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[C − 2017/11434]

10 MAART 2017. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode,
wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor
woningen betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het
verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Aan artikel 2, § 1, eerste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen
bij het decreet van 29 april 2011 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2011, 9 maart 2012, 23 maart 2012,
29 maart 2013, 31 mei 2013, 31 januari 2014, 4 april 2014 en 14 oktober 2016, worden een punt 41° en een punt 42°
toegevoegd, die luiden als volgt:

“41° NBN EN 14604: Belgische norm inzake rookmelders, waarvan de registratie door het Belgisch Instituut voor
Normalisatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2006, en de later bekendgemaakte
wijzigingen ervan. Het is de omzetting van de Europese geharmoniseerde norm CE EN 14604;

42° rookmelder: een apparaat conform NBN EN 14604 dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het
produceren van een scherp geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is.”.

Art. 3. Aan artikel 5, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013, wordt
de volgende zin toegevoegd:

“Een woning moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse
Regering of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend
organisme.”.

Art. 4. Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt
opgeheven.

Art. 5. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op
1 januari 2020.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 maart 2017

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

Nota

(1) Zitting 2016-2017
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