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REEKS: FIRE SAFETY FIRST

BRANDVEILIGHEID 
BEGINT MET CIJFERS 

EN STATISTIEK
«Statistiek moet je hebben, want anders slaan ze je dood met gevoelens en ideeën”,  

leerde ik jaren geleden van collega John Vanherrewegen.

Goede sensibiliseringsacties rond brandpreventie en brand-

veiligheid zijn ondersteund door cijfers en statistieken. Be-

langrijk is om te vertrekken vanuit:

›  statistieken van de brandweerinterventies

›  resultaten van enquêtes bij burgers 

›  statistieken van het aantal fatale woningbranden

›  brandonderzoek

STATISTIEKEN VAN BRANDWEERINTERVENTIES

Binnen Binnenlandse Zaken staat het Federaal Kenniscen-

trum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) in voor de verzame-

ling en verwerking van cijfermateriaal van brandweerinter-

venties.

In september 2015 publiceerde het KCCE de “statistiek Bel-

gische brandweer 2013”: http://www.civieleveiligheid.be/nl/

press/brandweer-2013-elke-3-minuten-een-nieuwe-inter-

ventie. 

De statistische gegevens van 2013 zijn een overzicht van 78% 

van de Belgische brandweerkorpsen (of 194 van de 250).

Voor de statistieken van 2012 (gepubliceerd in december 

2014) kwamen de gegevens van 74% van de brandweerkorp-

sen.

Voor 2014, 2015 en 2016 doen we een oproep naar alle 

korpsen om hun interventiecijfers mee te geven. De dag 

dat 100% van de posten (en nu zones) de gegevens van hun 

interventie ingeven, kunnen we (eindelijk) beschikken over 

complete én correcte interventiecijfers voor België. 

Een warme oproep dus om vanaf nu elke toekomstige inter-

ventie op te nemen in de statistieken. Ga ook na of de cijfers 

van de voorgaande jaren bezorgd zijn. Zodat de volgende 

publicaties gebaseerd zijn op àlle cijfers van àlle brandweer-

korpsen, dat zou een mooi doel zijn! 

RESULTATEN VAN ENQUÊTES BIJ BURGERS

Om de twee jaar organiseert de Algemene Directie Veilig-

heid en Preventie van Binnenlandse Zaken in samenwerking 

met vzw ANPI de Brandpreventiemonitor. Dit is een enquête 

bij 1000 Belgen, face-to-face uitgevoerd. Hieruit kunnen we 

dus iets leren uit de kennis, de ervaringen en het gedrag van 

de Belg bij brand.

Enkele opvallende en belangrijke vaststellingen:

›  1 op 3 Belgen denkt nooit aan brandveiligheid

›  1 op 10 vindt een rookmelder niet belangrijk

›  4 op 10 onderhoudt zijn / haar rookmelder niet

›  1 op 3 test de rookmelder soms

›  15% heeft nagedacht over een vluchtplan, 85% niet
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Regionale verschillen:

›  84% van de woningen in Wallonië is uitgerust met een 

rookmelder

›  in Brussel is dit 74% van de woningen

›  in Vlaanderen is dit 43% van de woningen

Slechts 20% van de eigenaars die de woning zelf gebouwd 

heeft, heeft met zijn architect gesproken over brandpreven-

tie.

7 op 10 Belgen vinden aangepast advies en bijstand van de 

verzekeraar belangrijk om de woning te beschermen tegen 

brand.

De kennis van de Belgen over rookmelders blijft zeer be-

perkt. Men is nog steeds slecht op de hoogte van het juiste 

onderhoud en de correcte levensduur van de batterij. 4 op 

10 Belgen onderhouden de rookmelder niet en Vlamingen 

zijn het minst op de hoogte van de levensduur van de bat-

terij.

STATISTIEK FATALE WONINGBRANDEN

Tim Renders: “In 2014 ben ik gestart met het bijhouden van 

alle doden veroorzaakt door woningbranden in België. Het 

is een aanzet om gericht werk te maken van brandveiligheid. 

Je kan immers geen campagnes en sensibiliserende acties 

opstarten als je niet weet waar de branden gebeuren, hoe 

deze ontstaan en wie de slachtoffers zijn.”

Als brandweerman, -vrouw kan u helpen indien uw post ge-

confronteerd wordt met een brand met zwaargewonden of 

doden. Deel de informatie die u heeft:

›  Wat was de vermoedelijke brandoorzaak? 

›  Waar is de brand ontstaan? 

›  Waren er rookmelders? 

›  Hebben deze gewerkt? 

›  Was er een rookmelder in de kamer waar de brand is ont-

staan? 

›  Hoe was het vluchtgedrag van de bewoners?

Sinds eind mei staat een online-enquêteformulier actief. Het 

invullen van de enquête duurt nog geen 5 minuten en het 

bezorgt ons informatie die op preventievlak heel belangrijk is. 

De link voor de enquête is http://bit.ly/290sVSv en is ano-

niem. Neem als BPA’er die enkele minuten de tijd en deel 

uw kennis en ervaring. Zodra de informatie zich begint af te 

tekenen, delen we dit met u terug.

Op deze manier kunnen we samen belangrijke gegevens in 

kaart brengen en samen werken aan meer brandveiligheid.

BRANDONDERZOEK

Hopelijk volgt men snel het voorbeeld van brandweer Ne-

derland en gaat zoals bij hen elke hulpverleningszone een 

“team brandonderzoek” hebben. Uit brandonderzoek kan 

enorm geleerd worden, zowel op het vlak van preventie als 

van interventie. 

Verandering begint bij ons allemaal. Samen kunnen we 

meer realiseren en zorgen voor een brandveiliger en brand-

weer-veiliger België. Laat ons er werk van maken!

Tim Renders 

Brandweerpost Leuven 

Coördinator brandveiligheid BiZa

Enquête: 

https://docs.google.com/forms/d/1DUyAY1hhjTj

SFD_MOCB3mTmDOBErwCl629QDvXVtpuA/edit




