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REEKS: FIRE SAFETY FIRST

ANALYSE FATALE 
WONINGBRANDEN 

De cijfers van 2015 en 2016 in België naar gewest en 

naar geslacht van de slachtoffers

In 2016 eisten woningbranden in België minstens 78 doden 

(34 vrouwen en 42 mannen). Van twee personen is het ge-

slacht niet vermeld. Tegenover 2015 is dit een drastische stij-

ging: En toen vielen er ook al 57 slachtoffers (31 mannen en 

26 vrouwen).

In 2015 was Wallonië de koploper met 33 overlijdens door 

brand. Vlaanderen betreurde 22 slachtoffers en in Brussel 

twee. In 2016 lieten 46 mensen in Vlaanderen het leven in 

woningbranden, 28 burgers in Wallonië en vier in Brussel.

Vorig jaar noteerden we meer dan een verdubbeling van het 

aantal slachtoffers in Vlaanderen, een daling in Wallonië en 

een daling in Brussel.

Tijdstip van de dodelijke woningbranden

In 2015 en in 2016 vielen 52 van de slachtoffers ’s avonds of 

‘s nachts. 

Er is geen trend vast te stellen voor één of meerdere maan-

den die een groter risico met zich zouden meebrengen. Juni 

was de dodelijkste maand in 2015 en februari in 2016

Fatale woningbranden per maand 2016

Leeftijd slachtoffers

Van de 78 slachtoffers van 2016 waren er vijf jonger dan 

12 jaar (3,9 %). In 2015 waren dit 11 van de 57 slachtoffers 

(6,27%). Er waren in 2015 dus meer jonge kinderen het 

slachtoffer van een brand in huis. 

Slachtoffers fatale woningbranden naar geslacht 2016

Tijdstip fatale woningbranden 2016

Geografische verdeling fatale woningbranden 2016
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Het jongste slachtoffer was 2 maand en het oudste slacht-

offer 93 jaar. De gemiddelde leeftijd van de doden door wo-

ningbranden is 58 jaar. Van drie slachtoffers is de leeftijd niet 

bekend.

Leeftijd slachtoffers fatale woningbranden 2016

Vergelijking 2014 – 2015 - 2016 per regio

Over deze drie jaren is Brussel vrij stabiel, alhoewel er een 

stijging is van 2015 naar 2016. Wel blijven ze steeds onder 

de vijf slachtoffers per jaar. Wallonië kende in 2015 een lichte 

stijging in vergelijking met 2014, maar dan gelukkig weer een 

daling in 2016. Met hun 28 slachtoffers in 2016 halen zij hun 

beste resultaat over deze drie jaren.

Voor Vlaanderen is de evolutie echter veel triester. Daar waar 

ze in 2015 een behoorlijk daling kenden t.o.v. 2014, heeft het 

aantal slachtoffers in 2016 enorm gepiekt. 

Opmerkelijke vergelijking met Nederland

Nederland telt 16,8 miljoen inwoners. Woningbranden in 

Nederland eisten in 2015 31 doden, en het voorlopige cijfer 

tot en met november 2016 staat 37 slachtoffers.

In België zijn we met 11,2 miljoen inwoners. Het wordt hele-

maal triest als we de 46 doden van dit jaar in Vlaanderen (dat 

6.478.000 inwoners telt) vergelijken met Nederland. Nemen 

we de nationale cijfers erbij (78 slachtoffers), doen we het 

nog veel slechter.

Brandpreventiemonitor 2014 

Uit onderzoek van ANPI en FOD Binnenlandse Zaken blijkt 

dat één op de 10 Belgen een rookmelder onbelangrijk vindt. 

Verder blijkt dat 4 op de 10 Belgen rookmelders hebben, 

maar deze niet onderhouden. 

Er zijn grote regionale verschillen m.b.t. de plaatsing van 

rookmelders:

›  84% van de woningen in Wallonië is uitgerust met een 

rookmelder

›  in Brussel is dit 74% van de woningen

›  in Vlaanderen is dit 43%

Het lage aantal rookmelders in Vlaanderen is opvallend en 

een groot deel van de uitleg voor het grote aantal slachtof-

fers in onze regionen.

Verder beschikt slechts 15% van de ondervraagden over een 

vluchtplan.

Eind vorig jaar werd er een nieuwe brandpreventiemonitor 

afgenomen. Op het ogenblik van het schrijven van dit artikel 

waren deze resultaten nog niet bekend.

Blijven inzetten op voldoende rookmelders en een 

vluchtplan

Meer dan ooit moeten we als brandweer het belang van 

voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan 

benadrukken. We kunnen immers drastisch het aantal do-

den en gewonden door woningbranden laten dalen door 

het plaatsen van voldoende rookmelders. Alle kamers in de 

woning dienen voorzien te zijn van een rookmelder, met als 

uitzondering de keuken, de badkamer en de garage. In deze 

kamers is uiteraard ook een risico op brand, dus plaats een 

rookmelder in de nabijheid van deze lokalen. 

Vergelijking Vlaanderen - Wallonië - Brussel
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Op de kinderkamers en alle slaapkamers hoort een rook-

melder. Rookmelders stoppen uiteraard geen brand, maar 

goed werkende rookmelders (dus goed geplaatst en goed 

onderhouden) gaan snel een verwittiging geven zodat 

vluchten nog mogelijk is. 

Voldoende rookmelders en een vluchtplan redden enorm 

veel levens. Veel te weinig mensen beseffen dat, als er ’s 

nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig 

wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. Rook-

melders vervangen je slapende neus en zullen je tijdig ver-

wittigen. 

Eén rookmelder per verdieping is te weinig. Stel, je plaatst 

een rookmelder in de nachthal en er breekt brand uit in de 

slaapkamer van je kind. Het duurt dan tot de rook aan de 

rookmelder komt voordat je verwittigd wordt. De rookmel-

der gaat te laat alarm geven. De rook en de brand hebben 

zich dan al verspreid in de kamer van je kind.

In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde 

rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoor-

baar is. Zorg in elk geval dat de rookmelders in afgelegen lo-

kalen, bijv. een berging of garage, hoorbaar zijn in de slaap-

kamer. Gekoppelde rookmelders leveren hier tijdswinst op. 

Voor personen die niet mobiel zijn, zijn uiteraard aanvullen-

de maatregelen nodig, bijvoorbeeld een woningsprinkler. 

Afhankelijk van de mobiliteit en het waarnemend vermo-

gen van de bewoners, hun gedrag (bijv. invloed van alcohol, 

drugs, kalmeer- of slaappillen, bluspoging, verkeerd inschat-

ten, niet overgaan tot evacuatie, terug binnengaan in wo-

ning…) en het aantal werkende rookmelders kan je spreken 

van een verhoging van de levenskans van 50 tot 100%.

BELANG VAN STATISTIEK EN 
BRANDONDERZOEK 

Tim Renders: In 2014 ben ik gestart met het manueel bij-

houden van alle dodelijke slachtoffers door woningbranden. 

Uiteraard beschik ik niet over alle gegevens, maar het is een 

aanzet om gericht werk te maken van brandveiligheid en 

een grotere bewustwording te creëren. Je kan immers geen 

campagnes en sensibiliserende acties opstarten als je niet 

weet waar de branden gebeuren, hoe deze ontstaan en wie 

de slachtoffers zijn. Alle gekende gevallen van zelfdoding zijn 

uit de cijfers gehaald. 

We moeten als brandweer ook inzetten op het belang van 

statistiek en brandonderzoek. 

Vanaf dit jaar zullen we met de 20 Vlaamse zones een ver-

schil kunnen maken. De BPA’ers gaan hun krachten bunde-

len. Op deze manier kunnen we, samenwerken aan meer 

brandveiligheid en belangrijke statistische gegevens in kaart 

brengen. 

Verandering begint bij ons allemaal. Samen kunnen we meer 

realiseren en zorgen voor een brandveiliger en brandweer-

veiliger België. 

Tim Renders 

tim.renders@hvzoost.be 

Brandpreventieadviseur, Brandweerpost Leuven, 

Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant

Dader heet rijm
Wat de pechvogels parten speelde, was rijm, zegt weerman David
Dehenauw. Dat heet: mist of dauw die zich op de aangevroren
grond legt, waarbij die vochtige lucht voor een spekglad laagje
zorgt. «Ik ben zelf op oudejaarsdag in West-Vlaanderen geweest,
en het viel me op hoeveel dichte mist er was. Als die in contact
komt met de ijskoude, harde grond, krijg je rijm, en dat is heel
 verraderlijk. Je ziet regen noch sneeuw vallen, dus mensen zijn
niet gealarmeerd. Bovendien gaat het om heel lokale, soms kleine
plekken die je plots verrassen, nadat je misschien al honderden
meters vlot hebt kunnen stappen. IJs, waarbij water op de grond
bevriest, is eigenlijk nog gladder dan rijm, maar ook zichtbaarder
en groter van oppervlak, waardoor mensen op hun hoede zijn. En
dan heb je ook nog ijzel, waarbij regen meteen aanvriest op de
grond. Dat is dan weer een lastige situatie voor autobestuurders.
Maar voor de wandelaar is het vooral uitkijken voor rijm. Het
 gebeurt echt zoals in een strip: benen de lucht in en dan ‘bám’.»

«Nooit eerder meegemaakt», zegt
spoedarts Jorn Damen, die al
 dertien jaar in het AZ Nikolaas
werkt. «Zaterdag zaten we tussen
9 en 15 uur al aan honderd
 patiënten. Vooral valpartijen. De
drukte was zo groot dat we beslist
hebben om het intern noodplan
te activeren, zodat een 30-tal
 personeelsleden, vooral in de
 verpleging, konden worden op-
getrommeld. Er is ook een extra
operatiekwartier geopend.»
Edith Aps uit Beveren beet de
spits af in het ziekenhuis. Ze
kwam zaterdag rond 7 uur zwaar
ten val toen ze naar de brievenbus
liep, om nog wat kerstkaartjes te
lichten. «Ik had nochtans een
 vermoeden dat het weleens glad
kon zijn», vertelt ze. «Maar vlak
voor de deur bleek er niks aan de
hand. Op het einde van de oprit
liet ik me dan toch verrassen door
een ijsplek. Mijn man wou komen
helpen, en ook hij ging onderuit
— gelukkig liep hij alleen wat
blauwe plekken en schrammen
op. Bij mij is het erger: scheen-
been gebroken.» De vrouw moest
de jaarwisseling dus in het zieken-
huis ‘vieren’. En het nieuw -
jaarsfeest dat ze gisteren zou
 organiseren voor de hele familie
werd afgeblazen. Eén troost: «Ik
ben enorm goed opgevangen en
in de watten gelegd door het per-
soneel. Vandaag (gisteren, red.)
stond er vis op het menu en
 kregen we een stukje taart.»

Kroketjes
Ook in West-Vlaanderen veel
 lelijke verrassingen. In het AZ
Groeninge in Kortrijk stroomden
zo’n honderd patiënten binnen,
in het AZ Delta in Roeselare een
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«Eén keer overslaan? Neen, dat gebeurt niet.
Zelfs niet op 1 januari. Het is trouwens heerlijk
rustig op zo’n nieuwjaarsochtend.» Joachim
Vandevelde (links) en Mario Holtyzer (rechts)
waren om 10.30 uur al lustig rondjes aan het
 lopen op de Watersportbaan in Gent. Mario
maalde zelfs meteen een halve marathon af.
«Van maandag tot donderdag ga ik fietsen, op
vrijdag en zondag loop ik, op zaterdag ga ik
zwemmen», somt de 46-jarige technicus z’n
sportroutine op. «En daar wijk ik niét van af.
Voor mij voelt het ook niet als een opgave.»
 Gehinderd door een kater werd hij niet — de man
drinkt geen alcohol en lag al om 1.30 uur in z’n
bed. Of, zoals we afgelopen weekend al schreven:
de feestroes is zó passé. (VDS/NV) Foto Arthur
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Eerste  baby  laat  48  minuten 
op  zich  wachten

Bestaat er een mooiere manier om aan het jaar

te beginnen? Exact 48 minuten na middernacht

verwelkomden Vered Alon (32) en haar partner

Michael Vilsker (32) hun eerste baby in het

Heilig Hartziekenhuis in Leuven. «Ik hoorde 

het vuurwerk tijdens de bevalling. Dat was wel

bijzonder», zegt de fiere mama, met dochtertje

Natali in haar armen. Ook de vader is bijzonder

trots. «Op mijn kerngezonde kindje, maar 

óók op mijn vrouw», zegt hij. Het koppel is
 afkomstig uit  Israël, maar vestigde

zich vijf jaar  geleden in de
 studentenstad. (BMK)

Foto Vertommen

Dertiger dood in vijver na fuif
Wandelaars hebben gisterochtend rond 10 uur
het lichaam van een 33-jarige man gevonden in
de recreatievijver Paalse Plas in Beringen. Ze
haalden de man uit het water en probeerden hem
nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.
Slachtoffer Jo Nijsten uit Heppen (Leopoldsburg)
was de nacht voordien naar een fuif geweest in
een nabijgelegen feesttent. De brandweer kwam
ter plaatse om twee plekken te onderzoeken waar
de dunne ijslaag op de vijver gebroken was, maar
vond geen andere personen in het water. Het parket
heeft een onderzoek geopend. (MMM/KSN)

Tientallen branden
tijdens oudejaarsnacht

Verschillende brandweerkorpsen hebben in de eerste
nacht van het jaar ook hun eerste branden moeten
 blussen. In Schaarbeek ging een brasserie in vlammen
op, in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) brandde een
chalet volledig uit en in het Oost-Vlaamse Haaltert is
een appartement onbewoonbaar verklaard.

Ook in Lichtervelde (West-Vlaanderen), Nieuwerkerken
(Limburg) en Wijnegem (Antwerpen) moest de brand-
weer uitrukken. Over de taalgrens, in Froidchapelle,
kostte een brand gevolgd door een explosie het leven aan
een veertiger en zijn hond. De man had kort voor midder -
nacht zelf nog het noodnummer gebeld, maar vervolgens
ontploften enkele gasflessen bij zijn chalet.
Daarmee vielen in 2016 alles samen 78 branddoden 
te betreuren, een triest record. «Vooral in Vlaanderen
 deden we het slecht, met 46 slachtoffers. Da’s meer dan
een verdubbeling ten opzichte van 2015 (met 22 brand-
doden, red.)», zegt preventieadviseur Tim Renders van
Brandweer Vlaanderen. «In Brussel vielen er ‘slechts’ 
4 slachtoffers, in Wallonië 28.»
Vlak voor Kerstmis hebben de Vlaamse regeringspartijen
een decreet ingediend om rookmelders tegen 2020 te
verplichten in elke Vlaamse woning. «Een mooi voor -
nemen, maar het decreet blijft vaag over de exacte
 uitwerking. Hoeveel melders, waar ze te plaatsen, de
 minimale levensduur van de batterij: dat staat er alle-
maal niet in.» Niettemin maakt Vlaanderen met het
 decreet een inhaalbeweging tegenover de andere
 gewesten. «In Wallonië dient al op elke verdieping én
per 80 vierkante meter één rookmelder te hangen. En in
Brusselse huurwoningen moet de vluchtweg vanuit de
slaapkamer beveiligd zijn met meerdere melders.» (KSN)

Spoeddiensten overspoeld 
met slachtoffers valpartijen

Als een gebroken mens het nieuwe jaar inzetten: het overkwam
tientallen pechvogels in West-Vlaanderen en Antwerpen. Plotse
rijm zorgde er zaterdag voor gladde plekken, waarover de benen
uitgleden nog voor ze danspasjes hadden gezet. In een zieken-

huis in Sint-Niklaas diende zelfs een intern noodplan geactiveerd.

dertigtal, in Menen liet de spoed-
opname zelfs weten tijdelijk geen
bijkomende patiënten meer te
kunnen opvangen, zelfs niet met
alle hens aan dek.
«Drie tot vier keer meer mensen
dan normaal», raamt dokter  Philip
Struyve, diensthoofd op de spoed-
afdeling van het AZ Groeninge.

Eén van de eerste slachtoffers was
Freddy Vereecke uit Menen.
«Rond 7.15 uur was ik met de fiets
op weg naar mijn job in het
 rusthuis», vertelt hij vanop zijn
ziekenhuisbed. «Amper vertrok-

ken, schoof mijn voorwiel plots
weg en lag ik op de grond. Mijn
arm hing meteen als een slap
koord aan mijn lichaam...» Ver-
dict: armbreuk en vier gebroken
ribben. Meteen opereren was
door de drukte niet mogelijk,
waardoor Freddy de overgang
van oud naar nieuw in het
 ziekenhuis moest doorbrengen,
aftellend naar zijn operatie.
«Alle plannen vielen zomaar in
duigen. In plaats van een feest-
maaltijd  waren het boterham-
men met kaas. Gelukkig kon ik
door het ziekenhuisraam toch
wat van het vuurwerk zien.»
In Menen werden  de  onfortuin -
lijken op 1 januari gelukkig met
een aangepast menu bedacht:
hertenkalf met kroketjes. Waar-
bijde verpleegsters bij  velen het
vlees moesten snijden, met zo-
veel  gebroken lede maten...

(NV/PKM/LSI/VHS)

Auto ramt gevel en rijdt weer weg
Vlak voor de start van het nieuwe jaar heeft een
Mercedes zich door de gevel van een woning in
Turnhout geboord. «We zaten enkele meters
 verder te eten toen het gebeurde. De brokstukken
vlogen tot tegen de tafel. We hadden dood
 kunnen zijn», zeggen bewoners Rudi Scheyltjens
en Carina Quets. Wat volgde, verbaasde het
 koppel zo mogelijk nog harder. De chauffeur van
de zwaar gehavende wagen stapte uit, keek even
rond, maar stapte dan weer in en reed achteruit
weg. Enkele straten verder werd het voertuig
 teruggevonden. (JVN)

«Zoals in een strip:
benen de lucht in 

en dan ‘bám’»

Ik vermoedde dat het
glad kon zijn, en werd
toch verrast door
een ijsplek op de oprit

SLACHTOFFER EDITH APS

Vliegende, 
euh... 
joggende start
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