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Amper 43 procent Vlaamse
woningen heeft rookmelder
Expert: “Veel dodelijke
woningbranden kunnen
vermeden worden”
HASSELT - Meer dan de helft van de Vlaamse woningen heeft nog steeds
geen rookmelder. Uit cijfers van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien
Patryka (CD&V), die pleit voor een algemene verplichting van rookmelders, blijkt dat amper 43 procent van de Vlaamse woningen is voorzien
van een rookmelder. In het buitenland is dat veel meer. “Nochtans kan een
goed geplaatste rookmelder levens redden”, zegt brandbeveiligingsexpert Tim Renders.

WAAR ROOKMELDERS PLAATSEN? ➜Verplicht
Installeer de rookmelders
volgens de voorschriften
van de fabrikant.

Maak een vluchtplan. Bij
brand heb je maar 3 minuten
om buiten te raken.

Houd je rookmelders
stofvrij.

Test je rookmelders één
keer per maand door op
de testknop te drukken.

VERWARMINGSLOKAAL

Vervang de rookmelders
om de 10 jaar.

Guido CLOOSTERMANS

In Zottegem kan een vrouw op
het nippertje haar woning verlaten nadat ze gewekt is door haar
rookmelder. In Londerzeel wordt
het gezin van Vlaams N-VAparlementslid Nadia Sminate op
tijd gewekt door een rookmelder
nadat achter in het huis brand
is ontstaan. In Belsele kan nog
net op tijd een crèche ontruimd
worden nadat de rookmelders zijn
afgegaan.
Het zijn maar enkele voorbeelden
van woningbranden van de laatste
weken. In al die gevallen kon een
drama vermeden worden omdat
een rookmelder de bewoners had
gewaarschuwd.

Van levensbelang
Toch zijn nog te weinig woningen in Vlaanderen voorzien van
een rookmelder. Uit cijfers van
Vlaams volksvertegenwoordiger
Katrien Partyka (CD&V) blijkt
dat amper 43 procent van de
Vlaamse woningen is voorzien
van een rookmelder. In Nederland is dat 68 procent, in GrootBrittannië zelfs 89 procent.
“Nochtans kunnen goed geplaatste en goed functionerende
rookmelders bewoners snel alarmeren bij een brand en - tegen
een beperkte kostprijs - heel wat
levens redden”, aldus Katrien
Patryka. “Gezien de cijfers zijn
toepassing en controle van de
regelgeving letterlijk van levensbelang.”

er elk jaar in België een honderdtal doden door woningbranden.
“Ik heb er vorig jaar zo’n 69
opgelijst op basis van berichten
in de media”, zegt Renders. “En
een groot aantal daarvan had
door een rookmelder voorkomen
kunnen worden. In landen waar
in meer woningen rookmelders
geïnstalleerd worden, vallen in
Dodelijk
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HASSELT - Sinds 1 juni zijn
rookmelders verplicht in nieuwe
woningen en in woningen na een
ingrijpende renovatie. Sociale
huurwoningen moeten uiterlijk
vier jaar na de inwerkingtreding
van het decreet een rookmelder
hebben en private huurwoningen
krijgen zes jaar om het decreet
toe te passen. “
Het is onduidelijk of die deadlines
gehaald worden”, vraagt Katrien
Partyka zich af. Op het kabinet
van Vlaams minister van Wonen
Homans (N-VA) wordt toegegeven
dat controle en handhaving niet
evident is. “Wat betreft sociale
huurwoningen zijn er frequent
controles door allerlei betrokken
diensten en bij nieuwe woningen
moet het worden opgenomen in
de milieuvergunning”, aldus een
woordvoerder.
Een uitbreiding van de verplichting
tot alle woningen komt er niet
meteen. “Dat is moeilijk te handhaven”, aldus het kabinet, dat wel
wil inzetten op sensibilisering.
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In de badkamer, de keuken en de garage is er
te veel kans op vals alarm. Voorzie daarom een
rookmelder in de omgeving van deze plaatsen.

delijk. “44 slachtoffers vielen
bij een nachtelijke brand”, aldus Tim Renders. “Als de mens
slaapt, slaapt ook zijn neus. Heel
wat van die slachtoffers sterven
door verstikking, en als ze wakker
worden is het vuur vaak al te ver
gevorderd. Een rookmelder kan
veel onheil voorkomen. Opmerkelijk: in de inventaris van Tim
Renders vinden we 14 dodelijke
slachtoffers die tijdens het roken
in slaap waren gevallen.

Volgens Tim Renders is er een
verband tussen het geringe aantal
rookmelders en het relatief hoge
aantal slachtoffers vergeleken
met andere landen. “In ons land
sterven gemiddeld 6,2 mensen per
miljoen inwoners ten gevolge van
een woningbrand, in Nederland
is dat amper 2,3 en in Duitsland
4,6.”
➜ www.speelnietmetvuur.be

HASSELT - De aanschaf van
een rookmelder hoeft geen
onoverkomelijke kost te vormen.
Even surfen op het internet leert
ons dat er rookmelders zijn van 5
tot 35 euro.
“Het heeft geen zin om zo maar
ergens een rookmelder te hangen
en klaar is kees.”, legt Tim
Renders uit. “Eigenlijk zou je een
melder in elke kamer moeten
hangen, behalve in ruimten waar
je een groot risico hebt op een
vals alarm (zie graﬁek). Zoals de
keuken bijvoorbeeld. Maar dan
moet je wel heel dichtbij een
rookmelder hangen.”
Volgens Renders moeten het er
ook genoeg zijn, en op de juiste
plaats bevestigd. “Ik raad rookmelders aan met een batterij die
tien jaar goed is. Ik zou de melders
niet willen tellen die zonder batterij
aan het plafond hangen.” (gc)

Inbrekers dringen huizen steeds vaker binnen via eerste verdieping
TONGEREN - In Tongeren is vorig weekend twee keer ingebroken via de zijn de daders snel aan het slaapeerste verdieping van het huis. Het is een nieuwe methode die inbrekamerraam. Dat raam staat vaak
kers steeds vaker gebruiken om het alarm te omzeilen en om snel bij
nog op kipstand.
hun buit te zijn, bij de juwelen die mensen nog altijd in hun slaapkamer
verstoppen.
Waakzaam zijn
De politie roept bewoners op om
Marij WYERS
waakzamer te zijn in dit verband.
Het is helemaal fout om juwelen
Vorig weekend stalen dieven ju- Veel bewoners hebben het gelijk- op de slaapkamer op te bergen,
welen uit twee huizen in Tonge- vloers flink beveiligd met extra want net daar gaan de daders
ren, op de Sint-Truidersteenweg grendels, bewakingscamera’s of zoeken. Ze kijken ook altijd in
en op de Romeinse Kassei. Via een alarminstallatie.
de badkamer.
een raam op eerste verdieping Op de bovenverdieping zijn er Wie zijn waardevolle sierraden
geraakten ze binnen. Vorige meestal echter nauwelijks hinder- veilig wil opbergen, moet ze dus
week waren er nog inbraken nissen. Via platte daken of via best verstoppen op een atypische
via de bovenverdieping.
ladders die in een tuinhuis liggen, plaats in de woning.

Inbrekers
dringen steeds
vaker binnen via
de bovenverdieping van
de woning.
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