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brandveiligheids
INFO

Beëindiging
directe doormelding
naar Regionale
Alarmcentrale
Meer informatie
of andere folders
uit deze serie?
Ga naar de
brandweerkazerne
bij u in de buurt
of kijk op
www.brandweer.nl

De doormelding van uw
brandmeldinstallatie naar de
Regionale Alarmcentrale (RAC) van de
brandweer is beëindigd. Wat nu?
In deze folder leest u hoe u de
brandveiligheid binnen uw bedrijf
kunt organiseren nu de rechtstreekse
doormelding naar de brandweer is
beëindigd. Deze folder behandelt de
rol die uw organisatie heeft bij brand
en tevens worden de noodzaak en de
kwaliteit van de brandmeldinstallatie
behandeld.

Wat betekent het voor u/uw
bedrijf?
Nu de directe doormelding naar de RAC is
vervallen, wordt de brandweer niet meer
automatisch gealarmeerd bij een brandmelding
van uw brandmeldinstallatie. Hierop moet
uw organisatie voorbereid zijn, want een
echte brand moet u nu melden via het
landelijke alarmnummer 1-1-2. Het alarmeren
van de brandweer en in veiligheid brengen
van alle personen in het gebouw is uw
verantwoordelijkheid. Het is daarom van
groot belang dat iedereen, die in het gebouw
aanwezig is, weet wat te doen bij brand en op
de hoogte is van de calamiteitenprocedure.
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers)
• Zorg voor scholing van de BHV-functionarissen
en informeer het overige personeel over wat
te doen bij brand en houd dit op peil. Geef in
de instructie aan wat er bij brand van iedereen wordt verwacht.
• De BHV is verantwoordelijk voor het ontruimen van het gebouw, de opvang van de
brandweer en de relevante informatieverstrekking. Waar dat mogelijk is kan de BHV
kleine blusmiddelen gebruiken om een beginnende brand te bestrijden.
• Het is van groot belang dat uw calamiteitenplan/ontruimingsplan actueel is, zodat
iedereen weet wat er van hem/haar verwacht
wordt bij brand.

Brandmeldinstallatie
• Brandmeldinstallatie
Wanneer u wenst dat er een alarmopvolging
is, kunt u ervoor kiezen om uw brandmeldinstallatie te laten doormelden naar een particuliere alarmcentrale (PAC). Uitgangspunt
hierbij is dat de brandmelding door de PAC
wordt geverifieerd voordat de brandweer
wordt gealarmeerd. Hiervoor is een protocol
‘automatische branddoormelding’ door de
brancheorganisatie van branddetectiebedrijven
(VEBON) opgesteld.

Dit protocol
omschrijft de voorwaarden waaraan
moet zijn voldaan
voordat een brandmelding, die bij
een PAC binnenkomt, doorgezet
kan worden naar
de RAC van de
brandweer.

• Brandmeldingen
Meldingen, waarbij geen sprake
is van brand,
zorgen voor veel overlast binnen uw organisatie.
Denk hierbij aan werkonderbrekingen en zelfs
het ontruimen van het gebouw. De medewerkers
worden hierdoor ook minder alert of reageren
zelfs helemaal niet meer op een melding. Daarbij
komt dat personeel en materieel van de uitgerukte
brandweer op dat moment niet meer beschikbaar
zijn voor noodzakelijke hulpverlening. Beoordeel
iedere loze melding en zoek naar verbeterpunten
om herhaling te voorkomen, eventueel samen met
(externe) deskundigen.
• Onderhoud en beheer
Het vervallen van de doormelding naar de
RAC houdt niet in dat de brandmeldinstallatie
verwijderd mag worden. De brandmeldinstallatie
moet blijven bestaan en net als nu het geval is,
moet de installatie onderhouden worden volgens
de geldende eisen. Een belangrijke eis is dat er
een opgeleide beheerder brandmeldinstallatie
aanwezig is, die belast is met de bediening,
de periodieke controle en het preventief
onderhoud, zoals staat beschreven in de norm
NEN 2654. Voor nadere kwaliteitseisen van de
brandmeldinstallatie wordt verwezen naar het
CCV-certificatieschema.
• Verantwoordelijkheid
Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat
alleen echte brandmeldingen bij de brandweer
worden gemeld.

Tips



Om loze meldingen te voorkomen volgen
hieronder enkele tips.
• Maak het belang van de brandmeldinstallatie
bekend aan uw medewerkers
Medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat
een bepaalde activiteit een loze brandmelding
kan veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
roken, koken (stoom) en werkzaamheden zoals
slijpen en boren (stof). De beheerder brandmeldinstallatie kan bepalen of werkzaamheden
ergens anders of op een andere wijze uitgevoerd kunnen worden, zo nodig met behulp van
extra voorzieningen. Aan extern ingehuurde
bedrijven moet duidelijk gemaakt worden dat
loze meldingen niet zonder gevolgen blijven.
• Verplaats melders of ‘storende bronnen’
Melders die te dicht bij ‘storende bronnen’,
zoals ovens, vaatwassers, fornuizen of douches
zijn geplaatst, veroorzaken sneller loze meldingen. Door de melders of de ‘storende bronnen’
te verplaatsen kunt u dit voorkomen. Houd bij
het verplaatsen van melders rekening met de
wettelijke voorschriften. Uw branddetectiebedrijf/installateur kan u hierover adviseren.

• Controleer of het juiste meldertype is toegepast
U kunt met uw branddetectiebedrijf of installateur overleggen of de geplaatste melders
geschikt zijn in uw situatie. Vaak biedt het
plaatsen van een ander type melder een snelle
en simpele oplossing om loze meldingen te
voorkomen.
• Gebruik de mogelijkheden van de brandmeldinstallatie
Een brandmeldinstallatie beschikt over mogelijkheden om loos alarm te voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen van intelligente
rookmelders of het instellen van tweemelderafhankelijkheid (hierbij komt de installatie pas
in alarm wanneer twee rookmelders tegelijk
worden geactiveerd). Voor deze en andere technische mogelijkheden kunt u contact opnemen
met uw branddetectiebedrijf of installateur.
• Registratie
De beheerder brandmeldinstallatie dient de
oorzaak van meldingen (echt en loos), storingen
en handelingen aan de brandmeldinstallatie te
registreren. Aan de hand van deze gegevens kan
zowel het branddetectiebedrijf/de installateur
als de brandweer de oorzaak van de melding
achterhalen.

Hoe kunt u ons bereiken voor
vragen?
Misschien heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen. Veel informatie staat op onze
website www.brandweer.nl. Vindt u daar niet
het antwoord op uw vraag? Neem dan contact
op met de brandweer in uw woonplaats.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl.

In de serie ‘Brand-veiligheidsinfo’
zijn folders over de volgende
onderwerpen beschikbaar:
Particulier
1.

Rookmelders en brandblussers

2.

Vluchten bij brand

3.

Brandwonden: voorkomen en
eerste hulp

4.

Een veilige schoorsteen

5.

Voorkom koolmonoxide-

	vergiftiging (CO)
6.

Doe-het-zelven en brandveiligheid

7.

Op kamers en brandveiligheid

8.

Brandpreventie voor ouderen

9.

Brandpreventie op vakantie

10. Veilig omgaan met flessengas,
barbecue en vuurkorf
11. Controlelijst brandveiligheid thuis
12. Wat te doen na een brand?
13. Brandpreventie voor jongeren
14. Brandweervoertuigen en brandkranen
15. Help natuurbranden voorkomen
16. Veilig gebruik van elektrische apparatuur
17. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke
dagen!

Bedrijf – instelling
115. Uw gebouw brandveilig (Gebruiksbesluit)
116. Bedrijfshulpverlening: veiligheid
op de werkplek
117. Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan
118. Feestversiering? Het kan en moet veilig!
119. Brandblussers op uw werkplek
120. Brandveiligheid op evenementen
121. Nodeloze brandmeldingen
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