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Samenvatting 
 
 
Modelmatige analyse van brandveiligheid is nodig om brandveiligheid structureel te 
kunnen verbeteren. Hiermee worden invloedfactoren inzichtelijk en wordt duidelijk 
waarmee de brandveiligheid kan worden verbeterd. Ook kan door goede analyse 
duidelijk worden welke factoren de grootste invloed hebben en waar dus de meeste 
veiligheidswinst te halen valt. 
 
Brand is een complex verschijnsel met een complex schadepatroon. Het gaat niet 
alleen om de vraag hoe vuur zich verspreidt, maar ook om de vraag hoe rook zich 
verspreidt (en de effecten daarvan). Vele factoren kunnen invloed hebben op de 
vuur- en rookontwikkeling. Vele preventieve en repressieve maatregelen kunnen 
genomen worden om vuur- en rookontwikkeling tegen te gaan of te vertragen. Brand 
is niet alleen een complex verschijnsel, het is ook een dynamisch verschijnsel dat 
zich ontwikkelt in tijd en ruimte.  
 
Binnen het project ‘Verbeteren brandveiligheid’ is gezocht naar een model dat deze 
aspecten in zich verenigt. Met het model moeten kwantitatieve en kwalitatieve 
analyses gedaan kunnen worden. Deze analyses dienen als basis voor maatregelen 
om brandveiligheid te verbeteren. Effectiviteit en efficiëntie van deze maatregelen 
kunnen met dit model onderbouwd worden. 
 
De projectgroep (zie colofon) heeft een dergelijk model gevonden in de combinatie 
van twee reeds bestaande modellen: het (oorspronkelijke) Cascademodel en het 
model van de foutenboom. Dit model wordt ‘Cascademodel 2.0’ genoemd. In dit 
rapport wordt aan de hand van voorbeelden en uitgewerkte foutenbomen bij wijze 
van proof of concept ingegaan op de bruikbaarheid van dit Cascademodel 2.0.  
 
Op basis van expert judgement en reeds aanwezige date is aangetoond dat het 
model goede perspectieven biedt om het brandverloop te voorspellen en te 
beschrijven. De analyses die met het model gedaan worden kunnen meer verfijnd 
worden door in de toekomst het Bayesian Belief Network in het model toe te passen. 
Voorwaarde voor het doen van kwantitatieve analyses is wel dat er voldoende 
relevante en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. De registratie en de 
beschikbaarheid van deze gegevens is een punt dat nog verdere aandacht behoeft en 
waarop nader wordt ingegaan in het project Verbeteren brandweerstatistiek dat door 
het ministerie van Veiligheid en Justitie, het CBS, de NVBR en de Vakvereniging 
Brandweervrijwilligers (VBV) uitgevoerd wordt. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Doel en achtergrond 

In het projectplan ‘Verbeteren brandveiligheid’ uit 2007 is aangegeven dat dit project 
tot doel heeft ‘de brandveiligheid in Nederland te verbeteren’ door onder meer ‘het 
verkrijgen van inzicht in het brandverloop, met name inzicht in de factoren die de 
variaties in een brandverloop bepalen (...). Op basis van dit verworven inzicht 
kunnen aanbevelingen gedaan worden voor eventuele beleidswijzigingen of voor 
nader onderzoek.’ 
 
Aanvankelijk is getracht dit inzicht te verkrijgen door onderzoek te doen naar de 
ontwikkeling van temperatuur of hittestraling als functie van de tijd, de zogenaamde 
‘brandkromme’. In de loop van dit onderzoek is gebleken dat de bruikbaarheid van 
brandkrommen voor het beschrijven van de brandontwikkeling beperkt is 
(Dikkenberg, et al., 2009). Brandkrommen zijn bedoeld als testcurve om het gedrag 
van materialen (constructies) te testen bij een vooraf bepaald verloop in 
temperatuur of hittestraling. Hoe temperatuur en hittestraling zich bij een 
willekeurige brand in praktijk zullen ontwikkelen is afhankelijk van verschillende met 
elkaar samenhangende factoren en is vooraf moeilijk te voorspellen als niet alle 
gegevens bekend zijn. De daadwerkelijke ontwikkeling van temperatuur en 
hittestraling kan sterk afwijken van een testcurve. Daarbij komt dat het verloop van 
hitte en temperatuur slechts twee aspecten zijn van brand. Als het gaat over 
brandveiligheid kan er ook naar andere aspecten gekeken worden, bijvoorbeeld naar 
de wijze waarop en de snelheid waarmee vuur en rook zich fysiek verspreiden.  
 
In een eerder rapport (Dikkenberg, et al., 2009) is het Cascademodel in het project 
Verbeteren brandveiligheid geïntroduceerd. Dit model neemt verschillende 
(ruimtelijke) fasen van een brand als uitgangspunt. Het Cascademodel kan zowel 
gebruikt worden om de verspreiding van brand (vuur) inzichtelijk te maken als om 
de verspreiding van rook inzichtelijk te maken. Dit is relevant omdat rook grote 
invloed heeft op ontvluchtingsmogelijkheden. Rook op ooghoogte zorgt ervoor dat 
mensen zich in een gebouw niet meer kunnen oriënteren door verminderd zicht. 
Bovendien heeft het inademen van verbrandingsproducten een negatieve invloed op 
het reactie- en oriëntatievermogen (Kobes, 2008; ISO, 2004). Tenslotte kunnen de 
schadelijke stoffen in de rook en de hitte van de rookgassen ertoe leiden dat mensen 
(acuut) overlijden. Binnen het project Verbeteren brandveiligheid wordt daarom 
aanvullend onderzoek gedaan naar de toxiciteit van rook.  
 
Het Cascademodel is zowel een kwalitatief model, waarmee gedrag van brand nader 
beschouwd kan worden, als een kwantitatief model, waarmee statistische analyses 
gedaan kunnen worden. Het doet recht aan het dynamische karakter van brand. 
Brandontwikkeling kan beschouwd worden aan de hand van de verschillende fasen 
die het Cascademodel onderscheidt. Hierbij kan gekeken worden naar de aspecten 
en maatregelen die bepalend zijn voor (het voorkomen van) de overgang van de ene 
fase naar de andere. Het Cascademodel heeft zijn nut bewezen bij onderzoek naar 
en meningsvorming over vraagstukken als het terugdringen van nodeloze uitrukken 
(Hagen, et al., 2011). 
 
Het Cascademodel biedt weliswaar een interessant perspectief om brandveiligheid te 
benaderen (de meer-fasenbenadering), het model geeft op zich nog niet aan waarom 
een brand zich ontwikkelt van de ene naar de andere fase. Met andere woorden: 
welke factoren invloed hebben op de (verdere) ontwikkeling van de brand en de 
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overgang van de ene naar de andere fase. Om brandveiligheid daadwerkelijk te 
kunnen verbeteren, dient inzichtelijk te zijn welke factoren invloed hebben op de 
brandveiligheid, hoe groot deze invloed is en hoe deze factoren zich tot elkaar 
verhouden, zodat berekend of beredeneerd kan worden wat het effect is van 
bepaalde (brandveiligheids)maatregelen. Om hier zicht op te krijgen is gekeken naar 
methodieken uit de risicoanalyse, namelijk het vlinderdasmodel en de 
foutenboommethodiek. Hierover is in juli 2010 gerapporteerd (Dikkenberg, et al., 
2010). 
 

1.2 Proof of concept 

In de fase hierna (2010 en 2011) is onderzocht in hoeverre deze modellen 
daadwerkelijk bruikbaar zijn. Omdat zowel het Cascademodel als het 
foutenboommodel waardevol bleken en beide modellen andere aspecten van een 
brand beschrijven en analyseren, is een gecombineerd model ontwikkeld, dat de 
kracht van beide modellen bundelt. Het vlinderdasmodel (dat een combinatie is van 
een foutenboom en een gebeurtenissenboom) is hierbij verlaten, aangezien het er in 
dit onderzoek om gaat welke ‘fouten’ leiden tot de verder branduitbreiding . De 
combinatie van het oorspronkelijke Cascademodel met de foutenbomen, wordt vanaf 
nu ‘Cascademodel 2.0’ genoemd. Dit model wordt in deze rapportage verder 
uitgewerkt 
 
Ook is onderzocht in hoeverre het model ingevuld kan worden op basis van de 
beschikbare gegevens. Hierdoor wordt de bruikbaarheid van het model inzichtelijk en 
kan tevens aangegeven worden waar nog hiaten zitten in de gegevens die nodig zijn 
voor deze invulling. Bij voorbaad is geconstateerd dat er over rook en 
rookverspreiding nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om het model te 
vullen. Daarom is er in dit proof of concept gefocust op vuurverspreiding. Bovendien 
zijn niet alle foutenbomen van het Cascademodel uitgewerkt. Om de werking van het 
model aan te tonen is dit ook niet noodzakelijk. Uiteindelijk is alleen voor de 
foutenboom ‘brand ontstaat’ gekeken in hoeverre het model te vullen is met 
beschikbare gegevens (hoofdstuk 5). Van deze proof of concept is deze rapportage 
een weerslag. 
 
Kort gezegd gaat het in dit onderzoek om het volgende: 

• Onderzoek naar beschikbaarheid en bruikbaarheid van praktijkgegevens voor 
o Cascademodel 
o foutenbomen 

• Onderzoek van bruikbaarheid van het Cascademodel 2.0 
 
Schematisch ziet de opzet van de rapportage er als volgt uit: 
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Figuur 1: Onderwerpen rapportage 

 

 
1.2.1 Themagewijze verdieping 

Naast de toepassing als algemeen model, waarbij meerjarige (trend)analyse gedaan 
kan worden, is het ook mogelijk om het Cascademdoel 2.0 te gebruiken voor 
themagewijze verdieping. Zo kan bijvoorbeeld met hulp van dit model de invloed van 
bepaalde spullen, materialen of de organisatie van repressie geanalyseerd worden. 
Het is dan wel noodzakelijk dat er (tijdelijk) extra gegevens verzameld worden voor 
een dergelijke specifieke analyse.

Foutenboom  
(hoofdstuk 2 en 3) 
 

Praktijkgegevens 
(hoofdstuk 4) 
 

Cascademodel  
(hoofdstuk 2) 
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2 Cascademodel en risicoanalyse 
 

2.1 Cascademodel 

In de vorige rapportage Verbeteren brandveiligheid. Cascademodel en 
vlinderdasmodel nader beschouwd (Dikkenberg, et al., 2010) , is uitvoerig 
stilgestaan bij het Cascademodel. In deze paragraaf wordt hier nogmaals summier 
op ingegaan. De basisgedachte van het Cascademodel is dat vuur en rook (in een 
gebouw) verschillende fysieke, tijdsvolgordelijke fasen kan doorlopen.  
 
Een brand ontstaat (door verschillende factoren) in een voorwerp. Dit voorwerp kan 
van alles zijn: een prullenbak, een pan, een gordijn enzovoort. Dit is de eerste fase 
van de brand. 
 
Vervolgens is er een kans dat de brand zich zal uitbreiden naar andere voorwerpen in 
de ruimte waar het brandende voorwerp staat. Dit kan door direct vlamcontact, door 
hittestraling vanuit het voorwerp of via de hete rookgassen. Of dit wel of niet 
gebeurt, is ook weer afhankelijk van verschillende factoren. 
 
Hierna is er een mogelijkheid dat de brand zich uitbreidt naar andere ruimten op de 
verdieping, het brandcompartiment1 of zelfs buiten het brandcompartiment. Ook dit 
is weer afhankelijk van verschillende factoren (bijvoorbeeld op welk moment er 
geblust wordt, de aanwezigheid van brandbare materialen, enzovoort).  
 
Met behulp van het Cascademodel kan het brandverloop geanalyseerd worden. Bij 
voldoende gegevens (o.a. tijd) kan gekeken worden hoe snel een brand zich van de 
ene fase naar de andere ontwikkelt en deze informatie kan vergeleken worden met 
andere branden. Kortom: het Cascademodel geeft de dynamiek van een brand weer 
en geeft de statistische gegevens weer in een model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Met betrekking tot de indeling ruimte – verdieping – compartiment zie §2.5. 
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Figuur 2: Het Cascademodel 

 

2.2 Foutenbomen en BBN 

Zoals gezegd is het niet vanzelfsprekend dat een brand zich van de ene fase (of 
‘ruimtelijke toestand’) naar de andere fase ontwikkelt. Door adequaat ingrijpen van 
personen of installaties (bijvoorbeeld een sprinkler) kan bijvoorbeeld voorkomen 
worden dat een brand zich verder uitbreidt. Wanneer een brand in een voorwerp 
meteen door een aanwezige opgemerkt wordt en geblust wordt, zal de brand niet 
overgaan naar andere voorwerpen in de ruimte. Ook een automatische 
sprinklerinstallatie kan voorkomen dat een brand zich verder uitbreidt. Verder is het 
mogelijk dat een brand dooft door een gebrek aan brandbare materialen of een 
gebrek aan zuurstof. 
 
Op deze manier kunnen er tal van ‘barrières’ benoemd worden, die kunnen 
voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar de volgende fase. Deze barrières 
kunnen in een logische volgorde gezet worden, bijvoorbeeld: 

1) brand wordt opgemerkt 
2) blusmiddel aanwezig 
3) blusmiddel adequaat gebruikt. 

 
De barrières hebben een onderlinge afhankelijkheid. De aanwezigheid van een 
blusmiddel is bijvoorbeeld pas relevant wanneer de brand ook opgemerkt wordt. Het 
in logische volgorde zetten van deze barrières, waarmee de onderlinge samenhang 
inzichtelijk gemaakt wordt, kan in de vorm van een foutenboom.2 Een barrière die 
niet werkt (faalt) wordt ook wel een ‘fout’ genoemd.3  Verschillende fouten kunnen 
(in combinatie) leiden tot een ongewenste gebeurtenis. Hiermee maken 

                                           
2 Voor meer uitleg over foutenbomen, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Fault_tree_analysis. In ISO, 1990 
wordt uitgebreider ingegaan op het gebruik van foutenbomen in relatie tot brandveiligheid. 
3 Aan dit (technisch) falen kunnen talrijke oorzaken ten grondslag liggen, technische en niet-technische. 
Ook het niet aanwezig zijn van een barrière kan als falen opgevat worden.  

 

 
 

Invloedfactoren 

- pro-actie, preventie, preparatie, 
repressie 

- gedrag aanwezigen 
- ………. 
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foutenbomen inzichtelijk welke rol handelingen of maatregelen spelen bij het 
voorkomen of beperken van een brand. 
 
De grote meerwaarde van foutenbomen is dat ze gevuld kunnen worden met 
statistische gegevens. Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden hoe vaak bepaalde 
factoren voorkomen (c.q. wat de ‘faalfrequentie’ is van bepaalde maatregelen) en 
wat de invloed van een factor is op (de kans op) een ongewenste gebeurtenis. Of, 
anders gezegd, welke veiligheidsmaatregel het meest efficiënt zal zijn. Binnen 
andere veiligheidsterreinen (arbeidsveiligheid, kernenergie) wordt deze methodiek al 
langer gebruikt en heeft al verschillende interessante inzichten opgeleverd.  
 
De methodiek van een foutenboom gaat uit van evidente (deterministische) relaties 
(bijvoorbeeld: een werkende rookmelder draagt bij aan het snel ontdekken van een 
brand). Een methodiek die nog een stap verder gaat en ook minder voor de hand 
liggende relaties blootlegt is die van het Bayesian Belief Network. Hiermee worden 
ook (probabilistische) statistische relaties inzichtelijk die anders verborgen blijven. 
Zo blijken mensen die een werkende rookmelder in huis hebben, tevens mensen te 
zijn die statistisch een kleinere kans op het ontstaan van brand hebben dan mensen 
die geen rookmelder hebben. (Anders geformuleerd: mensen met een werkende 
rookmelder hebben deze eigenlijk het minste nodig.)  
 
Door Hanea en Ale van de Technische Universiteit Delft (zie Bijlage 0) is de 
bruikbaarheid van het Bayesian Belief Network (BBN) als vervanging van de 
foutenbomen onderzocht. Zij concluderen dat de toepassing van BBN in het 
Cascademodel een duidelijke meerwaarde heeft, omdat foutenbomen alleen logisch 
deterministische relaties analyseert (als oorzaak 1 en/of oorzaak 2, dan ...), terwijl 
BBN ook andersoortige probabilistische relaties analyseert (als dit en dit dan is het 
waarschijnlijk dat ...). Hiermee kan een genuanceerder beeld van (de samenhang 
van) invloedsfactoren ontstaan.   
 

2.3 Combinatie 

Binnen het project Verbeteren brandveiligheid is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid en de  meerwaarde van het combineren van de methodiek van de 
foutenboom en het Cascademodel. Zoals eerder gerapporteerd (Dikkenberg, et al., 
2010) is dit zeer goed mogelijk. De combinatie van deze methodieken doet recht aan 
zowel het dynamische karakter van een brand (het Cascademodel) als aan de 
complexiteit van invloedfactoren binnen die dynamiek (de foutenbomen). Met andere 
woorden: de foutenbomen brengen causaliteit en de mogelijkheid van uitgebreide 
statistische analyse in het Cascademodel. 
 
Al eerder is het onderzoek naar de bruikbaarheid van foutenbomen en BBN (Hanea 
en Ale, bijlage 4) genoemd. Hierin wordt tevens geconcludeerd dat de combinatie 
van foutenbomen of BBN met het Cascademodel, zeer goed kunnen worden 
toegepast voor het modelleren van de kansen (probabilistiek) van de overgangen 
tussen de fasen. 
 

2.4 Voorbeelden 

Door de gekozen methodiek kunnen tal van relaties inzichtelijk gemaakt worden. Een 
mogelijke relatie is die tussen ontdekkingstijd en omvang van de brand bij 
ontdekken. De volgende figuur is opgesteld aan de hand van gegevens van 220 
branden die bureau Save in 1989 en 1990 heeft verzameld. In deze figuur is een 
dergelijke relatie weergegeven. 
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Figuur 3: Omvang brand bij ontdekken en ontdekkingstijd bij 220 branden. 

 
 
Een dergelijke analyse kan ook gedaan worden aan de hand van opkomsttijden. 
Hiermee kan bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden wat de relatie is tussen een 
bepaalde  opkomsttijd en het stadium waarin de brand zich bevindt bij aankomst van 
de brandweer. Een dergelijke analyse heeft Save begin jaren negentig uitgevoerd 
voor het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken (Save, 1991). 
 
Dit zijn voorbeelden van vrij grofmazige analyses, die onderzoekers echter wel op 
een spoor kunnen zetten van (mogelijke) invloedfactoren. Deze invloedfactoren 
kunnen nader beschouwd worden door ze te benaderen met de methode van 
foutenbomen of Bayesian Belief Networks. Dan kunnen ook ingewikkeldere relaties 
inzichtelijk gemaakt worden en kan de effectiviteit van maatregelen (preventief of 
repressief) in samenhang met andere maatregelen gekwantificeerd worden. Enkele 
andere voorbeelden worden gegeven in bijlage 0. 
 

2.5 Uitwerking 

Elke foutenboom (een opeenstapeling van factoren) leidt tot een ongewenste 
gebeurtenis. Bij het Cascademodel zijn deze ongewenste gebeurtenissen: 

1. brand ontstaat 
2. brand ontwikkelt zich binnen het voorwerp 
3. brand slaat over naar de ruimte (inclusief de aanwezige voorwerpen) 
4. brand ontwikkelt zich in de ruimte van ontstaan 
5. brand komt buiten de ruimte van ontstaan 
6. brand ontwikkelt zich op de verdieping van ontstaan 
7. brand komt buiten de verdieping van ontstaan 
8. brand ontwikkelt zich binnen het compartiment 
9. brand komt buiten het compartiment. 

 
Deze indeling is te gebruiken voor het beschrijven en analyseren van 
woningbranden, maar kan ook gebruikt worden voor andere typen gebouwbranden. 
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Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
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Figuur 4: Foutenbomen in het Cascademodel 

 
 
In dit Cascademodel is ervoor gekozen om ‘ruimte’ voor ‘verdieping te plaatsen en 
om ‘verdieping’ voor ‘compartiment’ te plaatsen. Dit impliceert dat een verdieping uit 
meerdere ruimten kan bestaan en dat een compartiment uit meerdere verdiepingen 
kan bestaan. Dit is schematisch weergegeven in figuur 5. In praktijk zijn er echter 
allerlei variaties mogelijk. Een verdieping kan ook uit meerdere compartimenten 
bestaan en een ruimte kan ook uit meerdere verdiepingen bestaan 
(atriumconstructie of vide). Waar het echter om gaat is dat er verschillende 
afgebakende plaatsen worden onderscheiden en dat de overgangen tussen die 
plaatsen als cruciale ongewenste gebeurtenissen worden aangemerkt. 
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Figuur 5: Ruimtelijke indeling 

 
 
De verschillende foutenbomen (1 tot en met 9) worden zoveel mogelijk generiek 
opgezet. Dit kan, omdat veel invloedfactoren bij de verschillende overgangen 
identiek zullen zijn. In bijlage 0 zijn vier van deze foutenbomen weergegeven.  
 
Bij wijze van proof of concept wordt in het volgende hoofdstuk de foutenboom ‘brand 
ontstaat’ uitgewerkt.  
 

2.6 Samenvattend 

• Een brand ontwikkelt zich in opeenvolgende afbakeningen van het model: 
voorwerp, ruimte, verdieping, compartiment 

• Bij deze ontwikkelingen kunnen verschillende cruciale gebeurtenissen 
gedefinieerd worden 

• Deze gebeurtenissen kunnen geanalyseerd worden met behulp van 
foutenbomen 

• Hiermee kunnen statistische relaties en afhankelijkheden inzichtelijk gemaakt 
worden 

• De methodiek van het Bayesian Belief Network biedt de mogelijkheid van 
verdere verfijning en onderlinge afhankelijke elementen in de ‘foutenboom’ 

• De gekozen methodiek is in lijn met de bevindingen van Ale en Hannea (TU 
Delft). 
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3 Foutenboom ‘brand ontstaat’ 
 

3.1 Hoofdstructuur 

We spreken van brand wanneer de voorwaarden voor brand aanwezig zijn, zoals 
brandstof, zuurstof en energie/hitte, en de interactie hiertussen. Dit noemen we de 
(fysische) brandkenmerken. Daarnaast moet de brand ook daadwerkelijk ontstoken 
worden (de ‘trigger’). Tenslotte kan een brand door handelingen of voorzieningen 
(zeer) beperkt blijven. De brand is dan feitelijk wel ontstaan, maar heeft zich niet 
verder ontwikkeld. Zo zal niet elke ‘vlam in de pan’ leiden tot een bij de overheid 
gemelde brand, maar alleen wanneer de vaak wel functionerende maatregelen tot 
correctie/herstel (zoals een deksel op de pan doen en laten afkoelen) falen. 
 
Deze overwegingen leiden ertoe dat de foutenboom drie hoofdtakken kent: 

1. (fysische) brandkenmerken 
2. brandoorzaak (trigger) 
3. correctie/herstel handelingen en voorzieningen 

 
Dit wordt als volgt weergegeven in onderstaande figuur. 
 

 
 
Figuur 6: Globale structuur foutenboom ‘Brand ontstaat’ 

 
 
Een meer uitgewerkte structuur van deze boom staat weergegeven in bijlage 0. In 
de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de afzonderlijke elementen. 
 

3.2 Fysische brandkenmerken 

Zoals gezegd worden de volgende brandkenmerken onderscheiden: 
• brandstof 
• zuurstof 
• energie/hitte  
• interactie. 

 
Brandstof, zuurstof en energie/hitte vormen de drie elementen van de 
‘branddriehoek’. Deze drie zijn noodzakelijk om van ‘brand’ te kunnen spreken. Valt 
één van deze drie weg, dan zal er geen sprake meer zijn van brand.  
 
Hoewel deze drie noodzakelijke voorwaarden zijn, zijn het nog geen voldoende 
voorwaarden. Daarvoor is er nog een factor van belang, voordat er brand kan 
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ontstaan: interactie. De drie elementen moeten met elkaar kunnen reageren. 
Daarom is het element ‘interactie’ toegevoegd aan de fysische brandkenmerken.  
 

3.3 Trigger/brandoorzaak 

Met ‘trigger’ wordt in dit kader de aanleiding bedoeld die de fysische interactie 
mogelijk maakt, en daarmee het brandproces op gang brengt. In het kader van 
‘Verbeteren brandveiligheid’ wordt een onderscheid gemaakt tussen een moedwillige 
aanleiding en een niet-moedwillige aanleiding.  
 
De indeling moedwillig/niet-moedwillig is relevant, omdat het brandveiligheidsbeleid 
in Nederland gericht is op de niet-moedwillige branden. Maatregelen die gericht zijn 
op het voorkomen van moedwillige branden, liggen meer op andere beleidsterreinen 
(bijvoorbeeld justitie).4 
 
Hoewel we pas in hoofdstuk 4 ingaan op de beschikbare gegevens hiervoor, is het 
toch op deze plek al relevant om te kijken naar de indeling die Save heeft 
gehanteerd. Save gaat ervan uit dat indien er geen sprake is van brandstichting, het 
automatisch een niet-moedwillige brandoorzaak betreft. Hierbij wordt nog een 
verdere onderverdeling gemaakt tussen ‘handeling’; ‘technisch’; een combinatie van 
beide of ‘onbekend’. In onderstaande figuur is dit weergegeven. 

 
Figuur 7: Indeling brandoorzaken 

 

 

Zoals gezegd wordt ook de een categorie onderscheiden die bestaat uit een 
combinatie van handeling en technisch (22_PO_HandTechn). Dit hangt samen met 
het gegeven dat niet altijd duidelijk is wat de exacte brandoorzaak is: het falen van 
een thermostaat van een frituurpan is ‘technisch’, het vergeten uit te zetten van een 

                                           
4 Op de indeling moedwillig/niet-moedwillig is wel wat af te dingen. Of een bepaalde brandoorzaak als 
‘moedwillig’ of als ‘per ongeluk’ wordt aangemerkt is soms arbitrair en discutabel. Wat ‘per ongeluk’ lijkt te 
zijn gebeurd, blijkt soms toch brandstichting te zijn. Bovendien bestaat er een groot grijs gebied tussen 
‘echt per ongeluk’ via ‘onvoorzichtig’ en ‘roekeloos’ naar ‘moedwillig’. Het handelen van mensen die 
vanwege hun verstandelijke toestand als ‘handelingsonbekwaam’ gelden, is nog lastiger te classificeren. 
Binnen het kader van dit onderzoek wordt deze problematiek echter niet verder uitgewerkt en wordt ervan 
uitgegaan dat meestal in voldoende mate aan te geven is of een gebeurtenis ‘moedwillig’ of ‘per ongeluk’ 
is. 

Brandoorzaak Type oorzaak

Brandstichting 10_Moedwillig

Afbranden van verf 21_PO_Handeling

Spelen met vuur / baldadigheid 21_PO_Handeling

Onvoorzichtigheid bij roken 21_PO_Handeling

Onvoorzichtige/ondeskundige handeling 21_PO_Handeling

Oververhitting, fel stoken 21_PO_Handeling

las-, snij-, soldeerwerkzaamhden 21_PO_Handeling

Vlam in de pan/droogkoken 22_PO_HandTechn

Andere oorz. 22_PO_HandTechn

defect, technische storing 23_PO_Techn

Sluiting 23_PO_Techn

Hitte-uitstraling 23_PO_Techn

Explosie 23_PO_Techn

Stat. electriciteit, blikseminslag 23_PO_Techn

Zelfontbranding, broei 23_PO_Techn

Bouw-, constructiefout 23_PO_Techn

Onbekend 30_Onbek
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frituurpan op een gaspit is ‘handeling’. De categorie onbekend is bestemd voor de 
gevallen die onbekend zijn of die niet zijn ingevuld.  
 
In figuur 8 is de indeling in brandoorzaken opgenomen in een foutenboom. Omwille 
van de bruikbaarheid zijn categorieën uit figuur 7 samengevoegd. Hierbij is tevens 
bij wijze van voorbeeld aangegeven hoeveel branden uit de Save-database elke 
categorie betreffen (eerste getal). Het tweede getal is het aantal ‘ernstigere’ branden 
uit die zelfde database (branden met doden of gewonden).  
 

 
 
Figuur 8: Verdeling van brandoorzaken van de 220 onderzochte branden en de 75 

ernstiger branden 

 

3.4 Correctie en herstelhandelingen en voorzieningen 

De derde tak van de hoofdstructuur van de foutenboom ‘Brand ontstaat’ bestaat uit 
de tak ‘Correctie en herstelhandelingen en voorzieningen’ (zie paragraaf 3.1). Hoewel 
cijfers ontbreken, mag aangenomen worden dat een groot deel van de branden 
direct bij het ontstaan opgemerkt worden waarna er een correctie of 
herstelhandeling door een aanwezige wordt uitgevoerd om de brand te blussen. 
Voorbeelden hiervan zijn het doen van een deksel op een pan (bij ‘vlam in de pan’), 
maar ook het uitblazen, uittrappen, met een blusdeken afdekken, of met een 
brandblusser of emmer water blussen. Door een dergelijke actie zal de brand zich 
niet verder ontwikkelen en doorgaans niet bij de brandweer of de 
verzekeringsmaatschappij gemeld worden. Het is belangrijk om zicht te hebben in de 
maatregelen die mensen kunnen nemen om te voorkomen dat kleine brandjes 
uitgroeien tot grotere branden. Daarom is deze als aparte tak opgenomen in de 
foutenboom. 
 
In deze tak wordt een onderscheid gemaakt in ‘handelingen’ en ‘voorzieningen’. Bij 
voorzieningen moet gedacht worden aan rookmelders, bouwkundige scheidingen 
enzovoort. Deze maatregelen zijn bij het ontstaan van brand nog niet van belang. Ze 
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hebben immers pas een functie op het moment dat de brand al ontstaan is. 
Maatregelen die wel relevant zijn in het kader van de foutenboom ‘Brand ontstaat’ 
zijn bijvoorbeeld het gebruik van onbrandbare materialen en temperatuurbeveiliging 
op apparaten. 
 
Het onderdeel ‘handelingen’ is opgebouwd uit 

• ontdekking en 
• blussing. 

 

3.5 Samenvattend 

• In de foutenboom ‘brand ontstaat’ kijken we naar de fysische 
brandkenmerken, de brandoorzaak (trigger) en de herstelhandelingen 

• De brandoorzaak (trigger) kan moedwillig of per ongeluk zijn 
• Als het per ongeluk is, kan de oorzaak liggen in een handeling, in de techniek 

of een combinatie hiervan 
• In welke categorie een brandoorzaak valt is soms een kwestie van 

(subjectieve) beoordeling 
• Een brand kan direct bij ontstaan ontdekt en geblust worden. 
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4 Gegevens 
 
 
Nadat foutenbomen ontworpen zijn (op basis van logica en specifieke deskundigheid 
op het gebied van brandveiligheid), kunnen de foutenbomen met data gevuld 
worden, teneinde hiermee (statistische) analyses uit te voeren. Hiervoor is het 
belangrijk om over betrouwbare en bruikbare data te beschikken. Deze data kan 
afkomstig zijn uit bestaande databases, maar ook uit brandonderzoek of 
buitenlandse statistiek (indien geen goede Nederlandse data voorhanden zijn), 
eventueel aangevuld met ‘expert judgement’5. 
 

4.1 Noodzaak goede data 

Gegevens die nodig zijn om tot goede en betrouwbare statistische analyses te komen 
dienen:  

1. betrekking te hebben op de populatie die onderzocht wordt 
2. uit te gaan van een heldere, eenduidige definitie 
3. valide te zijn. 

 
Ad 1: De grenzen van een analyse dienen congruent te zijn met de grenzen van de 
dataset. Dit is evident: een analyse van hedendaagse Nederlandse woningbranden 
moet gebaseerd zijn op data van hedendaagse Nederlandse woningbranden. Dit 
impliceert dat bij de analyse helder moet zijn wat ‘hedendaags’, ‘Nederlandse’ en 
‘woningbranden’ in dit geval betekenen en dat de dataset dus ook moet gaan over 
die definitie van hedendaagse Nederlandse woningbranden. Bij voorkeur bevat de 
dataset alle gevallen die onder die definitie vallen. Indien dit niet het geval is, dient 
uitgegaan te worden van een aselecte steekproef over de hele populatie. Voorkomen 
moet worden dat er in de analyse statistische uitspraken gedaan worden over 
Nederlandse woningbranden, terwijl de gebruikte data alleen betrekking hebben op 
(bijvoorbeeld) woningbranden in Nederlandse binnensteden. 
 
Ad 2: Dit punt hangt nauw samen met het vorige punt. Wanneer er verschil van 
inzicht kan bestaan over wat een begrip exact wel en niet behelst, is de data, en dus 
de analyse, inherent onbetrouwbaar. Voorbeelden van begrippen die snel tot 
misverstanden kunnen leiden is het begrip ‘woning’ en het begrip ‘redding’. Een al 
dan niet permanent bewoonde caravan zal soms wel en soms niet als woning worden 
aangemerkt. En als mensen bij een brand van een balkon gehaald worden door de 
brandweer, zal de ene dit wel en de ander dit niet als een redding zien.6 
 
Ad 3: Naast ‘vervuiling’ van de database (en dus de analyse) door gebruik van 
onzorgvuldige definities, is het ook van belang dat de aangeleverde data ook juist is. 
Voorkomen moet worden dat data tot stand komen door gissingen door personen die 
inhoudelijk niet deskundig geacht kunnen worden. De persoon die de gegevens moet 
aanleveren, dient hiertoe ook in staat te zijn. 
 

                                           
5 Een ‘expert judgement’ (deskundigenoordeel) kan op verschillende wijze tot stand komen. Een 
methodiek om te komen tot een gestructureerd en min of meer objectiveerbaar deskundigenoordeel is 
enige jaren geleden door medewerkers van de TU Delft beschreven (Cooke, et al., 1999).  
6 Binnen het project Verbeteren brandweerstatistiek buigen het het ministerie van VenJ, het CBS, de NVBR 
en de VBV zich momenteel over de definitie van dergelijke begrippen. 
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4.2 Dataset 

De gewenste data voor het doen van analyses is niet altijd beschikbaar. In de ideale 
situatie worden gegevens systematisch verzameld aan de hand van de opgezette 
foutenboom. In dat geval worden specifiek die gegevens verzameld die een rol 
spelen in de foutenboom, volgens de definities zoals die in de foutenboom zijn 
vastgesteld. 
 
Helaas is dit voor de hiervoor geschetste foutenbomen nu nog niet het geval. 
Daarom is voor deze proof of concept voor het ‘vullen’ van de foutenbomen geput uit 
de reeds beschikbare gegevens. Deze gegevens komen uit de databases van het 
CBS, van bureau Save en van de data die verzameld zijn in het kader van de NIFV-
onderzoeken naar fatale woningbranden (Groenewegen, et al., 2010).  
  
Door te kiezen voor de CBS- en de Save-database, wordt de keuze gemaakt om de 
analyse van branden te beperken tot een deel van de branden die bij de overheid 
(‘112’) gemeld worden. Dit zijn uiteraard niet alle branden in Nederland. Sommige 
branden worden door omstanders of aanwezigen geblust of gaan vanzelf uit (door 
gebrek aan brandstof of zuurstof) voordat de brandweer gewaarschuwd wordt. In dat 
geval kan er overigens wel sprake zijn van schade, zodat deze branden mogelijk wel 
bij de verzekeringsmaatschappij bekend zijn. Daarnaast kan er ook brand zijn zonder 
(gemelde) schade en zonder melding (bijvoorbeeld een snel afgedekte vlam in de 
pan tijdens het koken). Tenslotte zou er nog een onderscheid gemaakt kunnen 
worden tussen ‘ongewilde branden’ en ‘gewilde branden’ (zoals flamberen en 
kampvuur).7 In het geval van gewilde branden wordt er meestal niet gesproken van 
‘brand’ maar van ‘vuur’.8 In figuur 9 worden deze categorieën schematisch 
weergegeven. 
 

 
 
Figuur 9: Branden en gerapporteerde branden 

                                           
7 De indeling gewild / ongewild heeft overeenkomsten met de eerder genoemde indeling moedwillig / niet-
moedwillig in het vorige hoofdstuk. Dit is echter niet exact hetzelfde. Een moedwillig aangestoken brand 
(brandstichting) kan toch ongewenst zijn. 
8 Volgens het Groot woordenboek der Nederlandse taal (Van Dale, Utrecht 1992) en www.vandale.nl zijn 
‘vuur’ en ‘brand’ synoniem. In de onderwijspublicaties van het NIFV wordt brand echter gedefinieerd als 
‘ongewenst vuur’ (NIFV, 2008, p. 10). Volgens deze laatste definitie zou ‘ongewenste brand’ dus een 
pleonasme zijn en ‘gewenste brand’ een contradictio in terminis. 
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Het totaal aantal branden in Nederland is niet bekend. Van het aantal branden met 
bij de verzekering gemelde schade zijn wel gegevens bekend. In 2009 is op elke 100 
verzekerden 1,1 keer brand- en schroeischade aan de inboedel geclaimd bij 
verzekeringsmaatschappijen in Nederland (Verbond, 2010). En voor schade aan de 
woning (opstal) is 0,4 keer per 100 verzekerde schade geclaimd. Met andere 
woorden: 4 per 1000 woningen.  
 
4.2.1 CBS 

In Nederland worden op landelijke schaal gegevens over branden verzameld door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze gegevens worden door 
brandweerkorpsen aangeleverd. Het grote voordeel van de CBS-database is dat deze 
vele decennia bestrijkt (vanaf 1933) en dat de gehanteerde vragenlijst vrij constant 
is, waardoor meerjarige (trend)analyses mogelijk zijn. De laatste grote wijziging in 
de vragenlijst dateert van 1993. In 2006 heeft er een afslanking van de dataset 
plaatsgevonden, omdat sommige vragen om verschillende redenen niet meer zinvol 
werden geacht. In bijlage 0 is de huidige vragenlijst over branden opgenomen (met 
daarbij de in 2006 verdwenen vragen gemarkeerd). Omdat de dataset van voor 1993 
nog steeds bruikbaar kan zijn voor het doen van analyses, is ook de vragenlijst van 
voor 1993 opgenomen als bijlage 0. 
 
Voor het project ‘Verbeteren brandveiligheid’ kent de CBS Brandweerstatistiek enkele 
nadelen op het gebied van betrouwbaarheid en dekking (onderrapportage).9 
Bovendien heeft het CBS in de selectie van de variabelen waarover gegevens worden 
verzameld keuzes gemaakt, die niet noodzakelijk overeenkomen met keuzen die 
onderzoekers in het kader van het project Verbeteren brandveiligheid zouden maken. 
Mede naar aanleiding van eerder onderzoek naar databasevorming (zie Tonnaer, 
2010), is het project Verbeteren brandweerstatistiek opgestart. Het project 
Verbeteren brandveiligheid zal hiervoor input kunnen bieden.  
 

4.2.2 Save 

Naast de gegevensverzameling van het CBS is er nog een bron die in het kader van 
dit onderzoek bruikbaar is. Dat is de database met gegevens over 220 branden 
(waarbij 469 personen betrokken waren)10 die het adviesbureau Save (nu 
Oranjewoud/Save) in 1989 en 1990 heeft aangelegd in het kader van een onderzoek 
naar opkomsttijden. De gegevens hierover zijn verzameld in nauwe samenwerking 
met het brandweerkorps dat bij de betreffende brand betrokken was en kennen een 
grotere mate van detaillering (zie bijlage 0) en validatie dan de CBS-database. De 
dataset bevat ook gegevens over rookverspreiding. Dit is interessant, aangezien 
eerder is gebleken dat rookverspreiding het grootste probleem vormt bij brand (o.a. 
Kobes 2008). Gegevens over rookverspreiding zijn bijgehouden in relatie tot de 
omvang van de branduitbreiding (figuur 10) en in relatie tot de aankomst van de 
brandweer (figuur 11). 
 

                                           
9 Zie voor een uitgebreide beschouwing van de CBS-data: Tonnaer, 2010 p. 25 – 31. 
10 Binnen deze dataset onderscheidt Save 75 branden waarbij personen gewond, bedwelmd of gedood 
zijn. Bij deze 75 ‘ernstiger’ branden waren 120 personen betrokken. 
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Omvang Branduitbreiding

Omschrijving Totaal

Geblust 0
Voorwerp 79 36 20 19 5 3 1
Ruimte 97 21 34 35 11 6 1

Verdieping 21 - 6 11 5 2 2
Woning 9 - - 6 1 1 2
BuitenWoning 4 - - 4 4 - -

Anders 8 1 1 - 6 -
Onbekend 2 - - 1 - - 1

220 58 60 77 26 18 7  
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Omvang Branduitbreiding
Omschrijving Totaal

Gblust 0,0%

Voorwerp 35,9% 46% 25% 24% 5 4% 1%

Ruimte 44,1% 22% 35% 36% 6 6% 1%

Verdieping 9,5% - 29% 52% 5 10% 10%

Woning 4,1% - - 67% 1 11% 22%

BuitenWoning 1,8% - - 100% 4 - -

Anders 3,6% 13% 13% - 75% -
Onbekend 0,9% - - 50% - - 50%

100,0% 26% 27% 35% 6 8% 3%  
 
Figuur 10: De verspreiding van brand en rook bij ontdekking 
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Omvang Branduitbreiding
Omschrijving Totaal

Geblust 27 6 8 6 2 4 1
Voorwerp 44 8 18 10 7 1 -
Ruimte 85 8 32 20 19 3 3

Verdieping 24 - 5 5 12 1 1
Woning 19 - - 9 7 2 1
BuitenWoning 11 - - - 8 1 2

Anders 9 1 1 1 - 4 2
Onbekend 1 - - - - - 1

220 23 64 51 55 16 11
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Omvang Branduitbreiding
Omschrijving Totaal

Geblust 12,3% 22% 30% 22% 7% 15% 4%

Voorwerp 20,0% 18% 41% 23% 16% 2% -
Ruimte 38,6% 9% 38% 24% 22% 4% 4%

Verdieping 10,9% - 21% 21% 50% 4% 4%

Woning 8,6% - - 47% 37% 11% 5%

BuitenWoning 5,0% - - - 73% 9% 18%

Anders 4,1% 11% 11% 11% - 44% 22%
Onbekend 0,5% - - - - - 100%

100,0% 10% 29% 23% 25% 7% 5%

 
Figuur 11: De verspreiding van brand en rook bij aankomst van de brandweer 

 
4.2.3 Onderzoek fatale woningbranden NIFV 

Ten behoeve van het onderzoek naar fatale woningbranden heeft het NIFV over een 
aantal jaren gegevens verzameld en geregistreerd over deze branden. Zoals de titel 
aangeeft, worden hierbij alleen gegevens verzameld over woningbranden waarbij 
mensen om het leven zijn gekomen. De dataset die over deze branden wordt 
verzameld is echter wel uitgebreid, zodat deze data nuttig kunnen zijn bij het doen 
van (specifiek) onderzoek. De vragenlijst die gehanteerd wordt bij het onderzoek 
naar fatale woningbranden is opgenomen als bijlage 0 van dit rapport. 
 

4.3 Samenvattend 

• Voor het doen van statistische analyses is de beschikbaarheid van goede data 
essentieel 

• Deze data dient aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen (validiteit, 
beschikbaarheid, heldere definities, representatief voor de populatie) 

• De benodigde data is niet altijd beschikbaar 
• Voor deze proof of concept wordt gebruikgemaakt van datasets van bureau 

Save, het CBS en het NIFV. 
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5 Proof of concept ‘Brand ontstaat’ 
 
 
Zoals hiervoor aangegeven bestaat de hoofdstructuur van deze foutenboom uit 
fysische brandoorzaken, de ‘trigger’ en correctie en herstelhandelingen. 
Schematisch: 
 

 
Figuur 12: Brand ontstaat 

 
Gegevens over de fysische brandkenmerken worden in paragraaf 5.1 behandeld, die 
over de brandoorzaak in paragraaf 5.2 en die over correctie/herstel in paragraaf 5.3. 
 

5.1 Gegevens fysische brandkenmerken 

Zoals in hoofdstuk 3 is beargumenteerd bestaan de fysische brandkenmerken uit 
brandstof, zuurstof, energie/hitte en de interactie daartussen. 
 
 

 

 
 
Figuur 13: Fysische brandkenmerken 

 
 

5.1.1 Brandstof 

Over de aard van de brandstof die bij het ontstaan van brand betrokken is wordt in 
de CBS-statistiek gerapporteerd. In figuur 14 zijn de subcategorieën die het CBS 
hierbij onderscheidt weergegeven. 
 
In de foutenboom wordt ook ingegaan op de ontsteekbaarheid van de brandstof. 
Gegevens hierover zijn noch in de Save noch in de CBS-rapportage als zodanig 
geregistreerd. Omdat er daadwerkelijk brand is uitgebroken is kennelijk aan deze 
voorwaarden voldaan. Ondanks dat hier op dit moment geen gegevens over 
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beschikbaar zijn, wordt dit kenmerk wel opgenomen in de foutenboom.  Zodoende 
biedt de foutenboom de mogelijkheden om dit kenmerk in de toekomst mee te 
nemen in de analyse en kunnen er eventuele maatregelen en voorzieningen op 
gebaseerd worden (bijvoorbeeld de toepassing van brandvertragers). 
 
5.1.2 Zuurstof 

Hierover is nauwelijks informatie beschikbaar in de gebruikte databases. Aangezien 
er brand is ontstaan, kan gesteld worden dat er voldoende zuurstof aanwezig was. 
Bij de verdere ontwikkeling kan een (beperkte) hoeveelheid zuurstof wel van invloed 
zijn op de verdere ontwikkeling van brand (zuurstof beperkte brand).11 
 
5.1.3 Ontstekingsbron 

Gegevens over de ontstekingsbron worden in de CBS-rapportage geregistreerd. Zie 
hiervoor figuur 14. Het CBS maakt hierbij onderscheid tussen ‘ontstekingsbron’, 
‘energievoorziening’ en ‘brandstof’. Dit onderscheid is soms arbitrair. 

                                           
11 In sommige gevallen wordt het bewust verlagen van het zuurstofgehalte in de lucht gebruikt als 
brandpreventieve methode. 
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Brandstof Ontstekingsbron Energievoorziening

aardgas Andere Aardgas

aardgas Centrale verwarming Aardgas

aardgas Kachel, haard Aardgas

aardgas Kooktoestel, frituurpan Aardgas

aardgas Lucifer, aansteker, kaars Aardgas

aardgas Onbekend Aardgas

aardgas Waterverwarming (geiser, boiler) Aardgas

methaan, LPG Kachel, haard Vloeib. gasv. brandstof

methaan, LPG Kooktoestel, frituurpan Aardgas

ander gas Kachel, haard Vaste brandstof

Gas: 

benzine, spiritus Lucifer, aansteker, kaars Vloeib. gasv. brandstof

benzine, spiritus Onbekend Onbekend

benzine, spiritus Onbekend Vloeib. gasv. brandstof

benzine, spiritus Waterverwarming (geiser, boiler) Aardgas

petroleum Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

spijsoliën Kooktoestel, frituurpan Aardgas

spijsoliën Kooktoestel, frituurpan Electriciteit

spijsoliën Kooktoestel, frituurpan Onbekend

Vloeistof: 

pek Andere Vloeib. gasv. brandstof

deur) Andere Electriciteit

deur) Andere Vaste brandstof

deur) Draden, leidingen, kabels, schakelaars Electriciteit

deur) Kachel, haard Vaste brandstof

deur) Lucifer, aansteker, kaars Vloeib. gasv. brandstof

deur) Onbekend Onbekend
 

[...] 
anders vast Draden, leidingen, kabels, schakelaars Electriciteit

anders vast Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

anders vast Onbekend Onbekend

anders vast Peuken, sigas (in afvalbak) Vaste brandstof

anders vast Radio, pick-up, bandrecorder etc. Electriciteit

anders vast Strijkijzer, electr. deken, hoogtezon e. Electriciteit

anders vast TV-toestel Electriciteit

Vast: 

onbekend Andere Electriciteit

onbekend Kooktoestel, frituurpan Aardgas

onbekend Kooktoestel, frituurpan Vloeib. gasv. brandstof

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Andere

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Onbekend

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Vloeib. gasv. brandstof

onbekend Onbekend Onbekend

onbekend Peuken, sigas (in afvalbak) Onbekend  
 
 

Figuur 14: Overzicht van de aard van de brandstof, ontstekingsbron en 

energievoorziening. Deel van tabel.12 

 

                                           
12 De volledige tabel is te vinden in bijlage 0. 
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5.2 Trigger/Brandoorzaak 

De trigger/brandoorzaak bestaat zoals in hoofdstuk 3 betoogd, uit verschillende 
factoren: 

 
Figuur 15: Foutenboom trigger13 

 
Uit de gegevens van het CBS is de volgende informatie te halen ten aanzien van de 
(opgegeven) brandoorzaak. 
 

Oorzaak OmschrijvingBrandoorzaak BrandoorzaakType % %

10 Brandstichting 10_Moedwillig 25 25 11,4% 8 8 10,7%

28 Afbranden van verf 21_PO_Handeling 3 0

20 Spelen met vuur / baldadigheid 21_PO_Handeling 15 3

21 Onvoorzichtigheid bij roken 21_PO_Handeling 15 9

23 Onvoorzichtige/ondeskundige handeling 21_PO_Handeling 21 8

24 Oververhitting, fel stoken 21_PO_Handeling 6 2

27 las-, snij-, soldeerwerkzaamhden 21_PO_Handeling 3 63 28,6% 2 24 32,0%

22 Vlam in de pan/droogkoken 22_PO_HandTechn 27 12

77 Andere oorz. 22_PO_HandTechn 8 35 15,9% 2 14 18,7%

31 defect, technische storing 23_PO_Techn 19 5

33 Sluiting 23_PO_Techn 16 3

25 Hitte-uitstraling 23_PO_Techn 8 0

34 Explosie 23_PO_Techn 3 2

40 Stat. electriciteit, blikseminslag 23_PO_Techn 1 0

41 Zelfontbranding, broei 23_PO_Techn 1 1

30 Bouw-, constructiefout 23_PO_Techn 1 49 22,3% 0 11 14,7%

88 Onbekend 30_Onbek 48 48 21,8% 18 18 24,0%

220 220 75 75

Alle gevallen Ernstige gevallen

Aantal Aantal

 
Figuur 16: Brandoorzaken 
 

                                           
13 Het aantal branden uit de Save-database is in het linkergetal aangegeven. Het rechter getal betreft de 
ernstiger branden hieruit (met doden of gewonden). 
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5.3 Correctie/herstel 

Bij correctie en herstel kan gedacht worden aan handelingen en voorzieningen die 
leiden tot een snelle ontdekking en blussing van een brand. Deze handelingen en 
voorzieningen zijn pas aan de orde als de brand al ontstaan is. Strikt genomen is 
deze tak voor de foutenboom ‘brand ontstaat’ daarom minder relevant. Vandaar dat 
figuur 17 verder niet gekwantificeerd is. Aangezien deze ‘tak’ wel zeer relevant is 
voor ander overgangen in het cascademodel (zie bijlage 2), wordt in deze paragraaf 
hier toch kort op ingegaan. 
 
 

 
 
Figuur 17: Foutenboom correctie/herstel 

 
5.3.1 Snelheid en stadium van ontdekking 

Aan de hand van de Save-rapporten zijn gegevens verzameld over de snelheid van 
ontdekking en het stadium van de brandontwikkeling waarin de ontdekking heeft 
plaatsgevonden. 
 
In het ideale geval wordt de brand ontdekt 
• binnen een tijdsperiode van één minuut en 
• in het brandstadium voorwerp 
 
We hebben de ontdekkingstijd verdeeld in een drietal categorieën14: 
• Kort (< 1 minuut) 
• Vertraagd (1-15 min.) 
• Lang (> 15 min.) 
 
5.3.2 Aanwezigen - Ontdekkers 

Aan de informatie over de snelheid van ontdekken is informatie te koppelen over de 
ruimte waarin de brand ontdekt is en de persoon door wie de brand ontdekt is. Aan 
de hand van de Save-database kan de volgende analyse gemaakt worden. 

                                           
14 Deze indeling is gebaseerd op het Save-onderzoek van 1989/1990. Het is niet noodzakelijk de 
voorgestelde indeling. Meer differentiatie is mogelijk. Zie ook bijlage 0. 
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Ruimte

Ruimte naast 1 1

Etage 2 2

Woning 1

Buiten won. 3 1 1 1

Anders

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Ruimte ernaast

- Buren

Etage

- BMI

Buiten woning

- Buren

- Voorbijganger

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Ruimte ernaast

- Aanwezigen

Etage

- Aanwezigen

Woning

- Aanwezigen

Buiten woning

- Voorbijganger

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Buiten woning

- Buren

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Brand Ruimte; ontstaan in aanrechtkastje keueken; bewoners lagen te slapen

Aanwezigen Buiten

Brand Ruimte; vlam in de pan; ontstaan in ander vertrek dan waar slachtoffer zich bevond

Brand voorwerp; vlam in de pan; geringe brand/rook verschijnselen; 

Aanwezigen in Woning

Brand voorwerp; vlam in de pan; geringe brand/rook verschijnselen; 

Brand ruimte; frituurpan; aanwezigen sliepen of keken tv

Beperkt tot ruimte; spelen met vuur; moeder niet aanwezig; 2 kinderen van 3 jaar

Aanwezigen in Ruimte

Aanwezigen op Etage

Beperkt tot ruimte; vergeten dat er een vetpan op vuur stond

Bij

Aanw.Ruimte Aanw.Etage Aanw.Woning Aanw. Buiten

Aantal: 7 Aantal: 5 Aantal: 1 Aantal: 0

Ontdekt door Ontdekt door Ontdekt door Ontdekt door

Brand Ruimte; Daklozen, geimprovisserde kachel, bedwelmd?

Brand Verdieping; Tijdstip en bewoner onwel/bedwelmd andersz.

Brand Ruimte; bewoners lagen te slapen

Brand voorwerp (stoel); Rook moest langs dichte voordeur naar BMI (vluchtweg bev.)

Brand voorwerp; slapen, roken in bed, licht gehandicapt; BMI in kamer?

Brand: Ruimte; niet door aanwezige ivm zelfdoding

Bij: de situatie is (uitgaande van slechts 13 uitgediepte gevallen met 

"vertraagde ontdekking"): 

- er zijn aanwezigen in de ruimte (7 gevallen) of 

- als dat niet aan de orde is, zijn er aanwezigen op de etage (5 gevallen) of 

- als dat niet aan de orde is zijn er aanwezigen in de woning (1 geval). 

bij aanwezigen in de Ruimte (7 

gevallen) is de brand ontdekt door 

wie: 

- die aanwezige ( 0 maal) of 

- buren (4 maal) of 

- voorbijgangers (1 maal) of 

- BMI (2 maal) of 

- anderszins (0 maal) 

Locatie ontdekker (waar was 

deze): 

- ruimte ( 0 maal) of 

- ruimte ernaast (1 maal: buren) of 

- etage van de brand (2 maal: BMI) of 

- woning van de brand (0 maal) of 

- buiten woning (4 maal: 3x buren, 1x 

voorbijg.) of 

- anderszins (0 maal) 

Waarom vertraagd (zijn evt 

verbetermogelijkheden): 

  
 

 
Figuur 18: Overzicht van ontdekkingstijd, aanwezigen en locatie ontdekker. 

(figuur 18).15 
 
 

                                           
15 NB: De analyse is uitgevoerd op basis van de 33 ‘ernstiger’ branden en is dus niet representatief voor 
het geheel. Het gaat hier echter om de ‘denkwijze’ te toetsen. 
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De ‘gewenste’ situaties zijn aangegeven in groen (niet mogelijke combinaties zijn 
grijs aangegeven). Dit zijn situaties waarbij de brand door aanwezigen ontdekt 
wordt. De niet gewenste situaties kunnen verder geanalyseerd worden. Hierbij kan 
gekeken worden naar de reden waarom een brand vertraagd is gemeld. Dit kan er 
bijvoorbeeld mee te maken hebben dat aanwezige bewoners lagen te slapen of 
bedwelmd waren. 
 
5.3.3 Bluspoging 

Wanneer ontdekking heeft plaatsgevonden is het van belang om na te gaan of er een 
bluspoging heeft plaatsgevonden en zo ja of deze geslaagd is. De hypothese is dat 
een snel ontdekte brand in het algemeen een positieve relatie heeft met de kans op 
een succesvolle bluspoging. Statistische gegevens om deze hypothese te 
onderbouwen ontbreken momenteel. 
 

5.4 Samenvattend 

• Gegevens over de brandstof kunnen verkregen worden uit de CBS-statistiek 
• Gegevens over de ontsteekbaarheid van de brandstof ontbreken in alle 

beschikbare databases. Er kan alleen gesteld worden dat de betrokken stof 
ontsteekbaar was. 

• Gegevens over de aanwezige zuurstof ontbreken eveneens. Gesteld kan 
worden dat er voldoende zuurstof aanwezig was om brand te doen ontstaan. 

• Gegevens over de energiebron worden door het CBS geregistreerd. 
• Gegevens over de brandoorzaak worden ook door het CBS geregistreerd. 
• Hoewel in de Brandweerstatistiek van het CBS wel relevante gegevens zijn 

opgenomen, zijn de beschikbare gegevensbronnen voor verbetering vatbaar. 
• De categorieën moedwillig, per ongeluk, technisch en handeling zijn soms 

arbitrair. 
• Niet alle branden zijn terug te vinden in de statistiek. Er zijn alleen gegevens 

bekend over falende correctie en herstelhandelingen. Branden die direct bij 
ontstaan ontdekt en gedoofd worden, leiden niet tot een brandmelding en 
worden derhalve niet geregistreerd. 

• Door het combineren van gegevens kan iets gezegd worden over de snelheid 
van ontdekken in relatie tot het stadium waarin de brand zich bevindt. Hierbij 
kan ook aangegeven worden door wie de brand gemeld is. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Samenvattend 

Modelmatige analyse van brandveiligheid is nodig om brandveiligheid structureel te 
kunnen verbeteren. Hiermee worden invloedfactoren inzichtelijk en wordt duidelijk 
waarmee de brandveiligheid kan worden verbeterd en welke verbeteringen de 
veiligheid het meest ten goede komen. 
 
Brand is een complex verschijnsel met een complex schadepatroon. Vele factoren 
kunnen invloed hebben op de brandontwikkeling. Vele preventieve en repressieve 
maatregelen kunnen genomen worden om brandontwikkeling tegen te gaan of te 
vertragen.  
 
Brand is niet alleen een complex verschijnsel, het is ook een dynamisch verschijnsel 
dat zich ontwikkelt in tijd en ruimte.  
 
Binnen het project ‘Verbeteren brandveiligheid’ is gezocht naar een model dat deze 
aspecten in zich verenigt. Het model moet in kwalitatieve zin het verschijnsel 
‘brandontwikkeling’ inzichtelijk en analyseerbaar maken. Daarnaast moet het model 
bruikbaar zijn om kwantitatieve analyses uit te voeren. Met behulp van deze 
kwantitatieve analyses wordt het mogelijk om de invloed van variabelen en de 
samenhang tussen variabelen meetbaar te maken. Hiermee kunnen (bij voldoende 
statistische gegevens) maatregelen om brandveiligheid te verbeteren evidence based 
worden.  
 
Zoals in eerdere rapporten aangegeven bieden ‘brandkrommen’ deze mogelijkheden 
niet. Het Cascademodel daarentegen, vormt een goede basis voor het analyseren 
van branden. Dit model doet recht aan het gegeven dat een brand een dynamisch 
proces is, dat zich ontwikkelt in ruimte en tijd. Het Cascademodel beantwoordt 
echter niet de vraag waarom een brand zich van de ene fase naar de andere 
ontwikkelt. Hiervoor dient de foutenboomanalyse. Door het oorspronkelijke 
Cascademodel te combineren met foutenbomen, onstaat er in wezen een nieuw 
model. Dit model noemen we Cascademodel 2.0. 
 

6.2 Conclusies 

De breed samengestelde projectgroep (zie colofon) is van mening dat de gekozen 
benadering een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van andere benaderingen 
van brandveiligheid. Door middel van de gekozen kwalitatieve en kwantitatieve 
benadering van brandveiligheid kunnen maatregelen en beleid objectief onderbouwd 
en geëvalueerd worden. Deze methodiek is voorgelegd aan deskundigen van TU 
Delft. Ook deze oordeelden positief over de waarde van de gekozen methodiek, zij 
het met de kanttekening dat het gebruik van het Bayesian Belief Network in plaats 
van foutenbomen een verdere vervolmaking kan opleveren, omdat het Bayesian 
Belief Network naast deterministische relaties ook probabilistische relaties 
analyseert.  
 
In deze rapportage is bij wijze van proof of concept gekeken in hoeverre het 
Cascademodel 2.0 in praktijk bruikbaar en werkbaar is als het wordt gevuld met 
gegevens uit de praktijk. Hierbij is nader ingegaan op de fase ‘brand ontstaat’. Voor 
deze fase zijn al verschillende gegevens beschikbaar, waarmee het model ingevuld 
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kan worden (zie hoofdstuk 5). Op basis hiervan constateert de projectgroep dat het 
Cascademodel 2.0 een begaanbaar pad is om verder uit te werken.  
 
Het Cascademodel 2.0 maakt het mogelijk om doelkwantificering binnen de 
brandveiligheid en brandweerzorg ruimer toe te passen en tot beter onderbouwd 
beleid te komen. Voorwaarde is wel dat er voldoende relevante gegevens 
beschikbaar zijn, van voldoende kwaliteit. In het verleden zijn er door verschillende 
partijen gegevens over branden verzameld die (deels) bruikbaar zijn voor analyse 
met het Cascademodel 2.0. Voor toekomstige gegevensverzamelingen verdient het 
echter aanbeveling om deze meer af te stemmen op de gegevensbehoefte die 
voortvloeit uit de hier geschetste modelmatige benadering. 
 
De gekozen modelmatige benadering is niet alleen bruikbaar voor de analyse van de 
verspreiding van vuur, ook de rookverspreiding kan er naar verwachting mee 
geanalyseerd worden (zie bijvoorbeeld de figuren in paragraaf 0). Dit is echter nog 
niet nader onderzocht. Er bestaat in ieder geval nog wel een duidelijke 
informatiebehoefte ten aanzien van rookontwikkeling, rookverspreiding en de 
schadelijkheid van rook. Met name naar de toxiciteit van rook is al veel onderzoek 
gedaan. Het verdient aanbeveling om ook de andere aspecten van rook en 
rookontwikkeling verder te onderzoeken en hierover structureel praktijkgegevens te 
verzamelen. 
 

6.3 Aanbevelingen 

• Bij het verzamelen van gegevens over branden voortaan rekening houden 
met de gegevensbehoefte die voortkomt uit het gekozen model. 

• Meer betrekken van rook en rookontwikkeling bij de verdere uitwerking van 
het model en het verzamelen van gegevens. 

• Deze gegevensbehoefte afstemmen met het project ‘Verbeteren 
brandweerstatistiek’ (Ministerie van VenJ, CBS, NVBR en VBV). 

• Hierbij is speciale aandacht voor de kwaliteitsborging van de gegevens 
gewenst (eenduidige definities, validatie).  

• Op termijn foutenbomen uitbreiden met Bayesian Belief Networks om 
zodoende ook probabilistische relaties te analyseren (zodra voldoende 
gegevens beschikbaar zijn). 

• In een vervolgproject kan het model verder uitgewerkt worden. 
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Bijlage 2  Foutenbomen  
 
 
In het kader van dit ‘proof of concept’ zijn de eerste vier foutenbomen ontworpen: 
‘brand ontstaat’, ‘brand in voorwerp’, ‘brand van voorwerp naar ruimte’ en ‘brand in 
ruimte’. Deze staan hieronder weergegeven. 
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Brand ontstaat  
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Brand in voorwerp 
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Brand van voorwerp naar ruimte 

 

Soort Brandstof Brandbare omgeving

O
nb

ek
en

d
G

as
Vlo

ei
st

of
Vas

t

1 1 1 3 Inventaris

3 2 2 Inventaris+Afwerking wand

1 Inventaris+AfwWand+Leidingsch

1 Inv+Anders

Anders
1 bouwmateriaal

1 1 brandb. vloeistof
1 rommel, vuil

1 Onbekend

5 1 5 9 20  
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Brand in ruimte 

 1.1.1.1 

Brand in Ruimte

1.1.1.1.2.2 Correctie/

Herstel

Voorzieningen

1.1.1.1.1 (fysische) 

Brandkenmerken

.

1.1.1.1.2 Correctie/Herstel

Handelingen en 

voorzieningen

.

1.1.1.1.2.1 

Correctie/Herstel

Handelingen

..

1.1.1.1.1.2 

Interactie

.

1.1.1.1.1.1 

Brandstof

1.1.1.1.1.4 

Energie / hitte

1.1.1.1.1.3 

Zuurstof

1.1.1.1.1.1.2 

Voldoende 

ontsteekbaar

.

1.1.1.1.1.1.1 

Aanwezigheid 

brandstof

+

1.1.1.1.1.1.1.3 

Gas

1.1.1.1.1.1.1.2 

Vloeibaar

1.1.1.1.1.1.1.1 

Vast

+

1.1.1.1.1.1.2.2 

Nee

1.1.1.1.1.1.2.1 

Ja

1.1.1.1.1.2.3 Brandbare 

omgeving

.

+

1.1.1.1.1.2.2 Voldoende 

interactie

1.1.1.1.1.2.1 Beperkte 

afstand tussen brandstof 

en energiebron

1.1.1.1.1.3.2 

Voldoende Zuurstof

.

1.1.1.1.1.3.1 Zuurstof 

aanwezig

1.1.1.1.1.4.2 

Voldoende energie

.

1.1.1.1.1.4.1 

Aanwezigheid 

energiebron

Interactie 

mogelijk

Brandoorzaak

(trigger)

+

Per ongeluk

Moedwillig
+

Handeling

Technisch

1.1.1.1.2.1.1 

Ontdekking

1.1.1.1.2.1 

Blussing

Ruimte

(15/33)

> Ruimte

(5/33)

Bluspoging 15

Nee

11

Ja

4

Geslaagd

Nee

3

Ja

1

Voorzieningen?

Bouwkundig?

Installatietechn.?

BMI

1/15

Gewerkt?

Nee

0

Ja

1

Ontdekking?

K

1

V

0

L

0

Organisatorisch?

Nee Ja

Eigen opvolgings-

organisate?

Nee
Ja

1
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Bijlage 3  Voorbeelden analyses Cascademodel 
 
 
Bureau Save heeft het Cascademodel gebruikt om de eigen dataset van 
woningbranden te analyseren. Hierbij maakt Save een onderscheid tussen alle 
branden (220) en branden waarbij doden of gewonden (of ‘bedwelmden’) zijn 
gevallen. In de onderstaande figuren worden enkele van deze analyses 
gepresenteerd. 
 

 
 Alle 

gevallen 

Ernstiger  

gevallen 

Gas  5% 8% 
 aardgas 8  4 
 propaan, butaan, methaan, 

LPG 
2  2 

 ander gas 1  - 
Vloeistof  15% 20% 
 benzine, spiritus 6  4 
 diesel-, gas-, stookolie, 

petroleum 
1  - 

 spijsoliën 25  11 
Vast  55% 45% 
 bitumen, mastiek, dakleer, 

pek 
1  - 

 opgeslagen gewassen 1  - 
 houten onderdelen 

(deur/kozijn) 
20  5 

 plafondbekleding 2  - 
 muur-, wandbekleding 7  1 
 anders binnen gebouw 5  1 
 isolatiemateriaal 11  2 
 papier, karton 6  1 
 versieringen, kersboom 1  1 
 bedde-, wasgoed, vloerbed. 

gordijn 
37  11 

 kunststoffen 10  - 
 diverse afval 2  1 
 anders vast 19  11 
Onbekend  25% 27% 
 onbekend 55  20 
 Totaal (branden): 220 100% 75 
 
Figuur 1: Overzicht aard van de brandstof 

 

Observatie: 

Op het eerste gezicht lijkt er geen overtuigend verband te zijn tussen de ernst van 
de afloop van de brand en de aard van de brandstof. Een uitgebreidere statistische 
analyse zou deze hypothese kunnen toetsen. 
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Oorzaak OmschrijvingBrandoorzaak BrandoorzaakType % %

10 Brandstichting 10_Moedwillig 25 25 11,4% 8 8 10,7%

28 Afbranden van verf 21_PO_Handeling 3 0

20 Spelen met vuur / baldadigheid 21_PO_Handeling 15 3

21 Onvoorzichtigheid bij roken 21_PO_Handeling 15 9

23 Onvoorzichtige/ondeskundige handeling 21_PO_Handeling 21 8

24 Oververhitting, fel stoken 21_PO_Handeling 6 2

27 las-, snij-, soldeerwerkzaamhden 21_PO_Handeling 3 63 28,6% 2 24 32,0%

22 Vlam in de pan/droogkoken 22_PO_HandTechn 27 12

77 Andere oorz. 22_PO_HandTechn 8 35 15,9% 2 14 18,7%

31 defect, technische storing 23_PO_Techn 19 5

33 Sluiting 23_PO_Techn 16 3

25 Hitte-uitstraling 23_PO_Techn 8 0

34 Explosie 23_PO_Techn 3 2

40 Stat. electriciteit, blikseminslag 23_PO_Techn 1 0

41 Zelfontbranding, broei 23_PO_Techn 1 1

30 Bouw-, constructiefout 23_PO_Techn 1 49 22,3% 0 11 14,7%

88 Onbekend 30_Onbek 48 48 21,8% 18 18 24,0%

220 220 75 75

Alle gevallen Ernstige gevallen

Aantal Aantal

 
Figuur 2: Brandoorzaken, gedetailleerde gegevens 

 
 

Observatie: 

Op basis van deze gegevens is er geen duidelijk verband aan te wijzen tussen de 
brandoorzaak en de ernst van de branden. 
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Totaal: 

13

Locatie ontdekker A
a
n

w

B
u
re

n

V
o
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rb
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.

B
M

I

A
n
d

e
rs

A
a
n

w

B
u
re

n

V
o
o

rb
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.

B
M

I

A
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rs

A
a
n

w

B
u
re

n

V
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.

B
M

I

A
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e
rs

A
a
n

w

B
u
re

n

V
o
o

rb
.g

.

B
M

I

A
n
d

e
rs

Ruimte

Ruimte naast 1 1

Etage 2 2

Woning 1

Buiten won. 3 1 1 1

Anders

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Ruimte ernaast

- Buren

Etage

- BMI

Buiten woning

- Buren

- Voorbijganger

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Ruimte ernaast

- Aanwezigen

Etage

- Aanwezigen

Woning

- Aanwezigen

Buiten woning

- Voorbijganger

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Buiten woning

- Buren

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Brand Ruimte; ontstaan in aanrechtkastje keueken; bewoners lagen te slapen

Aanwezigen Buiten

Brand Ruimte; vlam in de pan; ontstaan in ander vertrek dan waar slachtoffer zich bevond

Brand voorwerp; vlam in de pan; geringe brand/rook verschijnselen; 

Aanwezigen in Woning

Brand voorwerp; vlam in de pan; geringe brand/rook verschijnselen; 

Brand ruimte; frituurpan; aanwezigen sliepen of keken tv

Beperkt tot ruimte; spelen met vuur; moeder niet aanwezig; 2 kinderen van 3 jaar

Aanwezigen in Ruimte

Aanwezigen op Etage

Beperkt tot ruimte; vergeten dat er een vetpan op vuur stond

Bij

Aanw.Ruimte Aanw.Etage Aanw.Woning Aanw. Buiten

Aantal: 7 Aantal: 5 Aantal: 1 Aantal: 0

Ontdekt door Ontdekt door Ontdekt door Ontdekt door

Brand Ruimte; Daklozen, geimprovisserde kachel, bedwelmd?

Brand Verdieping; Tijdstip en bewoner onwel/bedwelmd andersz.

Brand Ruimte; bewoners lagen te slapen

Brand voorwerp (stoel); Rook moest langs dichte voordeur naar BMI (vluchtweg bev.)

Brand voorwerp; slapen, roken in bed, licht gehandicapt; BMI in kamer?

Brand: Ruimte; niet door aanwezige ivm zelfdoding

 
 

Tabel 3: Overzicht situatie/redenen vertraagde ontdekking 
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Totaal: 

12

Locatie ontdekker A
a
n
w
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A
a
n
w

B
u
re

n

V
o
o
rb

.g
.

B
M

I

A
n
d
e
rs

Ruimte

Ruimte naast 1

Etage

Woning 1

Buiten won. 5 3 1

Anders 1

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Buiten woning

- Buren

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Ruimte ernaast

- Aanwezigen

Buiten woning

- Buren

Anders

- Anders

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Woning

- Aanwezigen

Buiten woning

- Voorbijganger

Locatie ontdekker Vertraagd vanwege:

Brand verdieping; vlam in pan; persoon dronken

Beperkt tot voorwerp; roken in stoel; man alleen; bedwelmd door rook

Aanwezigen op Etage

Beperkt tot woning; kortsluiting electr.leidingen; bewoner invalide; sliep in aangr. woonkamer

Brand Ruimte; kortsluiting massage apparaaat; bewoners lagen te slapen

Brand Ruimte; brand in keuken van woning boven schuur; bewoonster sliep vermoedelijk

Brand Verd.+Woning; ; woning boven horeca; brand in keuken; bewoners sliepen

Brand Woning; vlam in de pan; aanwezige sliep;

Aanwezigen Woning

Beperkt tot voorwerp; kortsluiting storing koelkast; bewoner sliep

Aanwezigen in Ruimte

Beperkt tot voorwerp; roken in bed/zelfdoding; 

Brand ruimte; broei verzameld vuil; warmte door vloer; brand meerdere uren/gestikt zuurstoggebrek

Brand ruimte; sluiting electr. deken; bewoner sliep

Aantal: 0

Ontdekt door Ontdekt door Ontdekt door Ontdekt door

Aantal: 5 Aantal: 2

Bij

Aanw.Ruimte Aanw.Etage Aanw.Woning Aanw. Buiten

Aantal: 5

Aanwezigen Buiten

Brand Ruimte; vlam in de pan; ontstaan in ander vertrek dan waar slachtoffer zich bevond

 
 
Tabel 4: Overzicht situatie/redenen lange ontdekkingstijd 

 

Observatie: 

We krijgen een duidelijk beeld van de redenen van vertraagde ontdekking; 
uitgesplitst over de aanwezigheid van bewoners en ontdekkers. Hierop zou het 
beleid met betrekking tot het verkorten van de ontdekkingtijd gebaseerd 
kunnen worden. 
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Brandstof Ontstekingsbron Energievoorziening

aardgas Andere Aardgas

aardgas Centrale verwarming Aardgas

aardgas Kachel, haard Aardgas

aardgas Kooktoestel, frituurpan Aardgas

aardgas Lucifer, aansteker, kaars Aardgas

aardgas Onbekend Aardgas

aardgas Waterverwarming (geiser, boiler) Aardgas

methaan, LPG Kachel, haard Vloeib. gasv. brandstof

methaan, LPG Kooktoestel, frituurpan Aardgas

ander gas Kachel, haard Vaste brandstof

Gas: 

benzine, spiritus Lucifer, aansteker, kaars Vloeib. gasv. brandstof

benzine, spiritus Onbekend Onbekend

benzine, spiritus Onbekend Vloeib. gasv. brandstof

benzine, spiritus Waterverwarming (geiser, boiler) Aardgas

petroleum Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

spijsoliën Kooktoestel, frituurpan Aardgas

spijsoliën Kooktoestel, frituurpan Electriciteit

spijsoliën Kooktoestel, frituurpan Onbekend

Vloeistof: 

pek Andere Vloeib. gasv. brandstof

deur) Andere Electriciteit

deur) Andere Vaste brandstof

deur) Draden, leidingen, kabels, schakelaars Electriciteit

deur) Kachel, haard Vaste brandstof

deur) Lucifer, aansteker, kaars Vloeib. gasv. brandstof

deur) Onbekend Onbekend

deur) Onbekend Vaste brandstof

deur) TV-toestel Electriciteit

deur) Verfafbrander Electriciteit

deur) Verfafbrander Vloeib. gasv. brandstof

deur) Verlichting Electriciteit

plafondbekleding Centrale verwarming Aardgas

plafondbekleding Las-, snij-, soldeerapparaat Andere

muur-, wandbekleding Draden, leidingen, kabels, schakelaars Electriciteit

muur-, wandbekleding Kachel, haard Aardgas

muur-, wandbekleding Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

muur-, wandbekleding Radio, pick-up, bandrecorder etc. Electriciteit

muur-, wandbekleding TV-toestel Electriciteit

muur-, wandbekleding Verlichting Electriciteit

anders binnen gebouw Centrale verwarming Aardgas

anders binnen gebouw Kooktoestel, frituurpan Aardgas

anders binnen gebouw Onbekend Onbekend

isolatiemateriaal Andere Electriciteit

isolatiemateriaal Draden, leidingen, kabels, schakelaars Electriciteit

isolatiemateriaal Koelkast, vrieskist Electriciteit

isolatiemateriaal TV-toestel Electriciteit

papier, karton (geen afval) Lucifer, aansteker, kaars Andere

papier, karton (geen afval) Lucifer, aansteker, kaars Onbekend

papier, karton (geen afval) Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

papier, karton (geen afval) Onbekend Onbekend

papier, karton (geen afval) Verlichting Electriciteit

versieringen, kerstboom Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

vloerbed., gordijn Andere Vloeib. gasv. brandstof

vloerbed., gordijn Draden, leidingen, kabels, schakelaars Electriciteit

vloerbed., gordijn Kachel, haard Aardgas

vloerbed., gordijn Lucifer, aansteker, kaars Onbekend

vloerbed., gordijn Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

vloerbed., gordijn Lucifer, aansteker, kaars Vloeib. gasv. brandstof

vloerbed., gordijn Onbekend Onbekend

vloerbed., gordijn Onbekend Vaste brandstof

vloerbed., gordijn Peuken, sigas (in afvalbak) Andere

vloerbed., gordijn Peuken, sigas (in afvalbak) Vaste brandstof

vloerbed., gordijn Strijkijzer, electr. deken, hoogtezon e. Electriciteit

kunststoffen Koelkast, vrieskist Electriciteit

kunststoffen Kooktoestel, frituurpan Aardgas

kunststoffen Kooktoestel, frituurpan Electriciteit

kunststoffen Onbekend Onbekend

kunststoffen Peuken, sigas (in afvalbak) Onbekend

kunststoffen Vuurwerk, explosieven Vaste brandstof

diverse afval Andere Andere

diverse afval Peuken, sigas (in afvalbak) Vaste brandstof

anders vast Andere Aardgas

anders vast Draden, leidingen, kabels, schakelaars Electriciteit

anders vast Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

anders vast Onbekend Onbekend

anders vast Peuken, sigas (in afvalbak) Vaste brandstof

anders vast Radio, pick-up, bandrecorder etc. Electriciteit

anders vast Strijkijzer, electr. deken, hoogtezon e. Electriciteit

anders vast TV-toestel Electriciteit

Vast: 

onbekend Andere Electriciteit

onbekend Kooktoestel, frituurpan Aardgas

onbekend Kooktoestel, frituurpan Vloeib. gasv. brandstof

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Andere

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Onbekend

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Vaste brandstof

onbekend Lucifer, aansteker, kaars Vloeib. gasv. brandstof

onbekend Onbekend Onbekend

onbekend Peuken, sigas (in afvalbak) Onbekend  
 
Tabel 5: Overzicht van de aard van de brandstof, ontstekingsbron en 

energievoorziening (volledige tabel) 
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Bijlage 4  Report on the feasibility of using   

   Bayesian Belief Networks to solve the  

   problems associated with fire causation  
   and damage 
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Bijlage 5  Vragenlijst CBS Brandweerstatistiek  

   vanaf 1994 – Branden 
 
 
Ten behoeve van de Brandweerstatistiek verzoekt het CBS brandweerkorpsen om 
gegevens aan te leveren conform drie vragenlijsten of enquêteformulieren: 
‘branden’; ‘hulpverlening’ en ‘personeel’. Voor het project Verbeteren brandveiligheid 
is vooral de eerste relevent. De vragen die op dit formulier vermeld staan, worden 
hieronder genoemd.  
 
De gegevens in onderstaand overzicht die lichter zijn weergegeven (zo) hoeft de 
brandweer niet meer in te vullen en worden ook niet meer bijgehouden door het CBS 
(sinds 2006). 
 
 

1. Datum alarm/inruk 
a. Alarmdatum 
b. Datum inruk laatste voertuig 

2. Adresgegevens/brand 
a. Straat en nummer 
b. Postcode 
c. Brandgemeente 

3. Inzet binnen het verzorgingsgebied 
• ja 
• nee 

4. Tijdstip 
• melding 1e uitruk 
• alarmering 1e uitruk 
• uitgerukt 1e uitruk 
• aankomst 1e uitruk 
• ingerukt 1e uitruk 
• terug kazerne 1e uitruk 
• melding 2e uitruk 
• alarmering 2e uitruk 
• uitgerukt 2e uitruk 
• aankomst 2e uitruk 
• ingerukt 2e uitruk 
• terug kazerne 2e uitruk 
• melding 3e uitruk 
• alarmering 3e uitruk 
• uitgerukt 3e uitruk 
• aankomst 3e uitruk 
• ingerukt 3e uitruk 
• terug kazerne 3e uitruk 

5. Gemeld door 
• gebruiker 
• buren, omwonenden, voorbijgangers 
• politie 
• brandmeldinstallatie 
• anders 
• onbekend 
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6. a. Uitruk/inzet materieel 
• tankautospuit 
• hulpverleningswagen I 
• hulpverleningswagen II/III 
• autoladder 
• hoogwerker 
• dienstauto (OvD) 
• verbindingscommandowagen 
• duikvoertuig 
• ander materieel 
• totaal materieel 

6. b. Uitruk/inzet personeel 
• beroeps 
• vrijwillig 
• bedrijfsbrandweer 
• totaal personeel 

7. Loos/vals alarm of brandgerucht 
• ja 
• nee 

8. a. Materiële schade 
• ja 
• nee 
• ja, bedrag onbekend 

8. b. Schadebedrag (geschat) in euro’s 
9. Schoorsteenbrand 

• ja 
• nee 

10. Buitenbrand 
• ja 
• nee 

11. Object buitenbrand 
• papier, vuilcontainer, afvalbak, los afval op straat 
• afval op afgesloten terrein, particuliere erven 
• berm, bos, heide, natuurterrein e.d. 
• personenauto (incl. sloopauto) 
• overige auto’s (incl. autobussen) 
• schepen, beroepsvaart 
• schepen, recreatievaart 
• spoorwegmaterieel (rollend) 
• chemische industrie (openluchtinstallatie) 
• overige nijverheid/industrie 
• andere 

12. Vermoedelijke oorzaak buitenbrand 
• brandstichting 
• vandalisme 
• spelen met vuur door kinderen 
• afbranden van bermen/verbranden van afval 
• ongeluk, aanrijding 
• andere 
• onbekend 

13. a. Waren er slachtoffers 
• ja 
• nee 
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13.  b. Slachtoffers 

• doden: aantal personen brandweer 
• doden: aantal personen burgers 
• gewonden (transport ziekenhuis e.d.): aantal personen brandweer 
• gewonden (transport ziekenhuis e.d.): aantal personen burgers 

14. a. Zijn er reddingen gedaan 
• ja 
• nee 

14. b. Geredde personen 
• door de brandweer: aantal personen brandweer 
• door de brandweer: aantal personen burgers 
• door anderen: aantal personen brandweer 
• door anderen: aantal personen burgers 

15. a. Was de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen van invloed op de 
(brand)bestrijding 

• ja 
• nee 

15. b. Stof 
a. GI-nummer I 
b. GI-nummer II 
c. VN-nummer I 
d. VN-nummer II 
e. hoeveelheid in liter/kilogram I 
f. hoeveelheid in liter/kilogram II 

16. a. Was bij de brand sprake van milieubelastende effecten 
• ja 
• nee 

16. b. Welke specifieke milieubeschermende maatregelen zijn door de brandweer 
genomen 

• t.a.v. oppervlaktewater/riool door: 
o opvang bluswater 
o opvang uitstromende stoffen 
o verdunnen/neutraliseren 

• t.a.v. bodemverontreiniging door: 
o afvoer verbrande resten 

• t.a.v. luchtverontreiniging 
o meten van gasconcentraties 

• geen 
• andere maatregelen 

16. c. Waren deze milieumaatregelen effectief 
• ja 
• nee 
• gedeeltelijk 
• onbekend 

17. a. Zijn er bluspogingen gedaan of beperkende maatregelen genomen voor 
aankomst brandweer 

• ja 
• nee 

17. b. Gedaan met 
• kleine blusmiddelen - haspel 
• kleine blusmiddelen – anders 
• automatische koelinstallatie 
• andere 
• onbekend 
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17. c. Is deze (blus)poging geslaagd 
• ja 
• nee 

18. a. Door de brandweer gewerkt met 
• stralen hoge druk (aantal) 
• stralen lage druk (aantal) 
• waterkanon (aantal) 

18. b. Geschatte hoeveelheid gebruikt water in m3 
19. indien buienbrand [EINDE] 
20. a. Wat was de hoofdconstructie van het gebouw 

• woongebouw 
• gevangenis, politiecel 
• logiesgebouw 
• kantoorgebouw 
• onderwijs 
• gezondheidszorg 
• industrie, landbouw, veeteelt 
• stationsgebouw 
• bijeenkomstgebouw (winkel, uitgaan e.d.) 
• in aanbouw zijnd/algehele renovatie 
• leegstaand 
• bestemd voor de sloop 
• anders 
• onbekend 

20. b. Nadere omschrijving van het brandobject (zie toel.) 
20. c. Geschat bouwjaar brandobject 
20. d. Aantal bouwlagen van het brandobject 
20. e. Bouwlaag waarop brand uitbrak 
20. f. Geschatte leeftijd hoofdbewoner (uitsluitend voor woonhuizen) 
21. a. Vermoedelijke plaats van ontstaan 

• woning 
• andere bestemming 

21. b. Nadere aanduiding plaats van ontstaan 
• keuken, kantine 
• woonkamer, werkplaats 
• slaapkamer, privé-gedeelte 
• gang, hal, trappenhuis, garderobe 
• meterkast, schakelkast, transformatorinstallatie 
• berging, opslagruimte, voorraadzolder of kelder 
• administratie- en/of kantoorgedeelte 
• gastenverblijf, klaslokaal, danszaal, aula e.d. 
• binnen het gebouw zonder nadere aanduiding 
• vuilcontainer, afvalemmer, stortkoker 
• schuur of berging aan huis 
• garage 
• anders 
• onbekend 

22. Vermoedelijke hoofdoorzaak brand 
• brandstichting 

� fraude/verdoezelen misdrijf 
� vandalisme 
� anders 
� onbekend 
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• spelen met vuur 

� aansteker 
� anders 
� onbekend 

• roken 
� in bed 
� in zitmeubel 
� peuk in afvalbak 
� anders 
� onbekend 

• brandgevaarlijke werkzaamheden (ook soort werkzaamheden 
invullen) 

� verf afbranden 
� verf spuiten 
� dakdekkerswerk 
� lassen, snijden, solderen 
� anders 
� soort werkzaamheden 

• beroepsmatig 
• doe het zelf 

• defect/verkeerd gebruik van apparaat/product (ook 
apparaat/product invullen) 

� constructiefout/defect 
� geen toezicht/onvoorzichtigheid/ondeskundigheid 
� anders 
� onbekend 

• apparaat/product 
� kook/braadpan (vlam in de pan) 
� gasgestookte verwarmingsapparatuur, vast opgesteld 
� gas/vloeistof gestookte verwarmingsapparatuur, mobiel 
� vaste brandstof gestookte verwarmingsapparatuur 
� (verouderde) leidingen 
� (losse) geïmproviseerde leidingen 
� deken 
� friteuse 
� fonduen/gourmetten enz 
� kookplaat 
� koffiezetapparaat 
� magnetron 
� tv-toestel 
� audio/video app. (exc. tv) 
� koel/vriesapparatuur 
� wasautomaten/droogtrommel 
� straalkachel/ventilatorkachel 
� strijkijzer 
� looplamp 
� anders 

• broei/zelfverhitting 
� hooi 
� milieubox 
� anders 
� onbekend 



Verbeteren brandveiligheid 

 

64 NEDERLANDS INSTITUUT  FYSIEKE VEILIGHEID  
 

• vuurwerk 
• anders 
• onbekend 

23. Aanwezigheid en effect preventie en preparatie voor zover van toepassing op 
het verloop van de brand 

• brandcompartimentering ja/nee 
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• rookcompartimentering ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• zefsluitende deuren (naar trappenhuis)  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• brandveilige vluchtweg ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• brandmeldinstallatie: gedeeltelijke bewaking ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• brandmeldinstallatie: totale bewaking ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• ontruimalarminstallatie  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• droge stijgleiding ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• brandweerlift ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• interne organisatie bij brand ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

• Rook Warmte Afvoerinstallatie/overdrukinstallatie ja/nee  
o juist uitgevoerd ja/nee 
o effectief ja/nee 

24. a. Omvang van de brand 
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beperkt tot: voorwerp van ontstaan       

  ontstaansruimte       

  brandcompartiment ontstaan       

  gebouw       

  uitbreiding naar belending       

24. b. Geschat oppervlak maximale omvang in m3  
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25. a. Is “salvage” ingeschakeld 
25. b. Waren deze maatregelen effectief 
26. Categorie brand 

• kleine brand 
• middel brand 
• (zeer) grote brand 
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Bijlage 6  Vragenlijst CBS Brandweerstatistiek voor 

   1994 – Branden 
 branden 

 Brandweer statistiek 

 
 
Opgemaakt door: ……………………………………..  
bevelvoerder: ……………………………………………… 
 
Telefoon, toestel: …………………………………….. datum: --_--_--   rapportnr:----_---- 
 

 
01 Datum van de brand  --_--_---- 
 
02 Brandweergemeente ........................................................................... 
 
03 Brandadres 
 gemeente   ........................................................................................ 
 straat + nr. ....................................................................................... 
 postcode   ......................................................................................... 
 Eigenaar/gebruiker  ............................................................................ 
 
04  Tijdstip  3e uitruk 2e uitruk 1e uitruk 
  uur  min uur   min uur  min 
 
 gemeld      --_--  
 uitgerukt  --_-- --_-- --_--  
 aankomst --_-- --_-- --_-- 
 ingerukt --_-- --_-- --_-- 
 nablussing tot --_-- --_-- --_-- 
 
05  Gemeld door wijze van melden 
 (code gekozen antwoord omcirkelen) telefoon anders 

 Gebruiker/eigenaar 01 11 
 Buren/omwonenden 02 12 
 Voorbijgangers 03 13 
 Politie 04 14 
 Brandmeldinstallatie 05 15 
 Anders en/of onbekend 06 16 
 
06 Uitruk/inzet eigen bijstand 
   uitr  inz uitr  inz 

a. Aantal materieel 
(tank)autospuit ……….. ……….. 
motorspuit ……….. ……….. 
hoogwerker ……….. ……….. 
autoladder ……….. ……….. 
hulpverleningswagen ……….. ……….. 
commandowagen ……….. ……….. 
ander materieel ……….. ……….. 
totaal ……….. ……….. 
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b. Aantal personeel 
beroeps ……….. ……….. 
vrijwillig/plicht B.W. ……….. ……….. 
bedrijfsbrandweer ……….. ……….. 
totaal ……….. ……….. 

 
07 Loos alarm/brandgerucht ja 1 -> stop invulling 
   nee 2 
 
08 Materiële schade (directe) ja 1 
   nee 2 
 (indien ja, noteer het schadebedrag in hele guldens: ……………………………..) 
 
09 Verzekerd tegen brand ja 1 
   nee 2 -> naar vraag 11 
   onb. 8 
 
10 Verzekeringsmaatschappij: ………………………………………………………………………… 
 
11 Schoorsteenbrand` ja 1 -> stop invulling 
   nee 2 
 
De vragen 12 en 13 alleen in te vullen bij een Buitenbrand. 
 
12 Object buitenbrand 
 Vuilcontainer, afvalbak  01 
 Wegen, straten en terreinen (afval)  02 
 Berm, plantsoen  03 
 Bos, heide, duinen, natuurterreinen  04 
 Personenauto  05 
 Sloopauto  06 
 Vracht- of tankauto  07 
 Vrachtschip, tankschip  08 
 Spoorwagon  09 
 Spoorketelwagon  10 
 Openluchtinstallatie  11 
 Tankopslagplaats  12 
 Andere opslagplaatsen  13 
 Andere, nl.   77 
 
13 (Vermoedelijke) oorzaak buitenbrand 
 Brandstichting  01 
 Spelen met vuur, baldadigheid  02 
 Afbranden van terreinen, bermen  03 
 Defect, technische storing, kortsluiting  04 
 Defect, storing LPG-installatie  05 
 Ongeluk, aanrijding  06 
 Andere, nl.   77 
 
14 Was er sprake van gevaarlijke stoffen en/of doden/gewonden/bewelmden? 
   ja 1 
   nee 2 -> naar vraag 17 
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15 Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig? 
   ja 1 
   nee 2  
 waren deze gevaarlijke stoffen bij de brand betrokken? 
   ja 1 
   nee 2 -> naar vraag 18 
 naam gevaarlijke stof …………………………………………………………………………………. 
 identificatienummer (GW/VN) -------------------------- 
 hoeveelheid ltr/kg ………………………………………… 
 
16  Doden/gewonden aantal personen 
 a  doden (oorzaak) brw  volw  kind 
  verstikking/verbranding …….   ……   ……  
  vallen/springen …….   ……   ……    
  andere oorzaak …….   ……   …… 
  totaal …….   ……   …… 
 
 b gewonden (letsel) 
  brandwonden …….   ……   …… 
  kneuzingen/breuken …….   ……   …… 
  snijwonden …….   ……   …… 
  andere verwondingen …….   ……   …… 
  totaal …….   ……   …… 
 
 c bedwelmden …….   ……   …… 
 

17 Buitenbrand ja 1 -> stop invulling 
   nee 2  
Binnenbrand en/of uitslaande brand 
 
18 Reddingen personen 
 Door brandweer via volw  kind 
 Hoogwerker …….    ……. 
 Autoladder …….    ……. 
 Handladder …….    …….  
 Anders …….    ……. 
 Door anderen …….    ……. 
 Totaal …….    ……. 
 
19  Blussing of wijze van doven  
 a reeds poging gedaan voor aankomst brandweer? 
   ja 1 
   nee 2 - > naar b 
   
  geblust ja 1 
   nee 2 - > naar b 
  zo ja, gewerkt met : 
  kleine blusmiddelen  1 
  automatische blus-koelinstallatie  2 
  anders, nl.  7 
 
 b door brandweer gewerkt met 
   HD 
  Aantal stralen water LD 
   WK 
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   52 mm 
  Aantal slangen 75 mm  
  
  Watervoorziening via (alleen de belangrijkste omcirkelen) 
  Tank  1 
  Brandkraan  2 
  Open water  3 
 
  Poeder (excl. kleine blusmiddlen ja 1 
   nee 2 
  Schuimvormend middel ja 1 
   nee 2 
  Kleine blusmiddelen ja 1 
   nee 2 
  
 c anders, nl ………………………………………………………………….. 
   nee  2 
 
20  In welke onderstaande groep viel het brandobject? 
 a  groep 
  woongebouwen  01 
  land-, tuin-, bosbouw, visserij  02  
  chemische industrie  03 
  groot metaal  04 
  metaalproductenindustrie  05 
  overige industrie  06 
  bouwnijverheid  07 
  handel, dienstverlening  08 
  horeca  09 
  transport, overslagbedrijf  10 
  kantoorgebouwen  11 
  onderwijsgebouwen  12 
  gezondheidszorg  13 
  inrichting/tehuis  14 
  cultuur/ontspanning  15 
  overheidsgebouw  16 
 
 b  nadere omschrijving object 
  ……………………………………………………………………………………. 
 
21 Hoogte brandobject 
 1 of 2 bouwlagen (tot 13 meter)  1 
 Andere bouw (tot 13 meter)  2 
 Hoogbouw (vanaf 13 meter)  3 
 
22 (Vermoedelijke) plaats van ontstaan 
 a  woonhuis  1 
  bedrijf of andere bestemming  2 
 
 b gebruik/ruimte van ontstaan 
  keuken/kantine  01 
  woonkamer  02 
  slaapkamer/privé gedeelte  03 
  gang, hal, trappenhuis, garderobe  04 
  meterkast, schakelkast, transformatorinstallatie 05 
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  ketelhuis, machinekamer, verwarmingsinstallatie 06 
  berging, opslagruimte, voorraadzolder of kelder 07 
  administratie- en/of kantoorgedeelte  08 
  gastenverblijf (klaslokaal, danszaal, aula, e.d.) 09 
  binnen het gebouw (zonder nadere aanduiding) 10 
  vuilcontainer, afvalemmer, stortkoker  11 
  schuur, stal, berging aan huis  12 
  garage  13 
  gevelornamenten (zonwering, verlichting, reclame) 14 
  buiten het gebouw (zonder nadere aanduiding) 15 
  anders, nl. ……………………………………………………… 77 
  onbekend   88 
 
23 Ontstekingsbron  
 a  (vermoedelijke) ontstekingsbron 
  kooktoestel, frituurpan  01 
  koelkast, vrieskist  02 
  tv-toestel  03 
  radio, pick-up, bandrecorder, e.d.  04 
  verlichting  05 
  strijkijzer, elect. deken, hoogtezon, e.d. 06 
  draden, leidingen, kabels, schakelaars 07 
  kachel, haard  08 
  centrale verwarming  09 
  waterverwarming (geiser, boiler)  10 
  las-, snij-, soldeerapparaat  11 
  motor, dynamo, accu  12 
  verfafbrander  13 
  lucifer, aansteker, kaars  14 
  kampvuur, barbecue  15 
  vuurwerk, explosieven  16 
  peuken, sigarenas (in afvalbak)  17 
  vliegas, gloeiend afval e.d.  18 
  anders, nl. …………………………………………………. 77 
  onbekend  88 
 
 b energievoorziening van de ontstekingsbron 
  aardgas  1 
  elektriciteit  2 
  vaste brandstof   3 
  vloeibare brandstof  4 
  andere   5 
  onbekend  8 
  
24 Materiaal dat het eerst ging branden 
 a gasvormige stoffen 
  aardgas  10 
  acetyleen  11 
  propaan, butaan, methaan, L.P.G.  12 
  ander gas, nl. …………………………………………… 13 
 
 b vloeistoffen (dampen van) 
  benzine, spiritus  20 
  diesel-, gas-, stookolie, petroleum  21 
  verfproducten  22 
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  spijsoliën  23 
  andere vloeistof, nl. ……………………………….. 24 
 
 c vaste koolstoffen 
  bitumen, mastiek, dakleer, pek  30 
  kolen, roet, vetaanslag  31 
 
 d land-, tuin-, bosbouwproducten  

  opgeslagen gewassen  40 
 
 e onderdelen gebouwen 
  houten onderdelen (kozijn, deur)  50 
  plafondbekleding  51 
  muur-, wandbekleding  52 
  riet- en strokap  53 
  anders (binnen gebouw) nl. ……………………… 54 
  anders (buiten gebouw) nl. ………………………. 55 
 
 f diversen 

  stof, peoder, meel  60 
  isolatiemateriaal  61 
  emballage  62 
  papier, karton (geen afval)  63 
  houtafval (industrie)  64 
  vuurwerk, explosieven  65 
  versieringen, kerstboom  66 
  smeermiddelen  67 
  veren, leder, rubber  68 
  bedde-, wasgoe, vloerbedekking, gordijnen 69 
  kunststoffen  70 
  diverse afval  71 
  anders, nl. …………………………………………………… 77  
 g onbekend  88 
 
25 (Vermoedelijke) brandoorzaak 
 a brandstichting   10 
 
 b onvoorzichtigheid/ondeskundigheid   

  spelen met vuur/baldadigheid  20 
  onvoorzichtigheid bij roken  21 
  vlam in de pan/droog koken  22 
  onvoorzichtige/ondeskundige handeling 23 
  oververhitting, fel stoken  24 
  hitte uitstraling  25 
  vervuiling  26 
  las-, snij-, soldeerwerkzaamheden  27 
  afbranden van verf  28 
 
 c technische storin/constructiefout 
  bouw, constructiefout  30 
  defect, technische storing  31 
  lekke gasslang  32 
  sluiting  33 
  explosie  34 
  mechanische energie  35 
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 d diversen 
  statische elektriciteit, blikseminslag  40 
  zelfontbranding, broei  41 
  chemische reactie  42 
 
 e andere oorzaken, nl.  ……………………………………. 77 
 
 f onbekende oorzaken  88 
 
26 Waren er preventieve maatregelen aanwezig? 
   ja 1 
   nee 2 - > naar vraag 27 
 
  (meer dan 1 antwoord mogelijk) 

 a kleine blusmiddelen 
  slanghaspel  01 
  draagbaar blustoestel  02 
  andere middelen,nl: …………………………………. 04 
  geen  00 
  onbekend  88 
 
 b  automatische installaties 
  blusinstallatie  01 
  branddetectie  02 
  rookventilatie  04 
  andere automatische installaties 
  nl. ………………………………………………………………. 08 
  geen  00 
  onbekend  88 
 
 c bouwkundige voorzieningen 
  brandwerende wanden  01 
  brandwerende deuren  02 
  brandwerende vloeren  04 
  brandwerende bekleding  08 
  beveiligde vluchtwegen  16 
  andere, nl. …………………………………………………. 32 
  geen  00 
  onbekend  88 
 
 e waren de preventieve voorzieningen van invloed op het brandverloop? 
   ja 1 
   nee 2 
   onbekend 8 
 
27 Was er sprake van een kleine (binnen)brand? 
   ja 1 
   nee 2 
ZO JA, STOP INVULLING. 
 
Indien NEE, doorgaan met vraag 28. 
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Grote brand (binnen en/of uitslaand) 
 
28 Constructie 
 a draagconstructie gebouw 
  steen, baksteen, kalksteen  1 
  beton, gewapend, prefab  2 
  staal  3 
  hout (houtskeletbouw)  4 
  andere constructie nl. ………………………………… 7 
 
 b draagconstructie dak 
  beton, gewapend, prefab  1 
  staal  2 
  hout  3 
  andere constructie nl. ……………………………….. 7 
  

c afwerkingsmateriaal buitenzijde dak 
  pannen  1 
  riet  2 
  glas  3 
  teerproducten  4 
  steenachtige materialen  5 
  ander materiaal, nl. ………………………………….. 7 
 
 d afwerkingsmateriaal onderzijde dak 
  hout, houtachtig (hard-, zachtboard)  1 
  steenachtig, beton  2 
  metaal, staal, aluminium  3 
  ander materiaal, nl. …………………………………... 7 
 
 e materiaal buitenwanden 
  steen, baksteen, kalksteen  1 
  beton, gewapend-, prefab  2 
  hout  3 
  kunststof  4 
  ander materiaal, nl. ………………………………….. 7 
 
 f materiaal vloeren 

  steenachtig, beton  1 
  hout  2 
  ander materiaal, nl. ………………………………….. 7 
 
 g waren er binnenwanden aanwezig? 
   ja 1 
   nee 2 
  ZO JA: materiaal binnenwanden 
  metselwerk  1 
  gps  2 
  hout  3 
  ander materiaal, nl. ………………………………….. 7 
 
 h waren er plafonds aanwezig? 
   ja 1 
   nee 2 
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ZO JA: afwerking plafond 
  steenachtig, stucwerk  1 
  houtachtig  2 
  kunststof  3 
  verlaagd plafond  4 
  andere afwerking, nl. ………………………………… 7 
 
29 Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk) 
 a was er sprake van brandvoortplanting?  
   ja 1 
   nee 2 
  ZO JA: via 
  inventaris  01 
  afwerkingsmateriaal wand e.d.  02 
  leidingschachten, (ventilatie)kanalen  04 
  ander, nl. …………………………………………………… 08 
 
  

b was er sprake van branddoorslag? 
   ja 1 
   nee 2 
  ZO JA: door 
  gesloten deuren  01 
  plafond: gesloten  02 
   niet gesloten  04 
  wand   08 
  vloer  15 
  andere, nl. …………………………………………….. 32 
 
 c was er sprake van brandoverslag? 
   ja 1 
   nee 2 
  ZO JA: door 
  vlammen  01 
  hittestraling  02 
  vliegvuur  03 
  andere, nl. …………………………………………….. 08 
 
 d was er sprake van instorting? 
   ja 1 
   nee 2 
  ZO JA: van 
  vloer  01 
  binnenwand  02 
  buitenwand  03 
  dragende kolom/paal  08 
  kapconstructie (dak)  16 
  andere delen van het gebouw, nl:   32 
 
 
Opmerkingen: 
 
Gezien d.d. …………………………………………………………………………… 
 
Commandant van de brandweer: ………………………………………. 
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Bijlage 7  Aanvullende vragenlijst Save onderzoek 

   woningbranden 1989 – 1990 
 
 
□ invuller:  .........................................................  
 
Gevraagde gegevens m.b.t. branden in woningen  
□ Een kopie van het ingevulde CBS rapport 
□ Dit ingevulde rapport van SAVE 
□ Indien aanwezig een (kopie van het) intern verslag 
□ Een kopie van de AC registratie 
□ Eventuele krantenknipsels 
□ Gegevens over aard en omvang van de verwondingen 
□ Enige foto’s van de situatie + voorgevel (indien mogelijk) 
 
Wij nemen aan, dat gebruik gemaakt wordt  
van gegevens van: 
□ De bevelvoerder bij de brand 
□ Alarmcentrale 
□ Bewoners en aanwezigen 
□ Evt. aanwezige OvD 
□ Arts, GGD. 
 
Naar aanleiding van deze informatie zal in voorkomende gevallen waarschijnlijk door bureau 
SAVE mondeling aanvullende of toelichtende informatie worden gevraagd. 
 Enkele aanwijzigen bij het invullen:  

Ons doel is: het verzamelen van zo goed mogelijke informatie. 
Derhalve gaarne een schatting wanneer u iets niet geheel zeker 
weet, maar op basis van ervaring wel een schot in de goede 
richting durft te geven. Dit in het kader van: ‘iets is beter dan 
niets’.  
Per antwoord mogen meerdere hokjes worden aangekruist. Als u 
bijvoorbeeld niet weet hoe lang de tijd tussen ontsteking en 
ontdekking duurde, maar wel, dat dit langer was dan enkele en 
korter dan 30 minuten, kruis dan zowel 5-15 als 15-30 minuten 
aan. 

 
Versie 130389 
 
No: ………………. 

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet per geval 
gerapporteerd. Ons verzoek is dan ook om gegevens van 
vertrouwelijke aard wel op het SAVE-formulier te rapporteren. 
Hierbij valt te denken aan: brandoorzaak, brandstichting i.p.v. 
‘onbekend’. 

 

1. Algemeen 

1.1 Plaats 
□ Apeldoorn 
□ ‘s-Gravenhage 
□ Haarlem 
□ ‘sHertogenbosch 
□ Hoorn 
□ Leeuwarden 
□ …………………. 

 

1.2 Datum 

..-..-…. (dag-maand-jaar_ 
 
1.3 Tijd melding 

..-.. (uur-min) 
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1.4 Woningtype/etage 

□ Vrijstaande woning 
□ Eengezinswoning in rij 
□ Etage woning – meer dan drie woonlagen 
□ Etage woning – maximaal drie woonlagen 
□ Galerij flat 
□ Portiek flat 
□ Ander type, nl …………………. 

 
 1.4.1 Etage (waar brand is ontstaan) in woning of woongebouw 

□ Begane grond 
□ eerste 
□ tweede 
□ derde 
□ vierde 
□ …………………. 

 
1.5 Bouwjaar 

□ Voor 1908 
□ 1908 - 1945 
□ 1945 - 1960 
□ Na 1960 

 

2. De ontdekking van de brand 

2.1 Wie heeft de brand ontdekt? 
□ Aanwezigen 
□ Buren 
□ Voorbijganger 
□ Brandmeldinstallatie 
□ Anders, nl: …………… 

 

2.2 Waardoor is de brand ontdekt? 

□ vlammen 
□ rook 
□ geluid 
□ detectorsignaal 
□ Anders, nl: …………… 
  

2.3 Ontdekker bevond zich 

□ In de ruimte waar de brand is ontstaan 
□ In de ruimte ernaast 
□ Elders op etage 
□ Elders in de woning 
□ Buiten de woning 
□ Anders, nl: ………… 

 

2.4 Hoe groot was de brand bij ontdekking? 

□ 1 voorwerp in directie 
omgeving 
 

  

□ Beperkt tot 1 ruimte binnen 
de woning, doch meer dan 1 
voorwerp 

 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee  
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□ Beperkt tot 1 verdieping, 

doch meer dan 1 ruimte 
□ 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee 

□ Beperkt tot woning, doch 
meer dan 1 ruimte 

□ 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee 

□ Uitgebreid tot buiten de 
woning 

□ 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee 

□ Anders, nl. ……………………. □  

 
2.5 Hoe ver had de rook zich verspreid bij ontdekking? 

□ Alleen in 1 ruimte van de 
woning 

- 
□ 
□ 

Ook in andere woningen? 
Ja 
Nee  

□ Alleen op 1 verdieping, doch 
meer dan 1 ruimte 

- 
□ 
□ 

Ook in andere woningen? 
Ja 
Nee  

□ In de gehele woning - 
□ 
□ 

Ook in andere woningen? 
Ja 
Nee  

□ Anders, nl. …………………….   

 
2.6 Hoeveel tijd is naar schatting verlopen tussen de ontsteking en de ontdekking? 
 
□ Minder dan 1 minuut 
□ 1-5 minuten 
□ 5 – 15 minuten 
□ 15 - 30 minuten 
□ Meer dan 30 minuten 
□ Geheel onbekend 
 
2.5.1 Als de tijd benodigd voor de ontsteking waarschijnlijk meer dan 1 minuut was, wat was daarvoor 

de reden? 
 
 .................................................................................................  

2.5.2 Was de ontdekking anders verlopen bij aanwezigheid van een brandmelder met een lokaal 
akoestisch alarm in de gan en/of op een overloop van de woning? 
 
 .................................................................................................  

2.6 Was er bij de ontsteking iemand in de ruimte waarin de brand is ontstaan? 

 □ Nee 
□ Ja - eventuele vertraging in de ontdekking ontstond door: 

□ Aanwezigen in slaap 
□ Aanwezigen bedwelmd door rook 
□ Aanwezigen bedwelmd anderszins 
□ Geringe brand- of rookverschijnselen 
□ Anders, nl. ………………………….. 

 

2.7 Was er bij de ontsteking iemand elders op de verdieping waar de brand is ontstaan? 

 □ Nee 
□ Ja - Eventuele vertraging ontstond door: 

□ Aanwezigen in slaap 
□ Aanwezigen bedwelmd door rook 
□ Aanwezigen bedwelmd anderszins 
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□ Aanwezigen niet gealarmeerd vanwege geringe 

brand- of rookverschijnselen 
□ Anders, nl. ………………………….. 

 
2.8 Was er iemand aanwezig elders in de woning waarin de brand is ontstaan? 

 □ Nee 
□ Ja - Eventuele vertraging ontstond door: 

□ Aanwezigen in slaap 
□ Aanwezigen bedwelmd door rook 
□ Aanwezigen bedwelmd anderszins 
□ Aanwezigen niet gealarmeerd vanwege geringe 

brand- of rookverschijnselen 
□ Anders, nl. ………………………….. 

 

3 De melding van de brand 

 
3.1 Hoeveel tijd is verlopen tussen ontdekking en melding van de brand? 
□ Minder dan 1 minuut 
□ 1-5 minuten 
□ 5 – 15 minuten 
□ 15 - 30 minuten 
□ Meer dan 30 minuten 
□ Geheel onbekend 
 
 3.1.1 Als de tijd tussen ontdekking en melding meer dan 1 minuut was, wat was daarvoor de 

reden? 
□ Niet valide/dood/gewond 
□ Onzeker of het brand was 
□ Vergeten/wil niet 
□ Is eerst gaan waarschuwen/redden 
□ Is eerst gaan blussen 
□ Dacht dat anderen de brand melden 
□ Bedwelmd geraakt 
□ Anders, nl. ………………… 

 
3.2 Wie heeft de brand gemeld? 
□ ontdekker 
□ anderen, nl. ………………………… 
 

3.3 Aan wie is de brand gemeld? 
□ 06-11 
□ brandweer 
□ politie 
□ anderen, nl. …………………………. 

 
3.4 Wat is er in de woning gebeurd tussen ontdekking en aankomst brandweer? 
□ ontvluchting 
□ Redpoging door ……………………. 
□ bluspoging 
□ Inventaris naar buiten gebracht 
□ Anders, nl. …………………………… 
  
 

4 De aankomst van de brandweer 

 
4.1 Hoe groot was de brand bij aankomst van de brandweer? 
 
□ Reeds geblust/vanzelf gedoofd   
□ Een voorwerp en zijn directe 

omgeving 
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□ Beperkt tot 1 ruimte, doch meer 

dan 1 voorwerp en zijn directe 
omgeving 

 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee  

□ Beperkt tot 1 verdieping, doch 
meer dan 1 ruimte 

□ 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee 

□ Beperkt tot woning, doch meer 
dan 1 verdieping 

□ 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee 

□ Uitgebreid tot buiten de woning □ 
□ 
□ 

Uitslaand? 
Ja 
Nee 

□ Anders, nl. ……………………. □  

 
 4.1.1. De brand heeft zich van de ontstaansruimte uitgebreid naar andere ruimtes door:  

□ Gesloten deuren □ 
□ 

Met (gebroken) glas 
Zonder glas 

□ Open deuren   
□ plafond □ 

□ 
Dicht plafond 
Open (bijv. open trap)  

□ Wand □ 
□ 

Met openingen (glas) 
gesloten 

 

4.2 Hoe ver had de rook zich verspreid bij aankomst van de brandweer? 
□ 1 voorwerp en zijn directe omgeving 
□ Beperkt tot 1 ruimte, doch meer dan het voorwerp en zijn 

directe omgeving 
□ Beperkt tot 1 verdieping doch meer dan 1 ruimte 
□ Beperkt tot woning doch meer dan 1 verdieping 
□ Uitgebreid tot buiten de woning 
□ Anders, nl.; ……………………………… 
 
 4.2.1 Rook heeft zich verspreid naar andere ruimtes door: 

□ Gesloten deuren □ 
□ 

Met (gebroken) glas 
Zonder glas 

□ Open deuren   
□ Plafond □ 

□ 
Dicht plafond 
Open (bijv. open trap)  

□ Wand □ 
□ 

Met openingen (glas) 
Gesloten 

□ Vloer   
□ Trap   
□ Leidingkoker/ventilatiesysteem   
□ Anders, nl………………………………   

 
 4.2.2. Wat was de belangrijkste oorzaak van de rookontwikkeling? 

□ Toegepaste bouwmaterialen 
□ Meubilair 
□ Vloerbedekking 
□ Wandbekleding 
□ Anders, nl. ……………….. 
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5.  De redding en ontvluchting van aanwezigen 

 
5.1 Aantal aanwezigen in de woning bij de ontdekking van de brand. 
 Hoeveel mensen waren aanwezig in de woning of in de getroffen woningen van het 

woongebouw bij de ontdekking van de brand? 
  ...............................................  
 Als er niemand aanwezig was: ga naar paragraaf 5.7. 
 
5.2 Gegevens over aanwezigen 

 Aanvankelijk aanwezig Afloop Persoonlijke 
schade 

N
r 

M
a
n
 

V
ro
u
w
 

K
in
d
 

O
n
ts
ta
a
n
s
ru
im
te
 

A
n
d
e
re
 ru

im
te
 o
p
 

o
n
ts
ta
a
n
s
v
e
rd
ie
p
in
g
 

A
n
d
e
re
 v
e
rd
ie
p
in
g
 

o
n
ts
ta
a
n
s
w
o
n
in
g
 

A
n
d
e
re
 w
o
n
in
g
 in
 

o
n
ts
ta
a
n
s
g
e
b
o
u
w
 

O
n
tv
lu
c
h
t 

E
re
d
 

G
e
e
n
 d
o
o
d
 

G
e
w
o
n
d
  

B
e
d
w
e
lm
d
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

    Indien ingevuld: beantwoord vraag 
5.6 voor de betreffende nummers 

   Indien ingevuld: beantwoord vraag 5.5. 
voor de betreffende nummers 

  Indien ingevuld: beantwoord vraag 5.4 voor de 
betreffende nummers 

 Indien ingevuld: beantwoord vraag 5.3 voor de 
betreffende nummers 
  

 
 

5.2.1 Plattegrond 
 □ Geef de aanvankelijke plaats van de aanwezigen en de loop- of vlucht- of red-route waar 

mogelijk s.v.p. zo goed mogelijk per nummer aan op de plattegrond. 
 5.2.2  Verwondingen 
 □ Geef s.v.p. zo nauwkeurig mogelijk de aard en de omvang van de eventuele verwondingen 

aan (event. in een afzonderlijke bijlage).  
 

5.3 Gegevens over de redding/ontvluchting van de aanwezigen in de ruimte waarin de 
brand is ontstaan. 

 5.3.1  Zijn één of meer aanwezigen zelfstandig ontvlucht? 
 □  Ja;  ga naar vraag 5.3.2 

□ Nee:  ga naar vraag 5.3.4 
 
 5.3.2 Wijze van ontvluchting 

 nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Direct naar buiten (veilige plaats) 0 

Via deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Via raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Of naar buien (veilige plaats)   

via gang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trap in woning 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raam 0 0 0 0 0 0 0 0 



 Verbeteren brandveiligheid 

 

 

NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID  83 
 

 
Galerij/veranda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balkon naar boven 0 0 0 0 0 0 0 0 

trappenhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5.3.3 Kwaliteit van de vluchtweg bij ontvluchting (als ondervonden door ontvluchtenden) 
 
□  Goed 
□ Hinder door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ anders, nl………… 
□ vrijwel onbegaanbaar door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ instorting 
 □ anders, nl………… 

 
 5.3.4 Reden van geen ontvluchting 

 nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Persoon niet valide 0 

Persoon bedwelmd/gewond 0 0 0 0 0 0 0 0 

Was niet nodig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geen vluchtweg omdat deze   

Niet aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet bereikbaar was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet rookvrij was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingestort was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deels aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anders, nl. ………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.4 Gegevens over redding/ontvluchting van de aanwezigen elders op de verdieping waar de 
brand is ontstaan. 

 
 5.4.1 Zijn de aanwezigen zelfstandig ontvlucht 
 □  Ja;  ga naar vraag 5.4.2 

□ Nee:  ga naar vraag 5.4.4 
 
 5.4.2 Wijze van ontvluchting 

  nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Direct naar buiten (veilige plaats)  

Via deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Via raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Of naar buien (veilige plaats)   

via gang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trap in woning 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galerij/veranda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balkon naar boven 0 0 0 0 0 0 0 0 

trappenhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
5.4.3 Kwaliteit van de vluchtweg bij ontvluchting (als ondervonden door ontvluchters) 
 □  Goed 

□ Hinder door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ anders, nl………… 
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□ vrijwel onbegaanbaar door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ instorting 
 □ anders, nl………… 

 
5.4.4 Reden van geen ontvluchting 

 nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Persoon niet valide  

Persoon bedwelmd/gewond 0 0 0 0 0 0 0 0 

Was niet nodig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geen vluchtweg omdat deze   

Niet aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet bereikbaar was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet rookvrij was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingestort was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deels aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anders, nl. ………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
5.5 Gegevens over de redding/ontvluchting van de aanwezigen elders  in de woning 
waarin de brand is ontstaan. 
 
 5.5.1 Zijn de aanwezigen zelfstandig ontvlucht 
 □  Ja;  ga naar vraag 5.5.2 

□ Nee:  ga naar vraag 5.5.4 
 
 5.5.2 Wijze van ontvluchting 

  nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Direct naar buiten (veilige plaats)  

Via deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Via raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Of naar buien (veilige plaats)   

via gang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trap in woning 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galerij/veranda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balkon naar boven 0 0 0 0 0 0 0 0 

trappenhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 5.5.3 Kwaliteit van de vluchtweg bij ontvluchting (als ondervonden   
 door ontvluchters) 
 □  Goed 

□ Hinder door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ anders, nl………… 
□ vrijwel onbegaanbaar door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ instorting 
 □ anders, nl………… 

 
 5.5.4 Reden van geen ontvluchting 

 nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Persoon niet valide  

Persoon bedwelmd/gewond 0 0 0 0 0 0 0 0 

Was niet nodig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geen vluchtweg omdat deze   

Niet aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet bereikbaar was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet rookvrij was 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ingestort was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deels aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anders, nl. ………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.6 Gegevens over de redding/ontvluchting van de aanwezigen in een andere woning dan 
waarin de brand is ontstaan (belending/boven- of onderetage) 

 
 5.6.1 Zijn de aanwezigen zelfstandig ontvlucht 
 □  Ja;  ga naar vraag 5.6.2 (geef in toelichting aan welke woning het betrof 

□ Nee:  ga naar vraag 5.6.4 (geef in toelichting aan welke woning het betrof) 
 
 5.6.2 Wijze van ontvluchting 

  nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Direct naar buiten (veilige plaats)  

Via deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Via raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Of naar buien (veilige plaats)   

via gang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trap in woning 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galerij/veranda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balkon naar boven 0 0 0 0 0 0 0 0 

trappenhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5.6.3 Kwaliteit van de vluchtweg bij ontvluchting (als ondervonden   door 
ontvluchters) 

   □  Goed 
□ Hinder door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ anders, nl………… 
□ vrijwel onbegaanbaar door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ instorting 
 □ anders, nl………… 

 
 5.6.4 Reden van geen ontvluchting 

 nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Persoon niet valide  

Persoon bedwelmd/gewond 0 0 0 0 0 0 0 0 

Was niet nodig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geen vluchtweg omdat deze   

Niet aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet bereikbaar was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet rookvrij was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingestort was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deels aanwezig was 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anders, nl. ………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5.7 Gegevens over de redding van niet ontvluchte personen 

 nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Persoon gered door:  

Andere bewoners 0 0 0 0 0 0 0 0 

brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 

Politie         

anderen         

Redding gebeurde via   

voordeur 0 0 0 0 0 0 0 0 

raam 0 0 0 0 0 0 0 0 

trap 0 0 0 0 0 0 0 0 
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redvoeruig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anders, nl. ………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 Persoon niet gered vanwege: 
 …………………………………………………………………………………………………… 
5.8 Kwaliteit van de vluchtwegen bij redding bij aankomst brandweer 
 □  Goed 

□ Hinder door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ anders, nl………… 
□ vrijwel onbegaanbaar door 
 □ rook 
 □ vlammen 
 □ instorting 
 □ anders, nl………… 

 5.8.1 Was perslucht nodig voor het betreden van de woning of het   
 woongebouw? 
  □ Ja 
  □ Nee 
 

 

6 Vragen ter toelichting 

 
6.1 Zou deze brand veel groter zijn geweest als de brandweer enige minuten later was gearriveerd? 
  .................................................................................................  
 Was er sprake van een gevaarlijke situatie? 
  .................................................................................................   
6.2 Was de tijd beschikbaar voor het redden krap? 
  .................................................................................................  
 Was er qua redding sprake van een snel slechter wordende situatie? 
  .................................................................................................  
6.3 Hoe was de afloop geweest als de brand sneller ontdekt zou zijn? 
  .................................................................................................  
6.4 Waren de beschikbare vluchtwegen voldoende? 
  .................................................................................................  
6.5 Wat is de invloed geweest van bouwkundige-/rookwerende voorzieningen op de verspreiding van 
 vuur en rook? 
  .................................................................................................  
6.6 Hoe was de bereikbaarheid van de woning voor autospuit en redvoertuig? Hoe was de 
 bluswatervoorziening? 
  .................................................................................................  
6.7 Hoe was de inrichting? (bijv. ruim, vol met spullen, rommelig) en het niveau van de gerealiseerde 
 preventieve voorzieningen? 
  .................................................................................................  
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7 Schets van de brand met daarop de spreiding van brand en rook 
 Geef daarbij – indien mogelijk – minstens aan: 
 □ eerst ontstoken voorwerp 
 □ Vermoedelijke plaats aanwezigen bij ontsteking (per nummer) 
 □ Ontvlucht- /redroute van de aanwezigen (per nummer) 
  
 Geef s.v.p. ook aan: omvang brand en rookverspreiding (per betrokken verdieping) bij: 
 □ ontdekking 
 □ aankomst brandweer 
 □ ‘brand meester’  
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Bijlage 8  Vragenlijst NIFV Fatale woningbranden  

   2010 
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