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Informatiekaart Huishouding
Brandveiligheid begint bij een goede huishouding.
Niet ordelijk opgeslagen goederen en afvalmaterialen

Tips!
-

leiden vaak tot een verslechtering van de huishouding
en daarmee tot een verhoogd risico op brand. Onno-

Wijs elkaar op het niet correct omgaan met de
regels ten aanzien van de huishouding.

-

Sluit de werkdag af met een controle ronde.

dige opslag geeft een verhoging van de vuurbelasting.
Ook kunnen niet ordelijk opgeslagen goederen en
afval door hun luchtige stapeling bijdragen tot een
snelle branduitbreiding.

Opslag rond blusmiddelen
Aanwezig personeel moet bij een beginnende brand

Opslag technische ruimten

snel kunnen reageren om zo te voorkomen dat de

Sla vanwege het verhoogde brandrisico geen goe-

brand kan uitgroeien tot een oncontroleerbare situatie.

deren of afvalmaterialen op in technische ruimten. Het

Om adequaat te kunnen reageren, moet het perso-

verhoogde brandrisico ontstaat door reparaties en

neel weten waar de kleine blusmiddelen zich bevin-

door de, vaak onbemand, draaiende machines. In

den. Deze blusmiddelen moeten eenvoudig toeganke-

combinatie met opslag vormt dit een serieus brandri-

lijk zijn. De brandblussers en slanghaspels moeten

sico. Brand in een technische ruimte leidt bovendien

daarom altijd vrijgehouden worden van opslag. Me-

vaak tot bedrijfsstilstand.

dewerkers moeten regelmatig geïnstrueerd worden
dat goederen niet voor blusmiddelen geplaatst mogen

Om te voorkomen dat brandbare materialen in techni-

worden.

sche ruimten opgeslagen worden, moeten medewerkers geïnstrueerd worden dat opslag in dergelijke

Afvalverwerking

ruimten verboden is. Genoemde ruimten moeten af-

Elk bedrijf heeft te maken met afval. De opslag van

gesloten zijn voor niet-geautoriseerd personeel.

afvalmaterialen verdient vanuit brandpreventief oog-

Speciale aandacht is nodig voor derden die in de

punt de aandacht.

technische ruimten werken. Controle tijdens en na

Ook afval moet ordelijk opgeslagen worden. Afvalzak-

werkzaamheden is nodig om te waarborgen dat er

ken moeten bij voorkeur in brandwerende ruimten

(brand)veilig gewerkt wordt en om te voorkomen dat

opgeslagen worden. Buiten geplaatst afval moet,

rookregels overtreden worden. Na afloop van de

vanwege het risico op brandstichting, op een minima-

werkzaamheden moet de ruimte ordelijk achter gela-

le afstand van 10 meter uit de gevel geplaatst worden,

ten worden. Ook hier is controle gewenst.

bij voorkeur op een afgesloten plaats en voor onbe-

Ondernemer staat centraal

voegden moeilijk bereikbaar.

Houd met de opslag van afval op het terrein rekening

Werkwijze HRC

met het risico op vandalisme en brandstichting. Afval-

HRC staat voor een hoog kennisniveau. Door middel

containers dienen bij voorkeur van metaal te zijn en

van het volgen van studies en workshops, het regel-

gesloten te kunnen worden met een deksel. De con-

matig bezoeken van vakbeurzen en het bijhouden van

tainers moeten met een slot afsluitbaar zijn.

vakliteratuur houden onze risk engineers hun kennis-

De beste oplossing voor opslag van afval bestaat uit

niveau op peil en blijven zij op de hoogte van markt-

een onbrandbaar geconstrueerde ruimte, bij voorkeur

ontwikkelingen.

op voldoende afstand van de overige panden.

HRC werkt samen met de ondernemer aan een bedrijfscultuur, waarin risicobewustzijn één van de pijlers

Zorg naast een ordelijke opslag van afval ook voor de

zal zijn. Door te werken aan een veiligheidscultuur

regelmatige afvoer ervan. Ook moeten in de directe

binnen de organisatie zal een collectief bewustzijn

omgeving van de afvalopslag voldoende kleine blus-

ontstaan, waarin de risico’s erkend en benoemd zul-

middelen aanwezig zijn.

len worden.
Organisatorische en technische aanbevelingen zullen
waar mogelijk worden ingezet om de risico’s te beheersen.
De bedrijfscontinuïteit van de ondernemer staat daarbij altijd centraal.
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Versicherungen in Amsterdam en Rotterdam, die zijn opgegaan in
het huidige HDI.

De organisatie bestaat uit een twintigtal ervaren en deskundige risk
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Met name binnen de disciplines Brand, Transport, Security, Motorrijtuigen en Technische Verzekeringen kan HRC een rol van grote
betekenis spelen.
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