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Korte inhoud 

 
VRGZ telt op dit moment 614 bedrijven en instellingen met een 
brandmeldinstallatie met automatische doormelding (OMS). Uit de 
praktijk blijkt dat in de periode 2013-2016 tussen 95% en 97% van alle 
automatische brandmeldingen onecht en ongewenst is (‘loze 
brandmeldingen’). Dit leidt tot veel nodeloze uitrukken. 
Het aantal is al verminderd door de nodige inspanningen, maar het 
aantal kan nog verder teruggebracht worden door verificatie bij 
automatische brandmeldingen toe te passen. Verificatie betekent dat 
eerst wordt nagegaan bij de melder of de brandmelding echt of loos is, 
vóórdat de brandweer gealarmeerd wordt. Uit landelijke cijfers blijkt dat 
verificatie een effectief middel is, dat zonder bijkomende kosten en 
zonder inspanning van de brandweer gerealiseerd kan worden. 
Verificatie gebeurt door de meldkamer. 
Het bestuur wordt daarom voorgesteld verificatie van automatische 
brandmeldingen toe te passen om nodeloze uitrukken verder terug te 
dringen. 
 
Tot nu toe worden automatische brandmeldingen behandeld als prio-1-
melding. De nieuwe brancherichtlijn voor de brandweer biedt echter de 
mogelijkheid om vanaf 1 juni 2017 deze meldingen als prio-2 te 
beschouwen. Voordeel daarvan is dat de opkomsttijd niet meteen bij 
ontvangst van de melding gaat lopen, maar pas zodra de verificatie heeft 
plaatsgevonden en er eventueel prio 1 aan is gekoppeld. 
Het toewijzen van prio 2 heeft geen effect op de kwaliteit van de 
afhandeling. 
Het bestuur wordt daarom voorgesteld de automatische brandmeldingen 
in beginsel te beschouwen als prio-2-meldingen. 
 

Beslispunten Directies Paraaf Datum 

 Instemmen met het verder terugdringen van het aantal loze 
uitrukken in de periode van 2017 – 2019 

 Vaststellen van de aanpak om het aantal loze uitrukken terug te 
dringen door verificatie bij automatische brandmeldingen.  

 Als juridische onderbouwing  te kiezen voor de Brancherichtlijn 
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optische- en geluidssignalen brandweer 2017, wat betekent dat 
automatische brandmeldingen in beginsel als prio 2 worden 
beschouwd. 

 Instemmen met een evaluatie van de voorgestelde aanpak in het 
vierde kwartaal van 2018. 

 

 

 


