Wat
kunt u
zelf onder
nemen?

De doormelding van uw brandmeldinstallatie
naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de
brandweer is beëindigd.
Hoe kunt u nu zelf de alarmering en de daarna
te ondernemen stappen binnen uw bedrijf
organiseren?

Uw medewerkers

Brandmeldinstallatie

•

Onderhoud en beheer

•
•
BHV

Zorg voor een goed opgeleid BHV-team.
Informeer het BHV-team dat de alarmopvolging wijzigt nu
de brandmeldinstallatie niet meer direct doormeldt naar
de brandweer. De brandmelding moet door uw eigen
organisatie worden geverifieerd en bij een daadwerkelijke
brand worden gemeld via 112.
Instrueer al uw medewerkers regelmatig over wat te
doen bij brand.
Zorg dat uw calamiteitenplan /ontruimingsplan actueel
is, zodat iedereen weet wat er bij brand van hem / haar
wordt verwacht.

Het vervallen van de doormelding naar de RAC betekent niet
dat u de brandmeldinstallatie mag verwijderen. De brandmeldinstallatie moet blijven bestaan en moet worden onderhouden
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. Zie voor nadere kwaliteitseisen van de brandmeld
installatie het CCV-certificatieschema.

Verantwoordelijkheid
De brandmeldinstallatie bevindt zich in uw gebouw. Deze is
er voor uw brandveiligheid. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat alleen echte brandmeldingen bij de
brandweer worden gemeld. Een goed meldgedrag en adequaat
reageren op een brandmelding zijn belangrijke aspecten om
nodeloze brandmeldingen te voorkomen.

Wat betekent het voor
uw bedrijf?
•

•
•

•

Nu de directe doormelding naar de RAC is vervallen, wordt
de brandweer niet meer automatisch gealarmeerd bij een
melding van uw brandmeldinstallatie.
U moet een brand nu zelf melden via het landelijke
alarmnummer 112.
Het alarmeren van de brandweer en het in veiligheid
brengen van alle personen in het gebouw is uw verant
woordelijkheid.
Pas uw ontruimingsplan zo nodig aan.

Nodeloze brandmeldingen
Meldingen waarbij geen sprake is van brand zorgen voor veel
overlast binnen uw organisatie. Het veroorzaakt onnodige
werkonderbrekingen of zelfs ontruiming van het gebouw. Dit
kan er ook voor zorgen dat medewerkers minder alert worden
of zelfs helemaal niet meer reageren op een melding. Als de
brandweer is uitgerukt voor de nodeloze brandmelding, dan is
zij op dat moment niet meer beschikbaar voor noodzakelijke
hulpverlening elders. Beoordeel daarom iedere nodeloze
brandmelding en zoek, eventueel samen met (externe)
deskundigen, naar verbeterpunten om herhaling te voorkomen.

Verificatie
Verifieer altijd een automatische brandmelding voordat u de
brandweer alarmeert. Bij voorkeur is verificatie technisch
geregeld via de brandmeldinstallatie. Dit geeft meldingen met
een hoge mate van betrouwbaarheid. Verificatie kan ook door
uw medewerkers of door een extern beveiligingsbedrijf worden
uitgevoerd.

Beëindiging directe
doormelding
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In deze folder…
Uw directe doormelding naar de Regionale
Alarmcentrale (RAC) is vervallen. Dat betekent
dat de brandweer niet meer automatisch wordt
gealarmeerd bij een melding van uw brand
meldinstallatie. In deze folder leest u hoe u nu
zelf de alarmering kunt regelen en met welke
maatregelen u de werking van uw brandmeld
installatie kunt optimaliseren.

Particuliere alarmcentrale
Wilt u toch een alarmopvolging, dan kunt u ervoor kiezen om
uw brandmeldinstallatie automatisch te laten doormelden naar
een particuliere alarmcentrale (PAC). De PAC verifieert de
brandmelding voordat zij eventueel de brandweer alarmeert.
Hiervoor heeft de brancheorganisatie van (brand)beveiligingsbedrijven (VEBON) een protocol ‘automatische branddoor
melding’ opgesteld. Daarin staan de voorwaarden voor het
doorzetten van een automatische brandmelding door de
PAC naar de RAC van de brandweer.

Tips om nodeloze brand
meldingen te voorkomen
Bewust gedrag
Menselijk gedrag is vaak de oorzaak van nodeloze brand
meldingen. Roken, koken (stoom) en werkzaamheden zoals
slijpen en boren (stof) zijn veel voorkomende oorzaken.
Informeer uw medewerkers over de oorzaken en gevolgen
van nodeloze brandmeldingen en geef aan wat zij zelf kunnen
doen om nodeloze meldingen te voorkomen.

Beëindiging
directe
doormelding
Tips voor een brandveilig bedrijf

Gebruik de mogelijkheden van de brandmeld
installatie
Een brandmeldinstallatie beschikt over mogelijkheden om
nodeloos alarm te voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen
van intelligente rookmelders of het instellen van tweemelder
afhankelijkheid. Hierbij komt de installatie pas in alarm
wanneer twee of meer rookmelders tegelijk worden
geactiveerd. Voor deze en andere technische mogelijkheden
kunt u contact opnemen met uw branddetectiebedrijf.

Verplaats melders of ‘storende bronnen’
Melders die te dicht bij ‘storende bronnen’ (bijvoorbeeld ovens,
vaatwassers, fornuizen of douches) hangen, veroorzaken sneller
nodeloze brandmeldingen. Door de melders of de ‘storende
bronnen’ te verplaatsen, kunt u dit voorkomen. Houd bij het
verplaatsen van melders rekening met de wettelijke voor
schriften. Uw branddetectiebedrijf kan u hierover adviseren.

Controleer of het juiste meldertype is toegepast
U kunt met uw branddetectiebedrijf 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.

Registreer automatische brandmeldingen

www.brandweer.nl / toom

Laat de beheerder brandmeldinstallatie de oorzaak van zowel
echte als nodeloze brandmeldingen, storingen en handelingen
aan de brandmeldinstallatie registreren in het logboek. Aan
de hand van deze gegevens kan zowel het branddetectiebedrijf
als de brandweer u advies geven.

BHV

