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De brandweer gaat alleen nog
rijden op geverifieerde
automatische brandmeldingen
Wat betekent dit voor u als gebouwgebruiker?
Jaarlijks wordt de brandweer in Drenthe geconfronteerd met een veelheid aan ongewenste
OMS-alarmeringen. De brandweer rukt vaak uit voor automatische brandmeldingen die
binnenkomen bij Meldkamer Noord-Nederland, terwijl slechts enkele van de jaarlijks bijna
2000 binnenkomende meldingen vanuit gebouwen in Drenthe daadwerkelijk vragen om
brandweerinzet. Om het grote aantal loze brandmeldingen en brandweer uitrukken terug
te dringen, zullen veranderingen nodig zijn ten opzichte van de huidige werkwijze.
De belangrijkste verandering zal zijn dat de brandweer op enig moment alléén
nog uitrukt op geverifieerde brandmeldingen!

Gegroeide
vanzelfsprekendheid
dat de meldkamer belt
en de brandweer komt
Met name de gegroeide vanzelfsprekendheid dat de meldkamer
en brandweer te allen tijde handelen op een binnengekomen
automatische brandmelding, is de oorzaak van de
problematiek. In de huidige situatie neemt Meldkamer NoordNederland na een automatische brandmelding het initiatief
om u te bellen om een brandmelding te
verifiëren. Wettelijk gezien is
er echter geen enkele grond
voor de meldkamer om de
taak van het verifiëren
van de brandmelding op
zich te nemen, noch
dat de brandweer
uitrukt om dat
te doen.

Belang van verificatie van
interne brandmeldingen
In de nieuwe situatie zal Meldkamer Noord-Nederland bij de beoordeling van een
automatische brandmelding toetsen of deze geverifieerd is en zal verificatie als norm
worden gebruikt om al dan geen brandweer te alarmeren. Alleen als uit nadere
informatie na de melding blijkt dat er daadwerkelijk brand is, zal de brandweer worden
gealarmeerd. Voor u betekent dit dat het niet langer zo zal zijn dat Meldkamer NoordNederland na een binnengekomen brandmelding telefonisch contact met u zoekt om
deze melding te verifiëren of bij geen gehoor de brandweer hiervoor alarmeert. Voor de
verificatie en het doorgeven van een aangetroffen brand bent u als gebouwgebruiker zelf
verantwoordelijk, u dient daarvoor passende maatregelen te treffen.

Hoe kunt u vormgeven aan verificatie
van interne brandmeldingen?
De verificatie van een brandmelding kunt u zowel organisatorisch als technisch regelen. Hierbij
is organisatorische verificatie afhankelijk van menselijk handelen (verkennen en doorgeven)
en daarmee kwetsbaar, terwijl er ook nog eens meer tijd verstrijkt voordat de meldkamer een
bevestiging ontvangt. Technische verificatie verloopt geheel automatisch waardoor deze vorm
robuust en betrouwbaar is en niet leidt tot tijdverlies.

Technische verificatie zorgt voor
directe alarmering brandweer
Technische verificatie geeft niet alleen verreweg de grootste garantie dat er alléén echte
meldingen aan de brandweer worden gemeld, belangrijker is de garantie dat hiermee de
brandweer (direct) wordt gealarmeerd in het geval er daadwerkelijk sprake is van een
brand in uw gebouw!

Een overgang op maat
De overgang naar de nieuwe situatie vraagt om een zorgvuldige
voorbereiding die voor iedere gebouwgebruiker anders zal zijn.
Diverse factoren zijn van invloed, zoals het soort gebruik, de
grootte van uw organisatie en de technische mogelijkheden van
de brandmeldinstallatie of de resterende vervangingstermijn
ervan. U krijgt in 2021 of 2022 bezoek van een deskundige
brandweermedewerker van Veiligheidsregio Drenthe om hierover
in gesprek te gaan. In dit overleg worden de veranderingen uiteen
gezet en de mogelijkheden voor uw unieke situatie in kaart gebracht,
om daarna te verkennen welke vorm van verificatie daarbij het beste
past. U kunt vertrouwen op een overgang op maat.

Wilt u meer informatie
of heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met Veiligheidsregio Drenthe via oms@vrd.nl
Meer informatie over de veranderingen omtrent verificatie en over het
openbaar meldsysteem in Noord-Nederland is te vinden op:
www.vrd.nl en op www.omsnoordnederland.nl
Meer informatie over brandveilig een gebouw gebruiken is te vinden op:
www.brandweer.nl

