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Korte inhoud 

Aanleiding 
Vrijdagmorgen 20 februari 2015 wordt Nijmegen opgeschrikt door een zeer grote 
brand in een seniorenflat aan de O.C. Huismanstraat in de Nijmeegse wijk 
Neerbosch. De brand breekt uit in een cafetaria onder een 5 woonlagen tellende flat 
en verspreidt zich al snel via het trappenhuis. Vijftien slachtoffers worden naar 
ziekenhuizen in Nijmegen gebracht. Veertig niet-gewonde bewoners worden  
opgevangen in Wijkcentrum de Schalmei. Vier bewoners zijn inmiddels aan de 
gevolgen van de brand overleden.  Tijdens de brand is opgeschaald naar GRIP 3 
waardoor meerdere teams zich met de bestrijding hebben beziggehouden. 
 
Na de brand is  gestart met het evalueren van de hulpverlening. De brandweer, als 
onderdeel van VRGZ, heeft in samenwerking met de brandweeracademie als 
onderdeel van het IFV een evaluatie opgestart en het veiligheidsbureau heeft 
conform bestuurlijke afspraak in samenwerking met de Inspectie van Veiligheid en 
Justitie een ‘systeemevaluatie’ uitgevoerd. Bijgaand vindt u de eindrapportages van 
deze evaluaties.  
 
Standpunt Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat uit het feitenonderzoek na de brand 
er onvoldoende aanwijzingen zijn die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen. 
 
Hulpverlening 
Ten aanzien van de hulpverlening kan in zijn algemeenheid het volgende worden 
gesteld: 

- Uit de systeemevaluatie komt naar voren dat de hulpverlening op ruim 90% 
van de  normen van de Inspectie van Veiligheid en Justitie positief heeft 
gescoord; 

- Voor de brandweer wordt de conclusie getrokken dat de juiste prioriteiten zijn 
gesteld ten aanzien van de redding, evacuatie en de blussing 

- Als belangrijkste bestuurlijk aandachtspunt bij de grote brand kwam naar 
voren de (verwachte) brandveiligheid in relatie tot de verminderd 
zelfredzaamheid van de concrete bewoners in het pand. 

Aandachts- en verbeterpunten zijn op hoofdlijnen: 
- Vanuit de systeemevaluatie: 
 Binnen de normtijd, waarbij alle functionarissen aanwezig zijn, starten met de 

vergadering van het COPI en ROT en binnen de normtijd van 10 minuten op 
alle niveaus gegevens verwerken (bijvoorbeeld middels LCMS) in het eigen 
beeld; 

- Bij de brandweer voortaan te kijken naar preventieve regelgeving, omdat 
deze soms gebaseerd is op onjuiste aannames en zich meer te richten op 
risico’s in plaats van puur de regelgeving. ( (Het incident in Nijmegen heeft 
namelijk aangetoond dat eisen ten aanzien van brandcompartimentering van 
woningen niet voorkomt dat rook van buiten de woning in kan dringen.) 
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Beslispunten 

1. Kennisnemen van de Multidisciplinaire evaluatie GRIP 3 Nijmegen 
(‘systeemevaluatie’) volgens het toetsingskader van de Inspectie van 
Veiligheid en Justitie 

2. Kennisnemen van de monodisciplinaire evaluatie brandweer ‘Rapport 
Notenhout IFV VRGZ’ 

3. Bespreking van bestuurlijke aandachtspunten. 
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