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Geachte heer Blok, 

 

Sinds enige tijd nemen wij met belangstelling kennis van de ontwikkelingen rondom de 

brandveiligheid in zorginstellingen en andere gebouwen waar verhinderd- of verminderd 

zelfredzame personen verblijven. Bij enkele grote branden (Schipholbrand, Rivierduinen) 

maar ook bij vele kleine branden die soms nauwelijks de publiciteit halen, is sprake van 

dodelijke slachtoffers of gewonden. Uiteraard wil de rijksoverheid zich inspannen om voor 

deze kwetsbare groepen een adequaat niveau van brandveiligheid te realiseren. 

 

De benadering die hiervoor in het bouwbesluit is omschreven, is het bouwkundig 

compartimenteren van verblijfsruimten. Het doel hiervan is om personen in de omliggende 

ruimten enige tijd te beschermen. Door middel van automatische branddetectie worden bij 

brand interne en externe hulpverleners gewaarschuwd die tot taak hebben om waar 

mogelijk de brandruimte en omliggende ruimten te ontruimen en zo mensenlevens te 

redden. Deze laatste taak stond tot dusver niet expliciet in het bouwbesluit beschreven. 

 

Wijziging per 1 juli 2015 artikel 7.11a 

Het is bekend, dat niet altijd voldoende personeel aanwezig is om snel handelend op te 

treden. Een eerder voorstel om middels de AMvB Basishulpverlening de gewenste 

personeelssterkte te regelen is, gestrand na een internetconsultatie. Door de voorgenomen 

aanvulling van het bouwbesluit met artikel 7.11a wilt u waarborgen dat de personeelssterkte 
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voldoende is om ontruiming te realiseren, zonder overigens de begrippen ‘ontruiming’ en 

‘voldoende’ nader te definiëren. 

 

Het is verder bekend dat menselijk handelen niet altijd het gewenste resultaat heeft, ook 

indien er wel voldoende personeel aanwezig is.  

 

Vanuit onze statutaire opdrachti als de beroepsvereniging van Fire Engineers zijn wij 

belanghebbend bij deze ontwikkeling en willen wij u graag onze zienswijze voorleggen. 

 

Ontbreken kwetsbare doelgroepen 

Artikel 7.11a is van toepassing voor alle gebruiksfuncties met een brandmeldinstallatie. Het 

is daarmee feitelijk het verbreden van de toepassing van de vereisten ten aanzien van 

bedrijfshulpverlening zoals die in de Arbo-regelgeving is beschreven. Dit betekent dat deze 

bepalingen ook werking hebben op personen die niet tot het personeel behoren. Het 

betreffende artikel is niet specifiek geschreven ten behoeve van verminderd zelfredzamen. 

Wij vinden het ontbreken van focus op deze doelgroep vanuit het risico gezien niet logisch, 

omdat in de praktijk blijkt dat de slachtoffers als gevolg van brand en rook overwegend in 

deze groep te vinden zijn.  

 

Daarnaast legt het artikel een zwaartepunt op het menselijk handelen voor het redden van 

door brand en rook bedreigde personen. Er moet daarom voldoende personeel aanwezig zijn 

om handelend in te grijpen. Het bedoelde artikel voorziet hierin. 

 

Dit menselijk handelen dient in eerste instantie (tot de aankomst van de brandweer) te 

geschieden door mensen die niet toegerust zijn voor het werken onder omstandigheden 

waar sprake is van rook en warmte. Vanuit ons vakgebied gezien vinden wij dat dit een 

inhoudelijk onjuiste voortzetting van de beleidslijn die in het bouwbesluit is verwoord voor 

het beschermen van verminderd zelfredzamen tegen te gevaren van brand. Dit willen wij 

graag verder toelichten. 

 

Onrealistische verwachtingen 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het voorkomen van slachtoffers bij branden in 

verblijfsgebouwen voor verminderd zelfredzamen alleen mogelijk is indien de brand snel 

wordt ontdekt en beperkt blijft in omvang. Slechts onder die laatste randvoorwaarde mag 

worden verwacht dat de condities in de brandruimte zodanig zijn dat personen kunnen 

overleven en dat bedrijfshulpverleners met een acceptabel risico kunnen worden ingezet om 

de ruimte waar brand is te ontruimen c.q. personen te redden. Indien de brand zich enkele 

minuten ongehinderd kan ontwikkelen zijn de condities (temperatuur en opbouw van giftige 

gassen) zodanig, dat overleven van personen die niet zelfstandig kunnen vluchten niet mag 

worden verwacht. Daarnaast is het niet verantwoord om hulpverleners zonder 
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adembescherming en beschermende kleding in te zetten in de brandruimte. Zo beschouwd 

is de opdracht die het bouwbesluit nu lijkt te geven in de meeste gevallen onhaalbaar. 

 

Verder zal een organisatie, die zich adequaat wil voorbereiden op de inzet van personeel 

voor de ontruiming van verblijfsruimten waar brand is ontstaan, zich geconfronteerd zien 

met een risico-inventarisatie waaruit blijkt dat de inzet van personeel zonder persoonlijke 

beschermingsmiddelen op grond van de Arbowetii niet mogelijk is. 

 

Aanvulling bouwbesluit 

Onze conclusie is dat de intentie, die is verwoord in artikel 7.11a, een zinvolle toevoeging is 

aan de strekking van het bouwbesluit. Voor bepaalde doelgroepen is deze echter in de 

praktijk niet uitvoerbaar. Naar ons oordeel zou het wenselijk zijn om het bouwbesluit 

daarom verder aan te vullen met een bepaling voor nieuwbouw, die de strekking heeft dat 

gebouwen waar verminderd of verhinderd zelfredzamen verblijven (kortweg zorggebouwen 

en gevangenissen) bijvoorbeeld worden voorzien van een automatisch blussysteem dat 

gedurende enige tijd overleefbare condities handhaaft. Door een dergelijke aanvulling zal 

artikel 7.11a aan uitvoerbaarheid duidelijk winnen en daarmee leiden tot een beperking van 

het aantal slachtoffers als gevolg van brand en rook. De nu in de toelichting opgenomen 

tekst ten aanzien van technische oplossingen is wat ons betreft te vrijblijvend 

 

De stand der techniek maakt het mogelijk om met technische hulpmiddelen een brand 

zodanig te beperken dat gedurende enige tijd condities heersen waarin mensen kunnen 

overleven. Deze technieken staan onder meer omschreven in de NFPA Life Safety Codeiii. De 

technische oplossing die hierin is omschreven bestaat uit de inzet van sprinklersystemen met 

speciaal voor het beschermen van mensen geteste apparatuur bijvoorbeeld in zowel 

bestaande als nieuwe zorggebouwen. Wij achten het aannemelijkiv dat voor nieuwbouw deze 

techniek niet duurder is dan bouwen met de in het bouwbesluit omschreven voorzieningen. 

 

Aanscherpen begripsomschrijvingen 

Daarnaast zou het wenselijk zijn om in de nota van toelichting bij artikel 7.11a een adequate 

omschrijving van de begrippen ‘voldoende’ en ‘ontruiming’ op te nemen. Betrokken partijen 

kunnen zich dan een beter beeld vormen van noodzakelijke personele en organisatorische 

consequenties. Dit leidt mogelijk tot andere keuzes bij verbouw of aanpassingen aan 

bestaande bouw. 

 

Indien onder het begrip ‘ontruiming’ ook het evacueren van personen uit de brandruimte 

wordt verstaan, beoordelen wij de strekking van de huidige nota van toelichting en de 

daarvan afgeleide beoordeling van de nu voorliggende effectmeting (SIRA, 7 november 

2014) als technisch onvolledig c.q. onjuist. Indien overigens onder ‘ontruiming’ alleen wordt 

verstaan het ontruimen van gebieden waar geen brand of rook is, achten wij het effect van 

genoemd artikel op verbetering van de brandveiligheid minimaal. 
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Desgewenst informeren wij u graag uitgebreider over onze zienswijze en de toepasbaarheid 

van de stand der brandveiligheidstechniek. 

 

 

Het bestuur van IFE Nederland 

Namens deze, 

 

 

J.E. (Joyce) Vink BBE BEng AIFireE 

Secretaris IFE Nederland 

 

I.a.a. Tweede kamer, algemene commissie voor wonen en rijksdienst en vaste commissie 

voor veiligheid en justitie. 

 

 

                                                
i
 IFE Nederland is de beroepsvereniging voor Fire Engineers, en is onderdeel van The Institution of Fire Engineers 
met internationaal meer dan 10.000 leden. 
Het statutair omschreven doel van de vereniging IFE-Nederland is: 

• het bevorderen en verbeteren van de toegepaste wetenschap, de kennis en de praktijk van 
brandpreventie, brandbestrijding en Fire Safety Engineering;  

• het stimuleren van ideeën die nuttig zijn in verband met of met betrekking tot deze toegepaste 
wetenschap, kennis en praktijk onder de leden en de samenleving in het algemeen;  

• het bevorderen, stimuleren en in stand houden van een kennisnetwerk van professionals op het gebied 
van Fire Safety Engineering, zonder politieke of commerciële belangen, en;  

• het verstrekken en bijhouden van persoonskwalificaties aan haar leden.  
 
ii
 Op basis van de ARBO wet moet de werkgever een risico-inventarisatie en evaluatie opstellen, indien werknemers 

blootgesteld worden aan rook en hitte moeten hiervoor beschermingsmiddelen beschikbaar worden gesteld en een 
adequate opleiding worden verzorgd. De huidige BHV opleidingen gaan uit van een inzet van BHV-ers in ruimten 
waar geen rook is. 
 
ii
 De NFPA standaards vertegenwoordigen internationaal de stand der techniek, zij worden iedere 3 jaar door een 

internationaal panel aangepast aan actuele ontwikkelingen en onderzoek. 
 
ii
 Individuele leden van de vereniging zijn bereid hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen 

 
 

 

 


