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Agenda

• Doelstelling
• Juridisch kader
• Bouwstenen brandveiligheid
• Strategisch kader
• Praktijk



Doelstelling

• Verantwoordelijkheid brandveiligheid
• Opzetten brandveiligheidsmanagement
• Borgen zorgcontinuïteit
• Brandveiligheid en continuïteit/crisismanagement 

integreren in organisatie strategie en -model
• (Financiële) voorspelbaarheid 

brandveiligheidsmaatregelen



Stelling

• Mijn vastgoed voldoet aan het Bouwbesluit 2012.



De wet: Bouwbesluit 2012

• Brandmeldinstallatie
• Rookmelders
• Vluchten bij brand; nieuwbouw en bestaande bouw
• Ontruimingsplan en ontruimingsalarminstallatie
• Vluchtrouteaanduiding
• Deuren in de vluchtroutes
• Bestrijden van brand
• Bluswatervoorziening
• Blustoestellen
• Bereikbaarheid voor hulpdiensten
• Arbo: BHV
• Vanaf 2021 Besluit Bouwwerken Leefomgeving (integratie zorgplicht)



Overtreding?

• Wanneer het gebouw niet voldoet aan de vereisten die worden 
gesteld in het bouwbesluit 2012

• Wanneer een gebruiksmelding nodig is en die melding niet ten 
minste 4 weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk 
is gedaan

• Wanneer een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is 
en die vergunning (nog) niet is verleend

• Wanneer de omgevingsvergunning is verleend of 
de gebruiksmelding is gedaan en er aanvullende 
eisen zijn gesteld die niet worden nageleefd. 



Stelling

• Als huurder ben ik aansprakelijk voor de 
brandveiligheid.



Wie is aansprakelijk? 

• Eigenaar van het pand is aansprakelijk -> Bouwbesluit 2012
• Gebruiksmelding of omgevingsvergunning -> degene die de 

melding heeft gedaan of de vergunninghouder is 
aansprakelijk 

• Overheid hoeft zich niets aan te trekken van afspraken in een 
overeenkomst tussen huurder en verhuurder -> 
overeenkomst heeft geen derdenwerking



Verantwoordelijk?

• Bestuurder van een instelling
• Brandveiligheidsbeleid

• Rapport “Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid” 
(rapport projectnummer S2011GZ0312-03)

• Maatregelen in onderlinge samenhang zien 
• Maatregelen aanpassen op bewoners

• Rechtspersoon is geheel aansprakelijk voor de schade die 
veroorzaakt wordt door nalatigheid van de instelling



Strafrechtelijke immuniteit 
overheden

• De Staat
• Bij de staat werkzame personen
• Gemeente 
• Natuurlijk persoon -> ambtenaren

• Conclusie: U blijft dus altijd zelf verantwoordelijk!



Verantwoordelijk

• Verhuurder en huurder

• De finale vraag is altijd:

Mocht ik ter verantwoording geroepen worden, heb ik er dan 
alles aan gedaan om te voorkomen dat.........?


• Continuïteit is niet in wetgeving vastgelegd dus ALTIJD eigen 

verantwoordelijkheid.



Vragen

Vragen?



Bouwstenen brandveiligheid

• Alle voorzieningen en maatregelen die er aan bijdragen dat de 
brandveiligheid aan de gestelde eisen (eigen of opgelegde) 
voldoet.

• Bouwkundig
• Installatietechnisch
• Organisatorisch

• Cultuur
• Vanuit de zorg kennen wij ook het Stuurwiel Risicogestuurde

Brandveiligheid



Brandveiligheid

Gevolgen van een brand
• Slachtoffers;
• Brandschade;
• Huisvesting;
• Continuïteit;
• Imago schade;
• Milieuschade;
• Aansprakelijkheid.



Bouwkundige Brandveiligheid

• Compartimentering
• Brandwerende scheidingen
• Vluchtroutes
• Afdichten van doorvoeren



Installatietechnische Brandveiligheid

• Brandmeldinstallatie
• Ontruimingsalarminstallatie
• Rook Warmte afvoer
• Sprinkler
• Woning sprinkler
• Noodverlichting
• Brandslanghaspels



Organisatorische Brandveiligheid 

• RI&E
• BHV
• Ontruimingsplan
• Beleidsplan
• Cultuur
• Trainingen
• Crisismanagement
• Continuïteit/crisismanagement
• Etc.



Brandveiligheid

• Samenhang tussen deze aspecten is belangrijk voor échte 
veiligheid!

• Op elkaar en op de specifieke situatie afgestemd, dus altijd 
maatwerk.

• De wet voorziet hier niet altijd in. Afstemming op gebruik?
• Voorbeeld: Een galerijflat met studenten moet volgens de wet aan 

dezelfde eisen voldoen als dezelfde flat met 75+ers. Er wordt aan 
de wet voldaan. Is dat veilig?



Beperk de risico´s 

OPLOSSING: 
Kenniz biedt samen met Brafon:

BRANDVEILIGHEIDSMANAGEMENT                     
voor alle zorgondernemers



Wat is de basis voor 
brandveiligheid in organisaties? 

• Beleid!
Een goed doordacht brandveiligheidsbeleid zorgt voor structuur, 
uniformiteit, continuïteit, veiligheid en vooral ook voor financiële 
beheersbaarheid.

• Brandveiligheidsmanagement
Dit zorgt voor constante focus, de benodigde expertise (FSE, 
scenario’s) en de benodigde afstemming tussen alle betrokken partijen 
(bijv. geen versnippering tussen verschillende afdelingen) en voor 
continuïteit van de bedrijfsvoering



Strategisch kader

• Brandveiligheid kan net als alle andere strategische onderwerpen 
benaderd worden: Strategisch management.

• Benadering via een model: elementen van strategisch 
management
• Strategische analyse
• Strategische keuzes
• Strategische implementatie



Strategisch brandveiligheidsmodel
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Strategisch Masterplan

• Algemeen Kenniz Masterplan Brandveiligheid
• Implementatie binnen de zorgorganisatie
• Onderdeel zorgplicht



Gewenst resultaat

• Risico beheersing
• Financiële voorspelbaarheid
• Borging naar de toekomst
• Kosteneffectiviteit
• Borging in organisatie
• Juridisch afgedekt
• In de organisatie aanwezige capaciteit optimaal benutten
• Bedrijfscontinuïteit, 80% van de organisaties gaan failliet na een 

brand



Vragen

Vragen?



Discussie

• Wat zijn uw ervaringen?
• Wat kunnen wij daarvan leren?
• Heeft u de kennis in huis om deze materie zelf op te pakken?
• Indien nee, hoe lost u dat op?



Samenvatting

• Zowel eigenaar als gebruiker zijn aansprakelijk
• Gevolgen brand zijn groot, slachtoffers, schade continuïteit en 

juridisch
• Samenhang tussen B, I en O zijn van belang
• Aanpak vanuit gestructureerd strategisch beleid, middel is 

brandveiligheidsmanagement
• Implementatie vanuit een brandveiligheidsteam
• Gefaseerde en gestructureerde aanpak
• Wat kan ik zelf en waar heb ik hulp nodig?



Brafon

• Brandveiligheidsmanagement/-manager
• Opstellen Masterplan brandveiligheid
• Uitvoeren vastgoedscan brandveiligheid
• Uitvoeren brandveiligheidsonderzoeken
• Uitvoeren projecten (BIO maatregelen)
• Continuïteits- en crisismanagement
• Beheer compleet onderhoud
• Online logboek beheerderstaken BMI
• Advies



Dank voor uw aandacht!



085	800	00	39 secretariaat@kenniz.nl

Voor	meer	informatie	
bezoek	onze	website:	www.kenniz.nl

Neem	contact	op	met	het	secretariaat	van	KenniZ
Elke	werkdag	tussen	9.00-17.00	uur	bereikbaar	voor	uw	vragen	


