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Nederland heeft een groot aantal bestaande 

gebouwen. Schattingen geven aan dat er 

circa 9 miljoen woningen, 42 miljoen m2 

kantoren, tussen de 100 tot 200 miljoen 

m2 bedrijfsruimte en  27 miljoen m2 win-

kels zijn. In de gebouwen wordt gewerkt, 

geslapen, gerecreëerd, gesport. 

Iedereen heeft het recht om bovenstaande 

veilig te kunnen doen. Daarom zijn er van-

uit verschillende wetten regels opgesteld 

die die veiligheid garanderen. Bij de hui-

dige wetten en regels blijkt uit  CBS-statis-

tieken dat er circa 60 doden per jaar zijn te 

betreuren door brand en tussen de 600 en 

700 gewonden. Zolang er geen grote maat-

schappijontwrichtende calamiteiten zijn, 

blijft dit het politiek geaccepteerd brandvei-

ligheidsniveau.

Wie is er verantwoordelijk?
Sinds 2007 is in de woningwet de zoge-

naamde zorgplicht opgenomen. Deze geeft 

aan dat eigenaren, verhuurders, huurders, 

bouwers en slopers de verantwoordelijk-

heid dragen voor hun gebouw. Toetsing 

of goedkeuring door overheid, brandweer 

of medewerkers van bouw- en woning-

toezicht, ontslaat eigenaren, huurder, ver-

huurders, bouwers en slopers niet van de 

eindverantwoordelijkheid. Ook wanneer er 

niet gecontroleerd of gehandhaafd wordt of 

wanneer er onterecht vergunning verleend 

is of de spelregels veranderd zijn, blijven 

de genoemde vijf partijen eindverantwoor-

delijk voor de gevolgen. 

Zelfs als een gebouw, de installaties en de 

organisatie voldoen aan  wet- en regelge-

ving, wordt niet per definitie voldaan aan 

de eisen vanuit de zorgplicht. Overheidsre-

gels en vergunningenstelsels dienen name-

lijk slechts als vangnet om te grote excessen 

tegen te gaan. Een duidelijk voorbeeld is de 

Aandacht voor menselijk gedrag ontbreekt

Te veel gebouwen niet brandveilig
Het lijkt slechts een kwestie van tijd eer een volgende grote brand uitbreekt, waarbij vele slachtoffers zullen 

vallen. In een groot aantal gebouwen kan het recht op veiligheid namelijk niet gewaarborgd worden. Een 

van de belangrijkste oorzaken is dat er te weinig aandacht is voor het menselijk gedrag bij de omzetting van 

theoretische veiligheid naar praktische veiligheid, betoogt Harrie Munnik.
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brand bij Rivierduinen, een zorginstelling 

waarbij er drie doden te betreuren waren. 

Het gebouw voldoet aan wet- en regelge-

ving en toch volgt een strafrechtelijk onder-

zoek om uit te wijzen of deze slachtoffers 

voorkomen hadden kunnen worden. Met 

andere woorden: is er verantwoordelijk-

heid genomen voor de situatie-specifieke 

risico’s? Voldoen aan de norm, is niet auto-

matisch voldoen aan de prestatieplicht. De 

bekende vijf partijen zijn (mogelijk zelfs 

strafrechtelijk) verantwoordelijk.

Brandveiligheidsniveau in Nederland
In diverse publicaties wordt er vanuit ge-

gaan dat vrijwel alle gebouwen in Neder-

land gebouwd na 1930 voldoen aan de eisen 

voor bestaande bouw en dat het daadwerke-

lijke niveau zich waarschijnlijk tussen het 

bestaande en nieuwbouw niveau bevindt. 

In een aantal documenten wordt zelfs uit-

gegaan van hogere niveaus omdat nieuw-

bouw wordt getoetst aan nieuwbouwgren-

zen en de gebouwen tegenwoordig beter 

zijn. De afgelopen jaren zijn door Advies-

bureau Munnik inventarisaties uitgevoerd 

aan duizenden woningen en honderddui-

zenden vierkante meters utiliteitsgebou-

wen. Daarmee is een goed beeld gevormd 

van de brandtechnische kwaliteit van ge-

bouwen, zowel bestaand als nieuw. 

Uit deze onderzoeken volgt dat 70 procent 

van de gecontroleerde gebouwen, stevige 

afwijkingen heeft ten opzichte van de ver-

eisten. Zo is bij de bouw onvoldoende aan-

dacht geweest voor brandscheidingen en is 

er onvoldoende toezicht geweest om de ge-

breken in de bouw op te lossen. In een fiks 

aantal gebouwen is de kans aanzienlijk dat 

er tijdens een calamiteit slachtoffers vallen, 

als gevolg van belemmering van vluchtrou-

tes. Ook het risico op brandverspreiding 

over een groter aantal woningen door ge-

brek aan goede brandscheidingen komt 

veelvuldig voor. Kortom, het theoretisch 

brandveiligheidsniveau staat in schril con-

trast met het praktische brandveiligheids-

niveau. Hiervoor dragen na oplevering de 

eigenaren, verhuurders en huurders de 

verantwoordelijkheid. 

Grote calamiteiten waarbij grote aantallen 

slachtoffers vallen zijn met het huidige ni-

veau niet uit te sluiten in Nederland. Hier-

bij dragen na oplevering en voor de sloop 

van een gebouw de eigenaren, huurders 

en verhuurders de verantwoordelijkheid. 

Diverse grote calamiteiten die de afgelopen 

jaren zijn voorgekomen, hebben langlo-

pende rechtszaken en grote gevolgen voor 

eigenaren, huurders en verhuurders gehad. 

Oplossingen
Allereerst is het van belang dat brandvei-

ligheid op de agenda komt te staan bij de 

eigenaren, verhuurders en huurders en dat 

de verantwoordelijkheid hiervoor onder-

kend wordt. Met als einddoel dat naar deze 

verantwoordelijkheid gehandeld wordt. 

Dit handelen gaat verder dan het voldoen 

n Veel gebouwen kampen met afwijkingen.

Brandveiligheid moet 
op de agenda
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aan de vergunningenstelsels, aangezien 

ook deze bij een calamiteit te kort kunnen 

schieten. Actief en integraal brandveilig-

heidsbeleid is een middel om een duur-

zaam effectief resultaat te garanderen.

Een beleid kan worden opgebouwd met de 

volgende bouwstenen:

1.Bepaling van uitgangspunten

Beleid dient vastgesteld te zijn op minimaal 

het wettelijk niveau, maar dient aangevuld 

te worden met een minimaal vereist niveau, 

voortkomend uit een gebouwspecifieke en 

organisatiegebonden risicoanalyse.

2. Inventarisatie

Het in kaart brengen van de gebreken in 

zowel de bouwkundige staat, de installatie-

technische voorzieningen en de organisato-

rische maatregelen. Integraliteit en goede 

gestandaardiseerde toetsingsprotocollen 

zijn essentieel.

3. Prioriteitenschema

Prioriteren van de geconstateerde afwijkin-

gen o.b.v. de impact van een afwijking op 

het functioneren van het gebouw, de pro-

cessen of de aanwezige personen. 

4. Budget en planning

Budgetteren, plannen en aanpakken van de 

gevonden gebreken. Hierbij is goede con-

trole van de uitgevoerde werkzaamheden 

een vereiste. Immers hier vindt de verta-

ling van theorie naar praktijk plaats.

5. Borgen van kwaliteit

Controle nadat gebouwen brandveilig op 

orde zijn gebracht is een eerste vereiste, 

een tweede vereiste is een borgingspro-

gramma voor duurzame effectiviteit. Een 

kleine verbouwing, een dataproject of keg-

gen onder deuren kunnen in een klap alle 

voorzieningen teniet doen. 

Conclusie
In een groot aantal gebouwen kan het recht 

op veiligheid niet gewaarborgd worden. 

Eigenaren, verhuurders en huurders zijn 

eindverantwoordelijk voor de veiligheid van 

hun gebouwen. Niet alleen wordt verwacht 

dat wet- en regelgeving nageleefd worden, 

maar ook zorgplicht dient ondervangen te 

zijn. Grip op die verantwoordelijkheden 

ontstaat wanneer u brandveiligheid effec-

tief en duurzaam kunt garanderen. Brand-

veiligheidsbeleid is een middel om hieraan 

invulling te geven. Bovengenoemd 5-stap-

penplan kan dienen als leidraad hiertoe. 

Een en ander komt voort uit niet bewust-

zijn, onwetendheid, niet onderkennen dat 

theoretische veiligheid vertaald wordt naar 

de praktijk van alledag en ingehaald met 

elke dag die volgt. Kortom er is te weinig 

aandacht voor het menselijk gedrag bij de 

omzetting van theoretische veiligheid naar 

praktische veiligheid. n

Harrie Munnik, 

directeur van Adviesbureau Munnik. 

n Het theoretisch brandveiligheidsniveau staat in schril contrast met het praktische brandveiligheidsniveau.


