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In het tweede kwartaal van 2013 deden zich 

in ons land 40 grote branden voor waarbij 

de schade wordt geraamd op € 1 miljoen of 

meer. Dit is het hoogste aantal miljoenen-

branden dat in de afgelopen tien jaar heeft 

plaatsgevonden in het tweede kwartaal van 

het jaar. Zij zorgden bovendien voor een 

forse schadelast van in totaal € 171,5 mil-

joen, de op twee na grootste schadelast 

sinds 2004. Alleen in het tweede kwartaal 

van 2008 (€ 236,6 miljoen) en in 2004 (€ 

182,6 miljoen) was de schadelast groter. Dit 

blijkt uit de meest recente registratie van de 

grote branden, die tot stand is gekomen in 

samenwerking met de bij het NIVRE aan-

gesloten expertisebureaus en met experti-

seorganisaties van verzekeraars. 

Omdat de 35 grote branden in de eerste 

drie maanden van 2013 ook al een record 

vormden, staat 2013 tot dusver te boek als 

het jaar waarin de eerste zes maanden de 

meeste miljoenenbranden hebben plaats-

gevonden in de afgelopen tien jaar. Alleen 

vorig jaar kwam daarbij in de buurt met 

65 grote branden, gevolgd door 2009 met 

52 branden. Qua schadelast neemt dit jaar 

tot dusver de tweede plaats in met een ge-

raamd schadebedrag van € 270,5 miljoen. 

Alleen in de eerste helft van 2008 was de 

schadelast, vooral vanwege veel grote bran-

den in het tweede kwartaal, hoger; € 316,8 

miljoen. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 50 

procent van de bedrijven een grote brand, 

ook al is de volledige schade vergoed door 

een verzekeraar, niet meer te boven komt. 

Dat komt vooral door gederfde inkomsten 

door een productiestop. 

Arbowet
Een brand kan in een paar minuten om 

zich heen grijpen en het duurt even voordat 

de brandweer ter plaatse is. Om materieel 

en persoonlijk leed maximaal te beperken 

is in de Arbowet vastgelegd dat bedrijven 

en instellingen zelf bedrijfshulpverlening 

(bhv) moeten inregelen. Deze bhv-organi-

satie vervult een voorpostfunctie tot de pro-

fessionele hulpverlening, zoals brandweer 

en ambulance, ter plaatse is. Uit cijfers van 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid blijkt dat de gevolgschade 

na een incident of calamiteit, zoals een 

beginnende brand, aanzienlijk wordt be-

perkt door adequaat optreden van de bhv-

organisatie. Een professionele, effectieve 

en goed getrainde bhv-organisatie draagt 

bij aan het kwaliteitsbeleid en imago van 

een bedrijf en verhoogt de veiligheid van 

medewerkers en bezoekers. Helaas blijkt 

de aandacht voor bhv, mede als gevolg 

van de economische crisis, te verslappen. 

Volgens de Arbobalans 2011 bleek dat toen 

ongeveer 69 procent van de bedrijven een 

adequate bhv-organisatie had ingericht.  

De afgelopen jaren is het er niet beter op 

geworden. Uit recent onderzoek blijkt 

dat 48 procent van de mkb-bedrijven 

in Nederland niet op de hoogte is van 

de bhv-verplichting vanuit de Arbowet.  

Daarnaast blijkt uit de media, bijvoorbeeld 

NIBHV Veiligheid, dat bedrijven steeds 
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Bhv, daar red 
je levens mee

Een gedegen veiligheidsbeleid zorgt voor 
extra acceptatie van de bhv-organisatie
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minder besteden aan opleiding en training 

van bhv’ers. 

Informatievoorziening 
Bedrijven besteden niet alleen minder in 

opleiding en training, ook het beleid en de 

informatievoorziening omtrent veiligheid 

krijgen minder aandacht. Beveiligingsre-

gels en protocollen zijn meestal helder voor 

medewerkers en bezoekers, maar als het 

op veiligheid aankomt heerst veel ondui-

delijkheid. Een gedegen veiligheidsbeleid, 

heldere protocollen én informatievoorzie-

ning is essentieel voor een organisatie. Dit 

zorgt voor extra acceptatie van de bhv-orga-

nisatie. Om tot de verbeelding te spreken, 

leggen we de link naar ‘flight safety’. In de 

burgerluchtvaart wordt in ruime mate aan-

dacht besteedt aan veiligheid. Nog voordat 

een vliegtuig in de lucht is, zijn de pas-

sagiers geïnformeerd over wat zij moeten 

doen als zich calamiteiten voordoen. Dat is 

een volledig geaccepteerd fenomeen. Als 

het gaat over de veiligheid ‘op de grond’ bij 

organisaties, is echter nauwelijks aandacht 

voor veiligheid. Door actiever aandacht te 

besteden aan (brand)veiligheid, wordt be-

wustwording en draagvlak gecreëerd. Een 

actief veiligheidsbeleid is van essentieel be-

lang. Als mensen weten ‘wat te doen bij ‘ en 

de communicatie daarover is doeltreffend, 

dan wordt het veiligheidsgevoel verbeterd. 

Wie voelt zich onveilig in een vliegtuig, on-

danks de confrontatie met veiligheid?

Veiligheidsnormering 
De aandacht voor bhv wordt in Nederland 

verbeterd met een nieuwe veiligheidsnor-

mering. Onder begeleiding van het Neder-

lands Normalisatie Instituut (NEN) wordt 

door de normcommissie ‘Bedrijfshulp-

verlening’ gewerkt aan de nieuwe NEN 

8112 norm ‘Bedrijfshulpverlening en Be-

drijfsnoodorganisatie’. Deze nieuwe norm 

vervangt de huidige NEN 4000:2008 

norm ‘Bedrijfshulpverlening’ en de NEN 

8112:2010 norm ‘Leidraad voor ontrui-

mingsplannen voor gebouwen’. 

De nieuwe norm gaat over het ontwerpen, 

opzetten en borgen van de bedrijfsnood-

organisatie (bno), inclusief de bedrijfs-

hulpverlening en de bijbehorende (nood)

plannen. Er worden eisen gesteld aan het 

bno-beleid, de bno-prestaties en de docu-

mentatie in het bno-plan. De bno is, naast 

de bouwkundige en installatieve voorzie-

ningen (Bouwbesluit 2012), één van de 

pijlers van (brand)veiligheid. Nieuw is ook 

dat de NEN 8112 norm zich niet alleen richt 

op gebouwen, maar ook op niet-gebouwen, 

zoals evenemententerreinen, -tenten en 

vervoerssystemen. Binnen de nieuwe norm 

zijn drie thema’s belangrijk: gelijkwaardig-

heid, continuïteit en zelfredzaamheden. 

Rond het thema gelijkwaardigheid is van 

belang dat de bouwkundige-, installatie-

technische- en organisatorische maatrege-

len goed op elkaar zijn afgestemd en als 

gelijkwaardig worden beschouwd. Bij de 

nieuwe NEN 8112 norm gaat het niet alleen 

om de wettelijke richtlijn ‘het in veiligheid 

brengen van personen’, maar wordt ook 

ruimte geboden voor het vaststellen van de 

‘continuïteit van de bedrijfsvoering’ en dus 

maatregelen op te nemen om de financiële 

en maatschappelijke schade bij een calami-

teit tot een minimum te beperken. In de 

nieuwe norm is meer aandacht voor zelf-

redzaamheid. (Zelf)redzaamheid betreft 

het vermogen om noodsituaties te voorko-

men en om zichzelf tijdens noodsituaties 

te helpen en de gevolgen proberen te beper-

ken. Als dit vermogen wordt gebruikt om 

anderen te helpen, heet het ‘redzaamheid’. 

De zelfredzaamheid speelt vooral een rol 

bij ingewikkelde (semi) openbare omge-

vingen, zoals stadions, winkelcentra, mul-

tifunctionele gebouwen, zorginstellingen 

en vervoerssystemen. De publicatie van 

de nieuwe norm staat gepland voor begin 

2014. Als veiligheidsprofessional hoop ik 

dat de aandacht voor bedrijfshulpverlening 

eerder toeneemt. Dat ongeveer de helft van 

MKB Nederland niet eens op de hoogte is 

van de bhv-verplichting is onacceptabel, 

want: ‘Bhv, daar red je levens mee!’ n

Bijna de helft van de mkb-bedrijven is niet 
op de hoogte van de bhv-verplichting


