bevestigen we u dat uw aanvraag volledig en ontvankelijk 
is. 
Indien u de bijkomende informatie niet opstuurt binnen een termijn van één jaar, sluiten wij het dossier 
af. 
 
We vragen het advies van de brandweer. Indien we dit advies na 1 maand niet hebben ontvangen wordt 
het verondersteld gunstig te zijn. 
 
Daarna behandelt de Commissie uw dossier op de commissievergadering. 
Indien zij dit nodig acht, kan de Commissie u uitnodigen op de commissievergadering om uw dossier te 
komen voorstellen. 
 
De Commissie, een team van brandpreventiespecialisten, onderzoekt of het gebouw waarvoor u een 
afwijking vraagt, een gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft als de voorschriften van het koninklijk besluit. 
De Commissie brengt een advies uit binnen de 4 maanden na de ontvangst van het volledige en 
ontvankelijke dossier. 
De Commissie kan in een gemotiveerde brief deze periode éénmalig met 2 maanden verlengen.  
 
De Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde neemt vervolgens een beslissing over de 
afwijkingsaanvraag. 
We maken u deze beslissing over ten laatste één maand nadat de minister of zijn afgevaardigde het 
advies heeft ontvangen 
 
We sturen ook een kopie van deze beslissing naar de burgemeester van de gemeente waar het gebouw 
zich bevindt en naar de bevoegde brandweer. 

(terug) 
 

Formulier_afwijking_basisnormen_N_08.doc
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> Hoe kan ik de toestand van mijn afwijkingsdossier opvolgen? 

 
U beschikt over de contactgegevens van de ambtenaar die uw dossier behandelt. Die is telefonisch of 
via mail te bereiken. 

(terug) 
 
> Hoe lang duurt het vooraleer ik deze beslissing van de Minister ken? 

 
Vooraf vermelden we dat de behandelingstermijn van uw dossier begint te lopen van zodra de 
Commissie voor Afwijking over alle informatie beschikt om het dossier te kunnen behandelen (‘het 
dossier is volledig en ontvankelijk’). 
 
Gerekend vanaf die datum bedraagt een normale behandelingstermijn 5 maanden en een verlengde 
behandelingstermijn 7 maanden. 

(terug) 
 
> Wat is het gevolg van de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken over een 
afwijkingsaanvraag? 

 
Uw gebouw dient niet meer te voldoen aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 
waarvoor afwijkingen werden verleend.  
Het gebouw moet wel beantwoorden aan de eventuele voorwaarden opgelegd bij het toekennen van de 
afwijkingen en aan de andere toepasselijke voorschriften.  

(terug) 


