Quickscan Brandveiligheid
U streeft als ondernemer naar bedrijfscontinuïteit. Daar hoort brandveiligheid bij. Deze
Quickscan Brandveiligheid neemt u samen met de brandweer door, zodat u optimaal Brand
zoveel mogelijk weet te voorkomen in uw bedrijf en de gevolgen bij Brand te beperken.
1. Overtuig u ervan dat uw medewerkers en bezoekers bij een calamiteit het bedrijf op tijd
kunnen verlaten.
Mensen kunnen uw bedrijfspand tijdig verlaten wanneer er voldoende vrije nooduitgangen
zijn en wanneer een brandmeldinstallatie of de bedrijfshulpverlening (BHV) hen bij calamiteiten op tijd waarschuwt.
2. Is er opslag op het terrein aanwezig die makkelijk vanaf de openbare weg of het naastgelegen terrein aangestoken kan worden? Staat er opslag of staan er geparkeerde voertuigen
dicht op een gevel, waardoor er dan schade aan of in het pand kan ontstaan?
Opvallend is dat een groot deel van alle bedrijfsbranden is aangestoken. Wees alert op opslag
buiten en waar u en uw medewerkers ’s nachts auto’s parkeren. Daarmee voorkomt u dat het
aangestoken wordt en de brand overslaat naar het bedrijfspand.
3. Verandert u het productieproces, de installaties, de organisatie of bouwtechnische
aspecten van uw pand? Kijk dan ook naar de consequenties voor de brandveiligheid.
In de praktijk hebben we gezien dat deze situaties geleid hebben tot onveilige situaties of
brand:
•

Het bijplaatsen van apparatuur kan leiden tot een te grote belasting van een elektriciteitsgroep.

•

Verandering van grondstoffen in een productieproces kan leiden tot een overmatige
vervuiling van filters en machineonderdelen die uiteindelijk een risico op brand vormen.

•

Het vertrek van een collega met specifieke veiligheidskennis kan een verlaging van het
veiligheidsniveau betekenen.

•

Opslag van nieuwe producten levert mogelijk risico’s op en gaat niet altijd samen met de
sprinklerbeveiliging.

•

Verbouwingen kunnen het functioneren van de brandveiligheidsvoorzieningen verminderen. Denk aan een brandcompartiment of een brandmeldinstallatie.

4. Neem actief en op tijd maatregelen om risico’s te signaleren.
Laat periodiek een thermo grafisch onderzoek uitvoeren van de elektrische installatie. Dat
draagt bij aan tijdige signalering van een overbelasting daarvan. Zet de BHV-organisatie ook
preventief in; laat hen regelmatig een rondgang door het bedrijf maken om risico’s te signaleren.
5. Laat tijdig onderhoud uitvoeren aan installatie en veiligheidsvoorzieningen.
Defecte tl-verlichting aan het eind van zijn levensduur geeft een verhoogde kans op brand.
Ook andere installaties kunnen een risico vormen bij achterstallig onderhoud.

6. Zijn de risico’s bekend van werkzaamheden door derden aan of in het bedrijf?
Stem vooraf af welke maatregelen daarvoor getroffen worden.
Dakdekken, solderen en dergelijke werkzaamheden leiden regelmatig tot brand. Welke
afspraken heeft u gemaakt met het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert? Hoe zijn ze
verzekerd? Hebben ze zelf voldoende blusmiddelen? Staat de luchtverversing uit wanneer er
open vuur is bij de inlaat?
7. Pas uw bedrijfshulpverleningsorganisatie aan op de risico’s in het bedrijf.
Is de hulpverleningsorganisatie voorbereid op de specifieke risico’s van uw bedrijf? Is er te
allen tijde voldoende kennis en kunde aanwezig om informatie over die risico’s te delen met
de hulpdiensten bij een calamiteit?
8. Is er kans dat iemand van uw bedrijf bedreigd wordt? Zou die dreiging kunnen leiden tot
brandstichting? Wat doet u om dit tegen te gaan?
30% van de bedrijfsbranden ontstaat door brandstichting. Dit is soms het gevolg van baldadigheid, maar soms ook van gerichte criminaliteit. Heeft u in en om uw pand camerabewaking die u actief uitleest? Zie ook punt 2.
9. Hoe is het contact met de bedrijven in uw buurt? Kan brand bij hen leiden tot schade aan
uw bedrijf?
In de bouwregelgeving zijn eisen opgenomen om brandoverslag tussen bedrijven te voorkómen. Deze zijn in de praktijk niet altijd voldoende om brandoverslag tegen te gaan. Dit kan
komen door opslag tussen de bedrijfspanden of door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid brandbare goederen (vuurbelasting).
10. Heeft u branddetectie en camerabewaking om brand na sluitingstijd tijdig op te merken?
En wat doet u als er brand gedetecteerd wordt? Zorg dat u goed en snel kunt reageren.
Een groot aantal branden op industrieterreinen wordt te laat opgemerkt. Een beveiligingssysteem inclusief een goede en tijdige reactie en opvolging kan de schade beperken.
11. Maak uw personeel bewust van de risico’s op brand.
De mens is een belangrijke schakel in het voorkómen van brand. Het gedrag van personeel is
mede bepalend voor het risico. Hoe gaat u in uw bedrijf om met roken? Is het gebruikelijk dat
medewerkers onveilige situaties signaleren en doet u daar dan ook iets mee om brand en de
gevolgen ervan te voorkómen? Nemen medewerkers eigen elektrische apparatuur mee zoals
radio’s en telefoonladers? Wat is de kwaliteit ervan en halen zij ’s nachts de stekker eruit?
12. Overige punten

Bespreek deze punten met de brandweer. Heeft u naderhand nog vragen mail dan naar
risicobeheersing@brwbn.nl.

