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Brandveiligheid is  
coproductie

‘Wat hebben we aan een verplichte opkomsttijd van de brandweer als de mensen al 

binnen vijf minuten na de melding dood achter de voordeur liggen?’, zegt Elie van Strien, 

Waarnemend Algemeen Directeur / Regionaal Commandant brandweer bij 

Veiligheidsregio Zeeland. ‘De tijd tussen ontvangst van de melding en het ter plaatse zijn, 

moet zo kort mogelijk zijn. Maar het is minstens zo belangrijk alles in het werk te stellen 

om brand te voorkomen en te beperken. Dat is coproductie en juist dáár kan het verschil 

worden gemaakt.’

Tekst ing. Frank de Groot
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Brandveiligheid

In 2015 verscheen de rapportage: ‘Rem-
Brand, Brandveiligheid is coproductie’. 
Deze rapportage stelt een andere benade-
ring voor de opkomsttijden voor en biedt 

veiligheidsregio’s een pakket aan maatregelen 
die samen een verbetering van de brandveilig-
heid opleveren. Opdrachtgever was Het Veilig-
heidsberaad, bestaande uit de 25 voorzitters 
van de veiligheidsregio’s in Nederland.
‘Wat draagt het bij aan de brandveiligheid als 
we alleen naar de aanrijdtijden kijken? De 
brandweer bouwt geen flats, maakt noch ver-
koopt meubelen, ontdekt geen brand, meldt 
geen brand, kan niet de eerste directe acties 
nemen en kan ook niet vluchten. Wij staan fei-
telijk achteraan’, zegt Van Strien, tevens voor-
zitter van de projectgroep RemBrand. ‘We kun-
nen alles geregeld hebben op bouwkundig, 
installatietechnisch en organisatorisch  
gebied, maar het gedrag laat ons vaak in de 
steek. Denk aan een geblokkeerde nooduit-
gang. Of ouderen die geacht worden door 30 
meter rook te kunnen vluchten. Als ik aanbel 
bij mijn tante van 85, dan duurt het drie minu-

ten voordat ze bij de voordeur is. Mijn tante 
heeft longemfyseem; die kan echt niet door 30 
meter rook vluchten! Wiens verantwoordelijk-
heid is dat? We weten het niet!’

Opkomsttijd en bouwregelgeving

De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid 
om bij bestaande bouw slechts een brand-
werendheid van 20 minuten van de buitenzij-
de van het compartiment te eisen. ‘In een  
negatief scenario kan het zijn dat na het ont-
staan van een brand in een compartiment, de 
brand na 20 minuten uitslaat, buiten het com-
partiment treedt en gevaar oplevert voor der-
den. Om effectief te kunnen optreden moet de 
brandweer 20 minuten na het ontstaan van de 
brand inzetbaar zijn om de brand niet te laten 
overslaan buiten het compartiment. Maar dan 
moet de brand wel tijdig ontdekt en gemeld 
worden’, zegt Van Strien, die in het verleden 
onder meer commandant was van Brandweer 
Amsterdam-Amstelland en Regionaal com-
mandant brandweer Veiligheidsregio Rotter-
dam Rijnmond. Ook was hij vice president van 

het Nationaal platform transportveiligheid en 
bestuurslid NVBR (branchevereniging gehele 
brandweer van Nederland). 
In de redeneerlijn wordt er volgens hem van 
uitgegaan dat bij de aanwezigheid van rook- 
en/of brandmelders een brand binnen vijf mi-
nuten kan worden ontdekt: ‘Stel dat de brand 
na het ontdekken binnen 5 minuten gemeld 
kan worden. Dan resteren er nog 10 effectieve 
minuten waarin de brandweer ter plaatse 
moet komen, teneinde verdere uitbreiding bui-
ten het compartiment te voorkomen. Deze  
10 minuten vormen de effectieve opkomsttijd 
voor een gemiddeld risico. De plaats van de 
brand bepaalt mede de kans op en het  
moment van brandoverslag. Daarom is soms 

Opkomsttijden in bandbreedte per risiconiveau

In de tabel is een voorstel voor opkomsttijden opgenomen voor de eerste tankautospuit. Per gebied wordt een ‘overheersend karakter’ 

vastgesteld. Op basis van dat karakter wordt de locatie van kazernes bepaald. ‘Hot-spots’ binnen dat gebied vergen speciale aandacht, 

maar zijn geen aanleiding voor het wijzigen van het dekkingsplan. Als opkomsttijd geldt een bandbreedte, waarmee rekening wordt  

gehouden met plaatselijke en toevallige omstandigheden en met het gegeven dat een brand nooit een exact vast te stellen verloop kent. 

Omdat naast het redden ook de beperking van de overslag een belangrijke opgave is, ligt het voor de hand dat de maximumtijden voor 

verspreid liggende woningen hoger mogen liggen.

Risiconiveau Overheersend karakter van het gebied Minuten

1 Oude binnensteden (woningen, gebouwen voor zelfredzame personen zoals hotels, 04 - 10 

 kantoren, winkels, publieksgebouwen, scholen en industriegebouwen). 

 Gebouwen voor slapende niet-zelfredzame personen (gevangenissen, ziekenhuizen  

 en verpleegtehuizen). 

 Portiekwoningen en woongebouwen hoger dan 20 meter. 

2 Woningen 07 - 13

 Gebouwen voor zelfredzame personen (incl. industrie). 

3 Verspreid liggende woningen. 12 - 18

 Verspreid liggende gebouwen voor zelfredzame personen (incl. industrie). 

De inspanning moet zijn gericht op het behalen van de streefwaarde, zijnde de gemiddelde tijden in deze bandbreedte (respectievelijk 7, 

10 en 15 minuten). Gezien de zeer beperkte mogelijkheden die de brandweer nog heeft om reddend op te treden in de hogere tijden 

van risiconiveau 3 zal duidelijk zijn dat hier de (zelf)redzaamheid erg belangrijk is. Bron: RemBrand, Brandveiligheid is coproductie.

Elie van Strien: ‘We kunnen alles geregeld hebben op 

bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch 

gebied, maar het gedrag laat ons vaak in de steek.’
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Oorzaken van brand

Het CBS geeft in CBS brandweerstatistiek 2010 aan dat ruim 50% van de binnenbranden 

wordt veroorzaakt door een defect aan of verkeerd gebruik van een apparaat of product. 

Circa 20% van de branden wordt veroorzaakt door brandstichting, 10% door broei, 8% 

door brandgevaarlijke werkzaamheden, 8% door roken, 4% door overige oorzaken. 

Dit zijn grofmazige analyses. De brandweer doet na een brand onderzoek om de 

oorzaken beter in beeld te krijgen en heeft hiertoe speciale teams ingericht (Team Brand-

onderzoek). Zo is bijvoorbeeld gebleken dat brand ‘door het tv-toestel’ veelal wordt ver-

oorzaakt door een stekkerdoos achter het apparaat en niet door het apparaat zelf. 

Brand onderzoek vervangt aannames door feiten. Zodoende komen oorzaken beter in 

beeld en ook de factoren die beïnvloed kunnen worden ten gunste van de brandveilig-

heid.

Elie van Strien: ‘Een gemeente moet durven zeggen: wat willen we nu eigenlijk? Niet regelgedreven werken, 

maar risicogedreven.

een snellere tijd dan 10 minuten wenselijk en 
kan in sommige gevallen de opkomsttijd iets 
langer zijn dan 10 minuten.’
Het ligt voor de hand om de opkomsttijden te 
koppelen aan het brandrisicoprofiel. Nu zijn er 
theoretisch zeer veel profielen. In RemBrand is 
gekozen voor een indeling van gebieden in 
drie niveaus (zie kadertekst), op basis van de 
benadering in gebouwgroepen zoals aange-
reikt in Basis voor Brandveiligheid1. Vervol-
gens geldt dan weer: hoe hoger het risico des 
te slagvaardiger de brandweerzorg – in dit  
geval een kortere opkomsttijd. Van Strien: ‘De 
opkomsttijd kan variëren naar gebied: regio, 
subregio, gemeente, wijk, buurt. Gaat het om 
een buitengebied met veelal vrijstaande  
woningen, dan zal woningbrand beperkt blij-
ven tot het object en is de kans op gevaar voor 
derden klein. Gaat het om een oude binnen-
stad, met veelal portiekwoningen, dan is de 
kans op gevaar voor derden erg groot. Gezien 
de variaties die zich in de praktijk altijd voor-
doen, denk aan weers- en verkeersomstandig-
heden, is het verstandig om niet één tijdsgetal 
per risicoklasse te noemen, maar te kiezen 
voor een bandbreedte.’

Wie is verantwoordelijk?

RemBrand doet niet alleen een voorstel voor 
opkomsttijden, maar biedt veiligheidsregio’s 
ook een pakket aan maatregelen, die samen 
een verbetering van de brandveiligheid  
opleveren. Wie pakt dit op? ‘Gemeenten zijn 
ooit in het leven geroepen om burgers te  
beschermen en hun veiligheid te waarborgen. 
Maar die verantwoordelijkheid hebben ze 
weggeschoven: er zijn toch veiligheidsregio’s? 
Maar dat is een verkeerde aanname: veilig-
heidsregio’s zijn alleen faciliterend. Veiligheid 
is facetbeleid geworden: iedereen gaat erover. 
Maar in de praktijk gaat niemand erover!’, 
waarschuwt Van Strien. 
‘Een gemeente moet durven zeggen: wat wil-
len we nu eigenlijk? Niet regelgedreven wer-
ken, maar risicogedreven. Ik ben ook blij met 
de komende Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen. Dan hoeven gemeenten minder af te 
vinken. Toezicht en handhaving is zeker nodig, 
maar ik pleit ook voor zelfcontrole. Marktpar-
tijen kijken te veel naar de regelgeving of  
gemeenten, maar een gebouweigenaar is ook 
zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
mensen binnen zijn gebouw. Als het niet 
deugt dan is lik-op-stuk beleid nodig. Je krijgt 
in dit land een flinke bekeuring voor te hard 
rijden en je bent je rijbewijs kwijt als je met 
drank op achter het stuur kruipt. Maar als de 
nooduitgang dicht zit, volgt er een waarschu-
wing of kleine bestuurlijke boete. De balans is 
zoek. Het gaat om de maatschappelijke rele-
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Agenda minder brand, slachtoffers en schade

Voor het landelijke niveau ziet de agenda 

in RemBrand voor minder brand, minder 

slachtoffers en minder schade er als volgt 

uit, waarbij per thema indicatief de  

belangrijkste acties en actoren zijn aan-

gegeven:

1. Bekorten ontdekkingstijd door  

verbeteren rookmelderdichtheid

Door: verplichten van rookmelders, bevor-

deren van landelijke en lokale voorlich-

tingsacties, daadwerkelijk plaatsen van 

rookmelders en bevorderen van innovaties 

voor snelle branddetectie en -melding. 

Actoren: Ministerie van BZK / Wonen en 

Rijksdienst, Verbond van Verzekeraars,  

Nederlandse Brandwonden Stichting, 

Brandweer Nederland en gemeenten.

2. Beperken brandsnelheid door  

bevorderen brandveilig bekleed  

meubilair, zónder vlamvertragers

Door: wet- en regelgeving.

Actoren: Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, Consumentenorganisa-

ties, Verbond van Verzekeraars, Neder-

landse Brandwonden Stichting, Brand-

weer Nederland.

3. Bevorderen brandveilige techniek  

en brandveilig gedrag

Door: ontwikkelen van veiligheidscheck 

voor woningen.

Actoren: Verbond van Verzekeraars,  

Nederlandse Brandwondenstichting,  

Vereniging Eigen Huis, Brancheorganisa-

ties van makelaars, Bouwend Nederland, 

Brandweer Nederland.

4. Versterken vakmanschap  

brandveiligheid in bouw  

en installatietechniek

Door: borgen brandveiligheid in bouw- en 

installatiegerelateerd technisch onderwijs.

Actoren: Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, HBO-Raad, MBO-Raad, 

universiteiten, Verbond van Verzekeraars, 

Nederlandse Brandwondenstichting, 

Brandweer Nederland.

5. Versterken rol gemeenten bij bijeen 

brengen van facetbeleid

Door: bevorderen opstellen (integraal)  

veiligheidsbeleid in gemeenten, waardoor 

gemeenten invulling kunnen geven aan 

hun ‘verbindende rol’ op beleidsterreinen 

met facet ‘veiligheid’. Nog niet alle  

gemeenten hebben een integraal veilig-

heidsbeleid.

Actoren: Gemeenten / VNG, Brandweer 

Nederland.

Naast deze inhoudelijke onderwerpen 

staat de brandweer zelf, samen met ande-

ren, aan de lat voor een aantal essentiële 

zaken:

1. Overstappen op gebiedsgerichte  

opkomsttijden

De objectgerichte opkomsttijden in het 

Besluit Veiligheidsregio’s waren één van de 

aanleidingen tot het project RemBrand. Er 

is nu een alternatief met gebiedsgerichte 

opkomsttijden geformuleerd, dat beter 

aansluit op de brandweerpraktijk. Dit vergt 

aanpassing van Besluit Veiligheidsregio’s.

Actoren: de veiligheidsregio’s en het  

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

2.Het ontwikkelen van een landelijk 

uniforme methodiek voor regionale 

brandrisicoprofielen

Veiligheidsregio’s moet landelijk komen tot 

één werkwijze voor brandrisicoprofiel, om 

zo de informatiehuishouding te stroom-

lijnen.

Actoren: de veiligheidsregio’s en het  

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

3. Het bevorderen van kennis- 

ontwikkeling

Door: uitvoeren van brandonderzoek,  

incidentevaluatie en wetenschappelijk  

onderzoek naar brandgerelateerde onder-

werpen. Kennis van brand is namelijk een 

noodzakelijke voorwaarde voor het effec-

tief voorkomen, beperken en blussen van 

brand.

Actoren: Instituut Fysieke Veiligheid,  

Wetenschappelijke Raad Brandweer, de 

Teams Brandonderzoek, Ministerie van  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  

universiteiten en onderzoeksinstituten.

vantie. Daarnaast is er meer veiligheids-
bewustzijn, verantwoordelijkheidsverdeling 
en kennis nodig’, constateert Van Strien.

Veiligheidsbewustzijn

Volgens de adviseur (Van Strien geeft vanuit 
zijn eigen adviesbureau ook advies en onder-
steuning voor brandweer gerelateerde onder-
werpen) is het opmerkelijk dat veel gebouw-
eigenaren wel een dure brandverzekering 
hebben maar geen rookmelder: ‘Die brandver-
zekering voorkomt niets en meldt niets. Deze 
betaalt alleen wat je kwijt bent. Het gaat om 
een gebrek aan kennis: ik heb geen rookmel-
der want ik rook niet en heb een afzuigkap!’
Maar hoe zorg je nu dat veiligheidsbewustzijn 
tussen de oren komt? ‘Maak het maatschap-
pelijk relevant. Greenpeace zorgde voor aan-
dacht voor het doodknuppelen van zeehond-
jes door gruwelijke beelden van dode 
zeehondjes te laten zien. Er kwam pas aan-
dacht voor gehandicaptenzorg nadat de  
ouders van de in de jaren tachtig naakt vast-
geketende Jolanda Venema de publiciteit 
zochten met foto’s. En we gingen ons pas zor-
gen maken over de vluchtelingenstromen toen 
er een foto kwam van een dood kindje op het 
strand. Name en Shame helpt blijkbaar. Maar 
bij een foto van een afgebrand pand, denk we: 
zo, dat is een mooie fik geweest! Wellicht 
moeten we daarom slachtoffers met brand-
wonden laten zien. Waarom heb je geen rook-
melder? Je doet toch ook een autogordel om? 
Wetten zijn nodig, maar de werkelijkheid 
wordt bepaald door gedrag en verantwoorde-
lijkheid.’

1  Instituut Fysieke Veiligheid, Basis voor Brandveiligheid, De 
onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen, versie 
2013; http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossie-
rItem/90/4939/basis-voor-brandveiligheid-nl-the-basis-for-
fire-safety-en.html.
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