
studiemiddag 2012 

Vereniging Van 

BrandveiligheidAdviseurs 

 
De VVBA stelt zich tot doel de kwaliteit van 

brandveiligheidsadvisering te bevorderen. 

 

Dit wordt bereikt door te streven naar eenduidige en 

inhoudelijk hoogwaardige adviezen. 

 

Waar veiligheid van personen in het geding is streeft de VVBA 

naar een daadwerkelijk veiligheidsniveau. 

 

De VVBA stelt zich voorts tot doel om de kennis op het gebied 

van brandveiligheid te bevorderen. 

 



studiemiddag 2012 

Introductie VVBA 

Ruud van Herpen (voorzitter)  

 

studiemiddag 2012 



studiemiddag 2012 VVBA leden 

www.bvej.nl 

 

www.deerns.nl 

 

www.dgmr.nl 

 

www.efpc.nl 

 

www.floriaan.nl 

 

www.lbpsight.nl 

 

www.nieman.nl 

 

www.peutz.nl 

 

 

http://www.bvej.nl/
http://www.deerns.nl/
http://www.dgmr.nl/
http://www.efpc.nl/
http://www.floriaan.nl/
http://www.lbpsight.nl/
http://www.nieman.nl/
http://www.peutz.nl/


studiemiddag 2012 De visie van de VVBA 

• Advieskwaliteit door onderlinge informatie-

uitwisseling en standaard verrichtingen 

• Advieskwaliteit door bundeling van krachten 

(branchevereniging) in commissies, werkgroepen 

en klankbordgroepen 

• Daadwerkelijke veiligheid (veiligheidsrisico’s) in 

plaats van hanteren van effectgrenswaarden 

• Ondersteuning onderwijs en opleidingen op het 

gebied van brandveiligheid  



studiemiddag 2012 VVBA: advieskwaliteit 

• Advieskwaliteit door onderlinge informatie-

uitwisseling en standaard verrichtingen 

• Advieskwaliteit door bundeling van krachten 

(branchevereniging) in commissies, werkgroepen 

en klankbordgroepen 

• Daadwerkelijke veiligheid (veiligheidsrisico’s) in 

plaats van hanteren van effectgrenswaarden 

• Ondersteuning onderwijs en opleidingen op het 

gebied van brandveiligheid  



studiemiddag 2012 VVBA: advieskwaliteit 



studiemiddag 2012 

ZIJN PASSIEFHUIZEN BRANDVEILIG? 

expertsessie exclusief voor VVBA-leden 

In opdracht van het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken 

verscheen begin 2011 in de reeks Wetenschappelijk onderzoek 

veiligheid en preventie  publicatie nr.9: Brand in passiefhuis = 

inferno?  Dit was reden voor het lectoraat Brandveiligheid aan de 

Saxion Hogeschool om hieraan eind 2011 een masterclass te wijden. 

Drie lezingen van die masterclass vormen de basis voor een 

expertsessie, exclusief voor VVBA-leden. Vervolgens is er voldoende 

ruimte voor discussie tussen experts brandveiligheid, energie en 

duurzaamheid. 

 

Lezingen: 

Het passiefhuisconcept als oplossing voor duurzame 

woningklimatisering – ir. Bas van der Veen, lector Vernieuwend 

ondernemen in de bouw 

Brand in huis: overleven of overlijden? – ing. Jan Linssen, free lance 

brandveiligheidsadviseur 

Passiefhuisconcept brandveilig? – ir. Ruud van Herpen, lector 

Brandveiligheid in de bouw 

 

Expertsessie: 

Datum:  22 mei 2012 

Tijd:  van 15 uur tot 19 uur, incl. broodje 

Lokatie:  Nieman Utrecht 

Kosten:  gratis voor VVBA-leden 

Inschrijven:  n.kuilder@nieman.nl 

VVBA: advieskwaliteit 



studiemiddag 2012 VVBA: onderwijs 

• Advieskwaliteit door onderlinge informatie-

uitwisseling en standaard verrichtingen 

• Advieskwaliteit door bundeling van krachten 

(branchevereniging) in commissies, werkgroepen 

en klankbordgroepen 

• Daadwerkelijke veiligheid (veiligheidsrisico’s) in 

plaats van hanteren van effectgrenswaarden 

• Ondersteuning onderwijs en opleidingen op het 

gebied van brandveiligheid  



studiemiddag 2012 VVBA: onderwijs 

• Lectoraat brandveiligheid in de bouw (Saxion) 

• PHBO-FSE (SKB Utrecht) 



studiemiddag 2012 Het programma 

14.00 - 14.30 CE-markering: wat houdt dat 

in en wat is de waarde ervan? 

Jacques Mertens (Peutz) 

en Csilla Csoke (DGMR) 

14.30 - 15.00 Brandveiligheid complexe 

projecten nu en in de 

toekomst 

Bram Kersten (LBP|SIGHT) 

en Henk Kamerbeek 

(NVBR) 

15.00 - 15.30 PAUZE 

15.30 - 16.00 Liften als vlucht- en 

aanvalsroute in hoogbouw 

Jochem Wit (Deerns) en 

David den Boer (Peutz) 

16.00 - 16.30 Uitgangspunten Bouwbesluit 

2012 

Hajé van Egmond 

(Ministerie van BZK) 

16.30 - 16.45 Nominatie VVBA/NIFV-

scriptieprijs 


