
Studiemiddag 2017
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Hoe is de ervaring?



Hoe kijkt de Brandweer tegen de Norm 

aan

Koud & Warm



• Maurice de Beer, Officier van Dienst

• Mark van Houwelingen, Specialist 
Brandpreventie

Onderwerp



Onderwerpen

• Welke zaken belangrijk aan voorkant
(koude Brandweer)

• De praktijk aan de achterkant
(warme Brandweer)

Onderwerp



• Ontwerpen vanuit kans / risico 
benadering

• Niet nieuw maar toch weer wel.

Koud



• Wie wilt er thuis brand hebben?

• Heeft een (gemiddelde) ondernemer meer 
verstand van brand (voorkomen) dan een 
huiseigenaar? Hoe is veiligheidsbesef werknemers

Koud



• Betrouwbaarheid verstekwaarde P1,1?

• Voor hoeveel van de 20700x brandmelding 
(geen OMS) is feitelijk de oorzaak 
onomstotelijk vastgesteld?

Koud



• Ervaring met P1,1 , als oorzaak niet voorkomt?

• Bijvoorbeeld broei: vooral agrarisch probleem? 
Of ook in alle industrie? Wel of niet -25%?

Koud



• Ervaring met P2 en P4, ingrijpen door 
Brandweer

• Brandweer is een veranderende organisatie
• Bezuinigingen

Lauw (Koud/Warm)



Wat moet de brandweer doen bij brand in grote brandcompartimenten 
vanuit:

• NEN6079
1. Niet inzetten en wachten tot brand uit is?
2. Binnen aanval doen bij RWA?
3. Afschermen van buurt percelen omdat gebouweigenaar niet volledig 

brandoverslag voorkomt door maatregelen?

Warm



Wat moet de brandweer doen bij brand in grote brandcompartimenten 
vanuit:

• Wet veiligheidsregio’s
Artikel 3
1. Tot de brandweerzorg behoort:

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken 
van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij 
brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

Warm



Wat moet de brandweer doen bij brand in grote brandcompartimenten 
vanuit:

• Burgemeester
– Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
– Overlast omgeving
– Hoelang ‘mag’ een brand duren voordat brandweer de brand uit moet 

maken?

Warm



Wat moet de brandweer doen bij brand in grote brandcompartimenten 
vanuit:

• De burger

– Brand uitmaken?

– Heeft brandweer gefaald als pand afbrand?

Warm



Wat moet de brandweer doen bij brand in grote brandcompartimenten 
vanuit:

• De eigenaar
– Zit de 1e eigenaar nog in het pand?
– Weet hij/zij (nog) welk concept is toegepast?
– Komt een brand op goed tijdstip binnen zijn bedrijfsvoering?

Warm



Grote brandcompartimenten: maatschappelijke kosten

• Brandweervrijwilligers / werkgevers

• Milieuvervuiling

• Verspilling bouwmaterialen / voorraad (BREEAM?)

• Werkloosheid werknemers

Warm



• Brandweer voorstander van risico gerichte benadering als het niet 
uitmondt in ‘race to bottom’ maar goed onderbouwd wordt

• eigenaar moet bewust zijn van gevolgen

• Brand als integrale gebeurtenis benaderen waarbij alle facetten die 
beïnvloed worden door / invloed hebben op brand meegewogen 
worden.

• NEN6079 eerste stap. 

Afsluiting


