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Mijn gebouw voldoet, toch? 

Organisatie
BBN Brandveilig Bouwen Nederland

Doelgroepen
• Gebouweigenaren en beheerders 
• Huurders en gebruikers
• Preventisten 
• Aannemers
• Installateurs
• Architecten
• Verzekeraars

Deelnamekosten
De kosten van deze dag bedragen € 295 excl. BTW per persoon, inclusief consumpties en lunch. U kunt zich 
separaat opgeven voor het aansluitende diner voor € 50 excl. BTW per persoon.

Deelnamecertificaat
Deelnemers krijgen een deelname certificaat.
Inhoudelijk wordt het programma ondersteund en aanbevolen door Brandweer Nederland en Vereniging Bouw-
en Woningtoezicht Nederland.

The Institution of Fire Engineers beloont deelname aan deze studiedag met 6,5 studiepunten.

Aanmelding
Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Annuleren is niet mogelijk. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, 
dan kan een andere persoon uw plaats innemen. U wordt verzocht dit schriftelijk door te geven aan het BBN 
secretariaat info@bbn.nu

Informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Secretariaat BBN,
Postbus 2600,
3430 GA Nieuwegein,  
Tel: 030 7509800,
Fax: 030 6053208, 
Email: info@bbn.nu

Over BBN
De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige 
brandpreventie ofwel ‘passieve brandveiligheid’ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van 
brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) 
criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. Brandveiligheid is immers een maatschappelijk belang. Risico’s 
voor personen, bezit, cultureel erfgoed en milieu dienen zoveel mogelijk voorkomen en beperkt te worden. Voor 
de productspecifieke zaken zijn er binnen BBN een zestal productwerkgroepen actief op de volgende gebieden: 
Platen/Blokken/Isolatie, Industriële Branddeuren, Doorvoeringen, Brandvertragers/ Impregneermiddelen, 
Voetgangersdeuren/Vliesgevels/Brandwerend glas, Brandwerende Coatings/ Brandwerende bescherming van 
beton en staal. 

Meer over BBN op www.bbn.nu

Aantoonbare brandveiligheid



Ontvangst

Deel I: Compartimentering cruciaal voor de brandveiligheid 

Opening
Dagvoorzitter Rob Frek, Brandweer Nederland, brandweercommandant Veiligheidsregio Utrecht

Met de schrik vrij, maar wel alles kwijt
Brand in een net opgeleverd bedrijfsverzamelgebouw in Borne verrast het betrokken bedrijf en al zijn directe en indirecte buren. Voor 
de brandweer is er gaan redden meer aan door de snelle branduitbreiding in een situatie waarin geen brandcompartimentering is 
aangebracht. Heeft niet iedereen recht op zijn eigen brand? 
Laurens Welberg, Brandweer Twente 

Het Markiezenhof; Borg de brandveiligheid
Het Markiezenhof is een monumentaal pand in Bergen op Zoom gebouwd in 1485 en het staat in de top 100 van Nederlandse 
UNESCO monumenten. Kortom onvervangbaar. Daarom niet alleen aandacht voor veilig vluchten, maar veel aandacht voor het 
verminderen van de risico’s die gepaard gaan met een eventuele brand. 
Pim van Ginneken, Het Markiezenhof

Mecca Clock Tower; omgaan met brandrisico’s bij hoogbouw
Een schacht van glas met constructieve functie langs een ruim 500 meter hoge toren. Vanuit de lift is het uitzicht op Mekka, prachtig! 
Echter de gebouweigenaar realiseert zich dat in geval van brand het trappenhuis de enige vluchtweg is. Er ontstaat een absolute 
noodzaak voor aantoonbare brand- en rookveiligheid. Je moet er bijvoorbeeld aan denken dat een dergelijk trappenhuis vol rook 
komt te staan. Doorvoeringen van kabels, stalen buizen en ventilatiekanalen zijn bijvoorbeeld aanvullend getest.
Hans van de Weijgert, IFC

Deel II: Bestuurlijke en praktische imbedding aantoonbaarheid

Pauze

Jaarlijks decharge verlenen voor brandveiligheid
Een presentatie over de Bestuurlijke Ondersteuning Brandveiligheid aan de hand van een 7 stappenplan, waarbij de stappen worden 
doorlopen en toegelicht. Een soort routekaart in het verlengde van de Bestuursmethodiek Brandveiligheid voor Jeugdzorg en 
Zorginstellingen. Iets wat de minister van VWS ook in haar laatste brief aan de Tweede kamer heeft benoemd. Een dynamisch verhaal 
waarbij de focus ligt op decharge (verleend door de Raad van Toezicht) van het dossier Totale Brandveiligheidzorg. De bestuurder 
(Raad van Bestuur) van de zorginstelling maakt voor de stakeholders aantoonbaar, dat de brandveiligheid in orde (in control) is. 
Ad van Pelt, Stevens Van Dijck

Bedrijfscontinuïteit als uitgangspunt voor aanpak brandrisico
Van brandveiligheid naar brandbestendigheid 
Via deze presentie willen wij u duidelijk maken dat voor de kritische bedrijfsprocessen niet met brandveiligheid alleen kan 
worden volstaan maar dat u zelf tot vergaande “ingrijpende” maatregelen moet besluiten. Brandveiligheid (Bouwbesluit) 
is gericht op het vluchten van mensen maar niet voor fysiek bedrijfsprocessen (lees kostbare / unieke machines). Hiervoor 
zult u dus aanvullende keuzes moeten maken m.b.t. brandpreventieve voorzieningen.
Hans Sevenstern, Olaf van Alst, March Risk Consulting

Lunch

Aantoonbare brandveiligheid RadboudUMC
De afdeling beheer en onderhoud is onderdeel van de productgroep Vastgoed en infrastructuur binnen het facilitaire bedrijf van het 
Radboudumc. De afdeling draagt zorg voor de uitvoering van het groot, preventief en correctief onderhoud van het Radboudumc 
vastgoed, terrein en infrastructuur. De opdracht is kosten te beheersen en verstoringen te minimaliseren terwijl de prestaties van het 
vastgoed op de overeengekomen niveaus gehandhaafd blijven. Hierbij ligt de nadruk op veiligheid en risicobeheersing. 
Norbert Janssen, Radboudumc.

Een aantoonbaar brandveilig verblijfsklimaat
Zorgzwaarte en inzet van de interne hulpverlening worden door de bestuurder vastgelegd voor het verkrijgen/in stand houden 
van de Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik Bouwwerken. Het is een nieuwe toepasbare opzet, die duidelijkheid verschaft en 
aantoonbaar brandveiligheid (gebruik) duidt ten aanzien van een veilig verblijfsklimaat.
Fred Zaaijer, IbMZ

Check op voldoen aan het bouwbesluit met BIM -  “Geen minimale maar een optimale brandveiligheid”
De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over een risico gebaseerde brandveiligheid. Een belangrijke ontwikkeling, maar 
gebouweigenaren zijn vooral op zoek naar een optimale brandveiligheid. TNO zet uiteen hoe gebouweigenaren hun ambities kunnen 
omzetten naar meetbare prestaties met een integrale set brandveiligheidsmaatregelen die ook kosten-optimaal is. 
Ron Oorschot, TNO

Deel III: Het ‘hoe’ van een brandveilig gebouw

Een apparaat van een miljoen, moet je in een apart brandcompartiment doen
Maak keuzes voor een brandveilig gebouw en leg deze vast! Er kan gekozen worden om strikt aan de regeltjes van het Bouwbesluit 
te voldoen. Denk anders, denk in doelen, bijvoorbeeld: wat mag bij een brand niet verloren gaan: bijvoorbeeld een apparaat van een 
miljoen. Stel een referentiedocument brandveiligheid op, waarin deze keuzes zijn vastgelegd. 
Jeroen Bunschoten, DPA Cauberg-Huygen BV

Pauze

Bewezen brandveiligheid
Hoe bewijzen we brandveiligheid? Hoe borgen we brandveiligheid? Is een rekenkundig bewijs even betrouwbaar als een bewijs met 
een test? Deze vragen waren altijd al belangrijk, maar nu extra actueel vanwege de invoering van private toetsing.”
Rudolf van Mierlo, Efectis

Rekenen op brandveiligheid is meer dan rekenen aan brandveiligheid.
Rekenen aan de brandveiligheid is een stuk lastiger dan het lijkt – het is doorgaans niet mogelijk de brandwerendheid van een 
constructie betrouwbaar te berekenen. Om te vertrouwen op een brandveilige situatie is het dan ook van belang dat het gedrag van 
constructies, materialen en inventaris op basis van metingen wordt onderzocht. 
Na afloop van de lezing weet u waarom testen voorlopig (?) nog nodig zijn – en hoe u de rapporten moet lezen; Wat zijn de essentiële 
controlepunten van een testrapport.
Jacques Mertens, Peutz

Leren van branden; de brandweerdatabase
Structureel leren van branden, dat beoogt de brandweer met de brandweer database. Relevante informatie van branden wordt 
opgeslagen en geanalyseerd. 
Rene Hagen, Instituut Fysieke Veiligheid

Paneldiscussie / ondertekening en uitreiking deelnemerscertificaten
Netwerkborrel
Dinerbuffet

Tijd

9.00 - 9.50 uur

9.50 - 10.00 uur

10.00 - 10.25 uur

10.25 - 10.50 uur

10.50 - 11.15 uur

11.15 - 11.35 uur

11.35 - 12.00 uur

12.00 - 12.25 uur

12.25 - 13.15 uur

13.15 - 13.40 uur

13.40 - 14.05 uur

14.05 - 14.30 uur

14.30 - 14.55 uur

14.55 - 15.15 uur

15.15 - 15.40 uur

15.40 - 16.05 uur

16.05 - 16.30 uur

16.30 - 16.55 uur
16.55 - 18.00 uur

Vanaf ca.18.00 uur
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