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1998-2007 Adviesbureau Van Dijke / AVD Groep 
2007-2012 Falck Risc  
Aug 2012: zelfstandig adviseur 
 
Een rode draad in de afgelopen 20 jaar: art 13 / art 31 trajecten 
- Ontwikkeling van beleid en juridische inkadering 
- Overheden helpen beoordelen en toetsen 
- Bedrijven rapporten helpen maken en inpasbaar maken 
- Samen alternatieven overwegen (flex vs vast) 
- Brandweerteams organiseren met gezamenlijke taakstelling  (GB) 
- Regelgeving evalueren en ministerie adviseren over aanscherping 
- Mede-ontwikkelaar Werkwijzers bedrijfsbrandweerzorg 2010 & 2013 
- Rechtszaken voeren als het echt niet anders kan… 
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Wetgeving, jurisprudentie & beleid  

Wetgever:  

Hoe is het geregeld? 

Rechter: 

hoe moet het worden geïnterpreteerd? 
Uitvoering: 

hoe doen we het hier? 

Themabijeenkomst VNCI - 17 december 2013 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gy6mNmWWa2Oy7M&tbnid=1z_B3iRMYAFTrM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsteenwijkerland.sp.nl%2Fbericht%2F6880%2F060415-werk_in_uitvoering.html&ei=AaF7UsLRN5LL0AXG8oBA&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNHolalH62QU-cgzmXEA9lrvb6vX6w&ust=1383920236030690
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CHKBTTw9L5eblM&tbnid=1R3Sawaf-JP4eM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvisieoptalent.wordpress.com%2F2012%2F09%2F27%2F2-ontwikkelen-ten-behoeve-van-een-strategisch-retentiebeleid%2F&ei=GaJ7Uu2KB6-20QWKyYCAAQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNHhheGgehKQW7FR1nVIBhbKvgbprw&ust=1383920484159234


Wetgeving (1)  

BRZO-99 

Wet Veiligheidsregio’s 

Besluit Veiligheidsregio’s 

Aanwijzing bedrijfsbrandweer 

Artikel 31 WVr 

Paragraaf 7 BVr 
Bevoegd gezag: veiligheidsregio 

Adviseurs: Prov/omg. dienst, I-SZW, Gemeente 

Centrale vraag bij aanwijzing: is er sprake van bijzonder 
gevaar (vanaf de site) voor de openbare veiligheid? 
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Europese Seveso-richtlijn 
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Wetgeving (2) 
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Welke bedrijven kunnen met artikel 31 te maken krijgen? 

 

1. Bedrijven met BRZO-etiket (ca 430) 

- Hoge 

- lage drempel 

Denk aan: Tata Steel, DSM, BP, Elementis, Argos, Akzo, Rosier, DOW,  

   MSD, Shell, AFS, Dr. Kolb, Q8 etc 

 

2. Vervoersgebonden inrichtingen (ca 120) 

 - containerbedrijven 

 - rangeerterreinen 

Denk aan: ECT, RSC, APM, Uniport, rangeerterreinen Rotterdam, Kijfhoek 

 

3. Kerninrichtingen (3) 

Denk aan: Borsele, NRG/Petten 



 
 

-
  

 
 

 

Wetgeving (3) 
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Wanneer kan aanwijzing aan de orde zijn? 

 

Als er incidentscenario’s op de locatie kunnen plaatsvinden die  

voldoen aan de criteria voor geloofwaardigheid die de wet daaraan stelt. 

 

Scenario = geloofwaardig als het (rekening houdend met aangebrachte  

preventieve voorzieningen): 

 

1. Reëel en typerend is voor het bedrijf 

2. Schade-effecten buiten de terreingrens 

3. Scenario moet de-escaleerbaar zijn 

 

Maatgevende scenario’s zijn geloofwaardige scenario’s met grootste waarde  

t.a.v. opkomsttijd, benodigde menskracht, opleidingsniveau, voertuigen,  

materieel/PBM’s , behoefte aan bluswater en/of SVM etc 

Niet alle installatiescenario’s 

in een VR zijn ook 

geloofwaardige scenario’s 

volgens art 31 

Extreem snelle en grote 

scenario’s zijn niet 

geloofwaardig ex art 31 
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Wetgeving (4) 

Themabijeenkomst VNCI - 17 december 2013 

Waaraan mogen bij aanwijzing eisen worden gesteld? 

 

Het bestuur van de veiligheidsregio kan in de aanwijzing slechts  

eisen stellen aan: 

a. de geoefendheid en de samenstelling van de bedrijfsbrandweer  

 waarbij de functies genoemd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s,  

 kunnen worden aangewezen; 

b. de voorzieningen inzake bluswater, melding, alarmering en  

 verbindingen; 

c. het blusmaterieel; 

d. de beschermende middelen; 

e. de alarmering van en samenwerking met de brandweer en andere  

 hulpverleningsorganisaties, en 

f. de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer. 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027841/geldigheidsdatum_16-12-2013


Wetgeving (5) 

Bezwaar Veiligheidsbestuur  

(onbegrip) 

Beroep Rechtbank 

(geschil?) 

Hoger beroep Raad 

van State 

(principieel oneens?) 

Voorlopige voorziening 

Rechtbank 

(haast?) 

 Mediation  

Onafhankelijk 

(vriendjes?) 

 

Directiehoring 

(compleet?) 

Themabijeenkomst VNCI - 17 december 2013 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=W-sFCBWCCAJCYM&tbnid=sNejYct78RYo2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsnsr.nl%2Fsites%2Fsensor%2Fnieuws%2F2012%2F09%2Fslechts-5-studenten-maken-bezwaar-bij-han-tegen-langstudeerboete%2Findex.xml&ei=1qR7Up_aOsKt0QX6i4DoCg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFePQkIfJg4tXu63mfUBXoSFv-fOw&ust=1383921207546989
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZftyBKyVjBo2cM&tbnid=nhdwLc8Xcb1RkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.emerce.nl%2Fopinie%2Faansprakelijkheid-vergt-meer-boze-brief&ei=eqV7UtywFMmV0AXc4IFQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFUxeMxKjk0jsjGkJH6sqKiFfXDrg&ust=1383921364945485
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8hYrGnGjt-AeTM&tbnid=nAwjFiyL6x15jM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdwa.rnw.nl%2Fcaribiana%2Farticle%2Fraad-van-state-ziet-oplossingen-voor-koninkrijk&ei=6aV7UrW1DpLL0AXG8oBA&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNGyGCp7lbSIH9RhJYbEA7gIe6YBFw&ust=1383921501629729
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7DiCs_FT_5VhTM&tbnid=vcpMoInXY7EaDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Fregio%2Fbreda%2Fplan-buitengebied-zundert-voorlopig-stilgelegd-1.3347051&ei=9qZ7UtOWHKWT0AXN64CoAQ&psig=AFQjCNG2UsYG6-_AuuLI7uGCAsGIRwLB9g&ust=1383921761904542
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rgy1-97GAe4t3M&tbnid=OdlFzjGHUmge-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fregio%2Fvalkenswaard%2Fraad-van-state-wijst-verzoek-om-voorlopige-voorziening-cafees-grot-en-kelderke-af-1.4035372&ei=bKd7UqnFOcWh0QW2uIG4Aw&psig=AFQjCNG2UsYG6-_AuuLI7uGCAsGIRwLB9g&ust=1383921761904542
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QQuEsL8E71iU5M&tbnid=-OtPq-Z49MWk_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgroepc.brainlane.com%2F121%2F%3Fm1%3D1806651C1006%26m2%3D4b23&ei=n5N_UqzWKOqj0QXN74G4Dw&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNEvIlaNQ9XRzyDYGIJlRSZ3N18C2w&ust=1384178952233056


 
 

-
  

 
 

 

Wetgeving, jurisprudentie & beleid  

Wetgever:  

Hoe is het geregeld? 

Rechter: 

hoe moet het worden geïnterpreteerd? 

Uitvoering: 

hoe doen we het hier? 
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Rotterdam – ECT & RSC (2002)  

Schade aan mensen en bebouwing: 

 

Schade-effecten in de omgeving van de inrichting betreft niet 

alleen woonbebouwing, maar ook bedrijfsbebouwing, wegen en 

dergelijke. Omgeving waarin menselijke activiteiten plaatsvinden. 
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Delden – Sasol Servo(2003)  

Voorgeschreven brandweeropleidingen: 

 

Bij een aangewezen bedrijfsbrandweer zijn rijksopleidingen voor 

brandwacht en bevelvoerder geen vanzelfsprekendheid vanuit de wet. 

Sasol Servo sinds 2001 

Elementis sinds 2004 
Hof van Twente sinds 2001 
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Vlissingen – Arkema (2006) 

Inhoudelijke scenario-toets: 

 

Voor een oordeel omtrent “bijzonder gevaar voor openbare veiligheid” 

moet gemeente expliciet toetsen op inzet van mensen en middelen 

zoals door bedrijf gedaan. 

Themabijeenkomst VNCI - 17 december 2013 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6wc5OHpH2MNxuM&tbnid=f1aKeglJsehMjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ngw.nl%2Fheraldrywiki%2Findex.php%3Ftitle%3DVlissingen&ei=pKl7Uu2iOOGd0QXtrYDwCg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFF7sRtfS8rlCqziKIyxK1idXQ7ig&ust=1383922430089787
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Lr5sg3LlEPIhKM&tbnid=bwWw-tIdb89jLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.biobaseddelta.nl%2Fonderneming%2Farkema-vlissingen-bv&ei=DpV_Uqz8LMqV0QXdgoDgCQ&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNEK2nvAMLRbg_dqbfinFY8k4L38lg&ust=1384179318545369


 
-
  

 
 

 

Rotterdam – Prorail (2007)  

6 emplacementen in 

Rijnmond-regio 

Vergelijkbare scenario’s, andere risico-beoordeling: 

 

Ook al kan buiten de inrichting een vergelijkbaar scenario plaatsvinden, 

toch kan de inrichting worden aangewezen om zich daar in bijzondere 

mate op voor te bereiden. 
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Rotterdam – APM, Uniport & RST (2009)  

Wel of niet onder art 13: 

 

Als niet-BRZO-bedrijf vallen containeroverslagbedrijven wel onder art 13 
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Wetgeving, jurisprudentie & beleid  

Wetgever:  

Hoe is het geregeld? 

Rechter: 

hoe moet het worden geïnterpreteerd? Uitvoering: 

hoe doen we het hier? 
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Beleid (1) 
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Beleidsmatig achtergronden 

 

- Beleidskaders die door de veiligheidsregio zijn vastgesteld; 

- Let op: modelvoorschriften, voorheen algemene bepalingen 

 

 

 

 

- Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013 

 

 

 

 

- PGS-6 

 

Werkwijzer heeft status 
van toolkit en is geen 
integraal beleidskader! 
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Wetgeving, jurisprudentie & beleid 

Rechter: 

hoe wordt het geïnterpreteerd? 
Uitvoering: 

hoe doen we het hier? 
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Wetgever:  

Hoe is het geregeld? 
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Waar zitten de aandachtspunten? (1) 
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Aantal mensen in 

de brandweer 

Extra stationaire/ 

vaste systemen 

Noodzaak tot 

aanwijzing 

Aantal mensen in 

de brandweer 



 
-
  

 
 

 

Waar zitten de aandachtspunten? (2) 
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Voorgeprogrammeerde 

handelingen = juiste 

instructies verzorgen 

Benodigde 

opleiding 

Werken & denken 

als brandweerman =  

opleiding als 

brandweerman 



 
-
  

 
 

 

Waar zitten de aandachtspunten? (3) 

1. Omvang bedrijfsbrandweer vs extra stationaire voorzieningen 

2. Wel of niet bedrijfsbrandweeropleidingen 

 

 

 

 

 

 

3. Opleggen van een BBBS (al dan niet als deel VBS) 

4. Eisen die in aanwijzing gesteld worden aan beheer, onderhoud en 

inspectie van stationaire installaties 

5. Eisen die gesteld worden aan gebouwen op locatie 

6. Opleggen van een nul-aanwijzing (mensen vs spullen) 

7. Geloofwaardigheid van scenario’s in termen van omvang (ramp) en 

ontwikkelsnelheid 

8. Reëel en typerendheid van scenario’s 

9. Algemene toepasselijkheid van regionaal beleid en/of werkwijzer in 

bedrijfsspecifieke gevallen 

10. Spanningen/ongelijkheden tussen verschillende autoriteiten en hun 

rollen t.a.v. veiligheid jegens inrichting in brede zin 
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Bedrijf is aan zet! 
Brandweerrapport = strategisch “ding” 
Wie niet stuurt, wordt gestuurd 
Voor goede uitkomst = expertise nodig 



Organisaties voorbereiden op  
wat onvoorstelbaar lijkt,  
maar denkbaar is. 


