
Brand: het zal je maar overkomen 
Veel mensen denken dat het niet zo’n vaart zal lopen, want hoe vaak gebeurt het nu eigenlijk: brand? 
Tot het ze een keer overkomt, brand in het eigen bedrijf of bij de buren. Dan blijkt telkens dat er na 
een brand heel veel over je heen komt. Niet alleen op de dag of nacht van de brand zelf, maar ook 
langere tijd erna. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek vindt er in bedrijven 
jaarlijks meer dan 1.000 branden plaats! Het persoonlijk leed en de materiële schade die ontstaat door 
een brand kan zeer groot zijn. Daarnaast kan de continuïteit van een bedrijf in gevaar komen. Om 
deze reden is ook brandveiligheid een onderdeel bij het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
 
Bedrijventerreinen kennen specifieke risicofactoren bij het ontstaan van brand. 

1. Zo kan het blokkeren van een straat door 

bijvoorbeeld (vracht)wagens betekenen dat 

een brandend gebouw slechter bereikbaar is 

voor de hulpdiensten en kan het blokkeren 

van brandkranen er voor zorgen dat 

bluswatervoorzieningen niet snel voor 

handen is. In beide gevallen kan brand 

sneller om zich heen grijpen. 

2. In een bedrijfsverzamelgebouw is de kans 

op brand in principe groter dan in een 

bedrijfsgebouw met één gebruiker. Denk aan 

gezamenlijke afvaldepots en de eigen 

verantwoordelijkheid van een bedrijf om 

zorgvuldig om te gaan met de brandrisico’s. 

3. Het brandrisico van de individuele 

bedrijfsgebouwen kan ook beïnvloed worden 

door naburige bedrijven.  

Brandoverslag kan bijvoorbeeld bevorderd 

worden door een te geringe afstand de 

verschillende bedrijven of doordat brandbare 

opslag op het buitenterrein bij de brand 

betrokken raakt. 

4. Het komt regelmatig voor dat inbrekers brand 

stichten om eventuele sporen uit te wissen. 

Het inbraakrisico van een bedrijf bepaalt 

dus mede het brandrisico. 

5. Cijfers van het CBS tonen aan dat er jaarlijks 

zo’n 16.000 branden ontstaan in 

(afval)containers op buitenterreinen door 

brandstichting. Als dergelijke containers 

zich te dicht bij een gebouw bevinden kan 

brand gemakkelijk naar het gebouw 

overslaan. Ook pallets tegen de gevel 

kunnen bij brandstichting de oorzaak zijn tot 

branduitbreiding naar een gebouw. 

 

 
De gemeente controleert met regelmaat gebouwen en industrieterreinen op het brandveilig gebruik 
hiervan. Voor Keurmerk Veilig Ondernemen wordt nog eens extra aandacht geschonken aan 
bovenstaande brandrisico’s. Maar ook bedrijven zelf hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de 
brandveiligheid van gebouwen en werknemers. Kijk daarom wat vaker rond in uw omgeving: hoe 
brandveilig is uw gebouw. Tenslotte is iedereen gebaat bij een brandveilige werkomgeving. 
 
 
Voor meer informatie kunt u ook www.NVBR.nl raadplegen. Deze site heeft heel veel informatie, 
vooral gericht op bedrijven en particulieren, m.b.t. brandveiligheid, brandblussers, rookmelders e.d. 
 
 

http://www.nvbr.nl/

