
CBV notulen 2 december 2015  

 

Locatie: D’n Drul te Groesbeek 

Aanwezig: Gert, Reinard, Gerrit, Gerard, Martin(introducé) Steef, Mario, Derk, 

Ben(introducé) en Roel. 

Afwezig: Jan (m.k.) 

Opsteller: Roel. 

 

Welkom  

Na koffie met gebak heet Derk iedereen van harte welkom. 

 

Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

 

Voortbestaan CBV 

Derk heeft het volgende voorstel van het bestuur voorgelegd aan de aanwezige leden. 

CBV in 2016 en mogelijk in 2017 voortzetten met huidige penningmeester en voorzitter. Er 

wordt over 2016 geen contributie geheven in verband met voldoende middelen. 

Het streven is om het ledenaantal te verhogen naar 10 tot 15 personen. 

Ontwikkelingen: 

1. Reinard heeft contact met het hoofd BHV van  Liander. Liander wordt voor zover we 

dit nu inschatten lid van het CBV. Gerard deelt mee dat we er snel bij moeten  zijn als 

we hier een rondleiding willen doen aangezien Liander dat nu voor derden aanbied. 

Reinard gaat op korte termijn contact leggen. 

2. Steef heeft contact gelegd bij Friesland Food. Ziet er naar uit dat ook Friesland Food 

lid gaat worden van het CBV. Steef gaat zijn contact uitnodigen voor de volgende 

bijeenkomst. 

3. Steef geeft aan zijn nieuwe medewerker in zijn team ook lid te laten worden van het 

CBV  

4. Gert vertelt dat de TUV naar het Industriepark Kleefse Waard komt. Ook dit kan een 

heel interessant bedrijf voor het CBV zijn. Gert zal de contacten leggen en ons op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen. Uitnodigen voor bijeenkomst wordt 

overwogen. 

5. Derk heeft René Rietbergen van DNV/GL bereid gevonden om lid te worden van het 

CBV. In de toekomst als zijn vervanger voor DNV/GL. Roel zal René voor de 

eerstvolgende bijeenkomst uitnodigen. 

Om de nieuwe contacten uit te nodigen voor de eerst volgende bijeenkomst de namen en e-

mailadressen bij Roel aanbieden. 

 

Als het voorgaande voorspoedig verloopt betekend dit dat het ledenaantal van het CBV zal 

toenemen en tussen de gewenste 10 tot 15 personen zal bedragen. Dit is een positieve 

ontwikkeling voor onze contactgroep. Tijdens de vergadering hebben diverse leden 

aangegeven er mee te stoppen maar gezien de ontwikkelingen geeft men aan de toekomst met 

vertrouwen tegemoet te zien en blijven de huidige leden lid van het CBV.  

Hierbij nogmaals de oproep om bedrijven te blijven benaderen om zo het ledenaantal uit te 

kunnen breiden.  

http://www.contactgroep-cbv.nl/


Website 

De website van het CBV is operationeel en Roel zal de relevante informatie zoals agenda’s en 

notulen  er op zetten. Heb jij iets interessants(link naar websites), mail het naar Roel. 

Gert stelt voor om de bedrijven die nu lid zijn van het CBV wat prominenter op de site naar 

voor te laten komen. Het zou mooi zijn als alle logo’s op de startpagina te zien zijn. Roel zal 

met de maker kijken wat de mogelijkheden zijn.  

Wil je de CBV website op jouw (bedrijf)site zetten dan moet je dat uiteraard zelf regelen. 

Link dan naar www.contactgroep-cbv.nl 

 

CBV bijeenkomsten 2016 

Datum Tijden Locatie Onderwerp 

9 maart 12.00-17.00 Liander(1) Rondgang 

26 mei 12.00-17.00 Brandweer 

Gelderland Midden 

Locatie Ede  

N.t.b. 

14 september 12.00-17.00 DNV/GL Arnhem Blusinstallatie 

9 december Gehele dag N.t.b. N.t.b. 

(1) Afhankelijk van het contact met Liander. Alternatief voor 9 maart is AVIKO 

 

Ingekomen stukken 

Diverse reacties op de website. 

  

Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen 

Mario: 

De procedure voor het werken in besloten ruimte bij AVR is aangepast. Er worden 

veiligheidswachten ingehuurd bij het werken in besloten ruimten. 

Steef: 

-Heeft nieuwe collega als HVK in zijn team waardoor zijn taken zijn aangepast. 

-Het totale veiligheidsplan wil AVIKO doorzetten nu de fysieke zaken geregeld zijn. Men wil 

zich nu meer op het gedrag van de medewerker gaan richten. 

-Er is een sterke terugloop van omgevallen met verzuim. (Mario waarschuwt voor 

optimisme). De ongevallen zonder verzuim daarin tegen zijn gestegen. Dit laatste houdt 

verband met de bereidwilligheid van medewerkers om onveilige situaties te melden.  

Ben: 

Voor werkzaamheden bij zijn bedrijf Kropman worden taakanalyse gemaakt. Bij blootstelling 

aan fijnstof (bv.  boren) wordt dan geboord met afzuiging. Wat de blootstelling aan fijnstof 

tegen gaat; 

Gert: 

-Er heeft een ongeval op IPKW plaatsgevonden waarbij een persoon van een steiger viel. Gert 

heeft eerste hulp verleend en de persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

-Er heeft een bijna ongeval plaatsgevonden op het oefencentrum doordat de bandjes van 

Drägermaskers verbrand zijn. Er loopt een onderzoek en Gert houd ons op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Kijk in je eigen omgeving of dit ook bij jouw aan de orde kan zijn.  

-De ervaringen met het virtueel trainen van hulpverleners zijn positief. Gert gaat dit 

voortzetten. Het blijft een instructie naast oefenen in de praktisch. 

-Er is behoefte aan informatie over arbeidshygiëne bij hulpverleners. Roel geeft aan dat er een 

werkgroep bij de brandweer is die zich hier mee bezig is. Zijn leidinggevende is de 

projectleider en zal gevraagd worden een inleiding hierover te geven.(mogelijk op 26 mei in 

Ede). Verder zal oud collega(arbeidshygiënist) van Derk en Roel gevraagd worden wat hij 

voor ons kan betekenen. 

http://www.contactgroep-cbv.nl/


- Het ontruimen van gebouwen roept veel vragen op over hoeveel BHV-ers er moeten zijn. 

In de vergadering is uitvoerig over dit onderwerp gesproken. De AMvB waarin dit geregeld 

zou worden is (helaas) van de baan. Het komt erop naar dan n.a.v. een Risico Inventarisatie 

&Evaluatie (RI&E) de restrisico’s in beeld worden gebracht waarop de noodorganisatie op 

afgestemd moet worden. Dus ook het aantal BHV-ers/ontruimers. Overigens is in het 

Bouwbesluit 2012  voor het ontruimen van gebouwen artikel 7.11A opgenomen. Zie de 

wetteksten in de bijlagen. 

 

Sluiting 

Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 

 

 

Groet,  

Roel Schouten 

Secretaris CBV 

 

 

Bijlage 

  Artikel 7.11a uit Bouwbesluit 2012 

 Toelichting artikel 7.11 a Bouwbesluit 2012  



BIJLAGEN: 
 

Bouwbesluit 2012 
 
Artikel 7.11a Hulp bij ontruiming bij brand 

Lid 1.In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 
in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik(oude 
gebruiksvergunning) en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding gedaan zijn 
voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten 
verlopen. 

Lid 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg met zorg op 
afspraak of met zorg op afroep. 

Toelichting: 

Artikel 7.11a Hulp bij ontruiming bij brand 

Met het nieuwe artikel 7.11a [Stb. 2015, 249] is de hulpverlening bij brand geregeld 
in het Bouwbesluit 2012. De hulpverlening bij brand voor werknemers is geregeld op 
grond van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet bevat 
regelgeving inzake de arbeidsomstandigheden in een bedrijf of inrichting en ziet op 
de hulpverlening aan werknemers en andere personen die in verband met de arbeid 
aanwezig zijn. Deze bepaling in het Bouwbesluit 2012 ziet op hulpverlening bij brand 
aan iedereen die zich in een bouwwerk of een gebruiksfunctie bevindt. Het gaat 
hierbij om het evacueren van bijvoorbeeld patiënten in een ziekenhuis, 
gedetineerden en bezoekers van een discotheek, in het geval van brand. Met dit 
nieuwe voorschrift is uitvoering gegeven aan het voornemen tot aanpassing van het 
Bouwbesluit 2012 zoals aangekondigd in de brief van 8 april 2014 (Kamerstukken II 
2013/14, 25 883, nr. 238).  

Het eerste lid geeft een functioneel voorschrift. In een gebruiksfunctie met een 
brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, in een bouwwerk met een vergunning 
voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als 
bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om de 
ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Op welke wijze deze 
functionele eis wordt ingevuld wordt overgelaten aan de eigenaar of gebruiker van 
een bouwwerk. Benadrukt wordt dat door extra technische maatregelen (zoals 
sprinklers) het aantal personen dat nodig is voor hulpverlening kan worden beperkt. 
Overigens kan worden opgemerkt dat in de praktijk nu al gebruikelijk is dat een 
werkgever bij de organisatie van de bedrijfshulpverlening in een bouwwerk ook 
rekening houdt met de evacuatie van niet-werknemers die in zijn bedrijf of inrichting 
aanwezig zijn. Er mag van worden uitgegaan dat met een organisatie van 
bedrijfshulpverlening die voldoet aan de eisen op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet en tevens rekening houdt met de ontruiming van niet-
werknemers, zoals publiek en patiënten, wordt voldaan aan het eerste lid. Het 
nieuwe artikel 7.11a zal voor de meeste bouwwerken dan ook niet tot feitelijke 
veranderingen in de hulpverlening bij brand leiden. Voor bouwwerken waarin sprake 
is van vrijwilligers (bijvoorbeeld verenigingsgebouwen) leidt het nieuwe artikel 7.11a 



wel tot een verandering. Hier zal men namelijk voldoende personen moeten hebben 
aangewezen die helpen bij ontruimen bij brand. Opgemerkt wordt dat dit praktisch 
kan worden ingevuld, rekening houdend met het daadwerkelijk gebruik van het 
bouwwerk en de redzaamheid van de personen die daar normaliter aanwezig zijn. Er 
hoeft in dit soort bouwwerk dus geen hulpverlening te worden ingericht zoals bij 
bouwwerken waarin arbeid wordt verricht en de organisatie van bedrijfshulpverlening 
op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht is. Kleine bouwwerken zonder 
brandmeldinstallaties of waar minder dan 50 personen aanwezig zijn, vallen gezien 
de verwijzing naar de artikelen 6.20 en 1.18 geheel buiten de werkingsfeer van 
artikel 7.11a. Artikel 7.11a is in tabel 7.11 verder niet aangestuurd voor de 
woonfunctie, met uitzondering van de woonfunctie voor zorg. De woonfuncties voor 
zorg met een brandmeldinstallatie vallen dus wel onder de reikwijdte van het eerste 
lid.  

Het tweede lid sluit de woonfunctie voor zorg op afspraak en de woonfunctie voor 
zorg op afroep (zie tabel van bijlage I uit. Bij deze woonfuncties kunnen de bewoners 
zich nog zelfstandig of met behulp van mantelzorg redden, ook bij brand. Bij de 
woonfunctie voor zorg op afroep meldt de brandmeldinstallatie wel door naar een 
zorgcentrale. De zorgcentrale, die veelal niet in de nabijheid van de woning ligt, kan 
na melding contact zoeken met de bewoners en eventueel iemand sturen als zich 
daar een hulpvraag voordoet.  


