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Verwijzing naar wetgeving
• In België is de wetgevende verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van woningen een
bevoegdheid voor de Gewesten. Zo komt het dat er drie verschillende benaderingen bestaan :
• In Vlaanderen wordt voorgesteld om brandbeveiligingsvoorzieningen te plaatsen zowel in te huur
aangeboden woningen als in woningen die door de eigenaar bewoond worden.
• In Brussel moesten enkel de te huur aangeboden woningen ten laatste vanaf 1 juli 2005 uitgerust
zijn met rookmelders.
• In Wallonië zullen alle particuliere woningen met rookmelders uitgerust moeten zijn ten laatste op
1 juli 2006 voor de bestaande woningen en nu al voor alle nieuwbouw.

• Als men weet dat elk jaar gemiddeld 120 bewoners het leven laten bij brand in hun woning, is
het evident dat daar iets tegen gedaan moet worden en het gebruik van rookmelders is een
van de eenvoudige en efficiënte maatregelen om in te grijpen.
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Doelstellingen
• Evalueren hoeveel woningen al rookmelders hebben en hoeveel mensen van plan zijn in de
toekomst die uitrusting te voorzien.
• De impact meten van de wetgeving met betrekking tot de rookmelders.
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Methodologie
•
•
•
•
•
•

600 interviews telefonisch afgenomen van inwoners van België van 18 jaar en ouder.
Field : maart 2006.
Aselecte gelaagde gecorrigeerde steekproef die representatief is voor de bevolking.
De resultaten hebben de gepaste statistische bewerkingen (χ2, foutmarge) ondergaan.
De maximale totale foutmarge op de steekproef bedraagt 4%.
Enkel de betekenisvolle resultaten worden voorgesteld. Elk gegeven werd evenwel
geanalyseerd in functie van de locatie (gewesten), het geslacht, de leeftijd, de grootte en
samenstelling van het gezin, de sociale groepen (lage, gemiddelde, hoge), het statuut van de
bewoner (huurder, eigenaar) en het feit of die persoon HVA (hoofdverantwoordelijke voor de
aankopen) is of niet.
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Hoeveel mensen hebben minstens één rookmelder?
¾ Hebt u op heden een (of meerdere) rookmelder(s) in uw
woning?

39%

 1 op de 3 gezinnen (39%) heeft op heden al minstens

één rookmelder en 2 op de 3 gezinnen hebben er geen.
Achter deze gemiddelde frequentie gaan echter
verschillende realiteiten schuil.

61%

Ja

Nee
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Hoeveel mensen hebben een rookmelder: verschillen
¾ Hebt u op heden een (of meerdere) rookmelders in uw
woning?

61%

44%

30%

 Gemiddeld blijkt dat 1 op de 3 gezinnen minstens één

71%


39%

56%

70%



29%


België

Vlaanderen Wallonië
Ja Nee

Brussel

rookmelder heeft, maar er zijn bijzonder grote
verschillen tussen de Gewesten.
In Vlaanderen, waar een rookmelder plaatsen facultatief
is, heeft minder dan 1 op de 3 gezinnen er geplaatst.
In Wallonië, waar de maatregel verplicht wordt voor
iedereen vanaf 1 juli 2006, hebben (nog maar)
nauwelijks 6 op de 10 gezinnen een rookmelder.
In Brussel hebben 7 op de 10 gezinnen al een
installatie.

7

Hoeveel mensen hebben een rookmelder: verschillen in Brussel
25%

33%

¾ Hebt u op heden een (of meerdere) rookmelder(s) in uw
woning?

 In Brussel hebben 7 op de 10 gezinnen vandaag de dag

61%
75%

67%

39%


België

Brussel eigenaar
Ja

Brussel huurder

al een installatie. Deze installatie is evenwel enkel
verplicht in huurwoningen. En wat blijkt? 2 op de 3
huurwoningen zijn uitgerust met een rookmelder (maar
voldoet die ook aan de voorschriften?) en 1 op de 3
huurwoningen voldoet niet (of nog niet?) aan de voorschriften.
Volgens de verklaringen van de huurders zou 1 op de 3
gehuurde woningen geen rookmelder(s) hebben, ook al
geldt daarvoor reeds een wettelijke verplichting.

Nee
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Hoeveel mensen hebben een rookmelder: verschillen in Wallonië
¾ Hebt u op heden een (of meerdere) rookmelder(s) in uw
woning?

61%

39%

België

43%

48%



57%

52%

Wallonië eigenaar

Wallonië huurder

Ja

 In Wallonië hebben al 56% van de gezinnen een
installatie die voor iedereen verplicht zal worden vanaf
1 juli 2006.
De situatie is problematischer bij de huurders, van wie
de woning in 1 op de 2 gevallen (nog) niet voldoet aan
de voorschriften.

Nee
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Koopintentie bij de niet-bezitters
¾ Bent u van plan om in de komende weken een
rookmelder te kopen?

14%

 Van de gezinnen die geen rookmelder hebben, zijn 7 op

15%

de 10 ook niet van plan er een te kopen. Daar staat
tegenover dat 3 op de 10 dus wel in de komende weken
een installatie willen kopen.

71%
Ja, zeker

Ja, misschien

Nee
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Koopintentie bij de niet-bezitters
25%
71%

 Gemiddeld zijn 3 op de 10 gezinnen dan wel van plan

55%
77%

38%



9%
15%
14%
België

16%
7%

36%

38%




Vlaanderen Wallonië
Ja, zeker

¾ Bent u van plan om in de komende weken een
rookmelder te kopen?

Ja, misschien

Brussel

om een rookmelder te kopen, maar er zijn bijzonder
grote verschillen tussen de Gewesten.
In Vlaanderen, waar het bezit facultatief is, wil minder
dan 1 op de 4 gezinnen een installatie kopen.
In Wallonië, waar de maatregel voor iedereen verplicht
wordt op 1 juli 2006, is nog altijd minder dan 1 op de 2
gezinnen van plan om een rookmelder te kopen.
In Brussel heeft nauwelijks 1 op de 4 gezinnen plannen
om een rookmelder te kopen.

Nee
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Koopintentie bij de niet-bezitters: verschillen in Brussel

33%

20%

¾ Bent u van plan om in de komende weken een
rookmelder te kopen?

 In Brussel is een derde van de eigenaars niet van plan

71%
60%
67%



15%
20%

14%
België
Ja, zeker

Brussel eigenaar
Ja, misschien

om een installatie te kopen: het is wel zo dat het
plaatsen van een rookmelder facultatief blijft voor de
eigenaars.
Daar staat tegenover dat bepaalde te huur aangeboden
woningen niet aan de voorschriften zullen voldoen
aangezien het voorzien van de uitrusting afhangt van de
eigenaars.

Brussel huurder
Nee
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Koopintentie bij de niet-bezitters: verschillen in Wallonië
¾ Bent u van plan om in de komende weken een
rookmelder te kopen?

71%

54%
7%

15%

Ja, zeker

15%

39%

30%

Wallonië eigenaar

Wallonië huurder

14%
België

55%

Ja, misschien

 In Wallonië is 1 op de 2 eigenaars en 1 op de 2


huurders niet van plan om een installatie te kopen, ook
al wordt dat bij wet verplicht.
De eigenaars brengen daarmee niet alleen hun eigen
leven in gevaar, maar ook dat van hun huurders.
Bepaalde te huur aangeboden woningen zullen immers
niet aan de voorschriften voldoen omdat het plaatsen
van de installatie afhangt van de eigenaars.

Nee
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Conclusies
• De verplichting om al dan niet de wetgeving na te leven beïnvloedt de keuze van de consumenten. Daar
waar de verplichting om rookmelders te hebben, zoals in het Brusselse Gewest, heeft een grote
meerderheid van de eigenaars de te huur aangeboden woningen ermee uitgerust. Jammer genoeg is een
derde van de huurwoningen volgens de verklaringen van de huurders nog niet met een rookmelder
uitgerust. In Wallonië is meer dan 1 op de 2 gezinnen die nog geen rookmelder hebben niet van plan om
een installatie te kopen, ook al wordt de wetgeving binnenkort van kracht.
• Het mag dan al zo zijn dat het hebben van een rookmelder niet garandeert dat die ook aan de
voorschriften voldoet, correct geplaatst werd of goed werkt, maar het is wel een feit dat het ontbreken
van rookmelders het reële levensgevaar voor de bewoners vergroot.
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