
Welke rookmelder moet je kiezen? 

afgaande op de wetgeving mogen de te plaatsen rookmelders verschillen van gewest tot 

gewest 

Onderwerp van de 

reglementering 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wallonië Vlaanderen 

Referentie van de 

reglementering 

15 april 2004, verscheen in 

Belgisch Staatsblad op 05.05.2004 

+ eratum gepubliceerd op 

11.06.2004 

21 oktober 2004, B.S. op 

10.11.2004 

9 mei 2008, B.S. op 

13.06.2008 

Type rookmelder Optisch (*) Optisch (*) Optisch (*) 

Certificatie van de 

rookmelder 

Door BOSEC of door een 

gelijkaardig erkend Europees 

organisme 

Door BOSEC of door een 

gelijkaardig erkend Europees 

organisme 

BELAC of door een 

Europees 

accreditatieorganisme 

Stroomvoorziening van 

de rookmelders 

- Batterij met levensduur van meer 

dan 5 jaar 

- Of verbonden met 

elektriciteitsnet, met noodbatterij 

- Batterij 

- Recente installaties; als er 4 of 

meer rookmelders zijn, moeten ze 

gekoppeld worden aan het 

elektriciteitsnet (met noodbatterij) 

of deel uitmaken van een centrale 

voor branddetectie 

- Batterij met levensduur 

van dan 10 jaar 

Garantie van de 

fabrikant van de 

rookmelder 

- Minimum 5 jaar - 

Aantal te plaatsen 

rookmelders 

1 in elke kamer waar mensen door 

moeten om de kamers te 

verbinden met de buitendeur van 

de woning (nvdr: de deur via 

dewelke mensen geëvacueerd 

zouden worden bij alarm) 

- Min. 1 per verdieping waar 

minstens 1 "woonkamer" is 

- Min. 2 per verdieping als de 

oppervlakte meer dan 80m² 

bedraagt 

Min. 1 in de woning 

Plaatsing van de 

rookmelders (door de 

verhuurder van de 

woning) 

- Zoveel mogelijk midden het 

plafond 

- Op meer dan 30cm van de 

randen van het plafond en van de 

hoeken 

- Of op de muren: in de zone 

tussen 12 en 30 cm van het 

plafond en op 30 cm van de 

hoeken 

Conform met de normen of de 

instructies van de fabrikant 

in nieuwbouw of 

renovatie 

(*) de temp "foto-elektrisch" komt ook voor; de rookmelders van het ionische type beantwoorden niet aan de reglementering 


