
Bijlage	  1:	  Criteria	  voor	  overige	  brandweerorganisaties	  die	  tot	  de	  doelgroep	  van	  de	  brandweer	  
behoren.	  
	  
Algemeen	  
	  
Het	  uitgangspunt	  voor	  de	  overige	  organisaties	  die	  tot	  de	  doelgroep	  van	  de	  brandweer	  behoren	  is	  dat	  
deze	  een	  taak	  in	  het	  algemene	  openbaar	  belang	  vervullen	  zoals	  bedoeld	  in	  artikel	  3	  van	  de	  Wet	  
Veiligheidsregio’s.	  
	  
De	  herkenbaarheid	  voor	  de	  burger	  en	  de	  overige	  hulpverleners	  tijdens	  de	  uitoefening	  van	  hun	  taak	  is	  
daarbij	  van	  belang.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  betreffende	  veiligheidsregio	  hanteert	  bij	  de	  beoordeling	  van	  de	  aanvraag	  van	  een	  
hierboven	  genoemde	  organisatie	  onder	  andere	  de	  volgende	  criteria.	  
	  
1.Een	  brandweerkorps	  is	  een	  organisatie	  binnen	  een	  bedrijf	  of	  inrichting	  met	  het	  oogmerk	  het	  
brandrisico	  te	  beperken	  door	  repressief	  op	  te	  treden	  bij	  brand,	  calamiteiten	  en	  hulpverlening.	  
	  
Deze	  brandweer	  wordt	  ´op	  maat´	  georganiseerd	  voor	  de	  specifieke	  wensen	  en	  risico´s	  van	  het	  bedrijf	  of	  
inrichting.	  
	  
De	  kwaliteit	  en	  kwantiteit	  zijn	  gericht	  op:	  A.	  Zelfstandig	  optreden	  bij	  de	  taken	  die	  aan	  de	  organisatie	  zijn	  
toegewezen	  gedurende	  de	  tijd	  die	  de	  overheidsbrandweer	  nodig	  heeft	  om	  de	  bestrijding	  van	  een	  brand	  
c.q.	  het	  afhandelen	  van	  een	  hulpverlening	  /	  het	  ongeval	  te	  organiseren.	  
B.Het	  ondersteunen	  van	  de	  overheidsbrandweer	  bij	  haar	  taak	  het	  bestrijden	  van	  de	  brand	  c.q.	  het	  
afhandelen	  van	  de	  hulpverlening	  /	  het	  ongeval.	  
C.Het	  treffen	  van	  regelingen	  voor	  een	  adequate	  melding	  van	  brand	  en	  ongevallen.	  
	  
2.Het	  personeel	  van	  de	  betreffende	  brandweer	  moet	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  de	  diploma’s	  die	  gelden	  voor	  
het	  gelijkwaardige	  functies	  van	  de	  veiligheidsregio’s.	  
	  
3.De	  betreffende	  brandweer	  moet	  tijdens	  de	  bedrijfsuren	  zodanig	  zijn	  georganiseerd	  dat	  binnen	  5	  
minuten	  een	  eerste	  inzet	  kan	  worden	  gepleegd	  binnen	  het	  Verzorgingsgebied	  van	  het	  bedrijf	  of	  de	  
instelling.	  Buiten	  de	  bedrijfsuren	  moet	  een	  regeling	  zijn	  getroffen	  om	  een	  effectieve	  piketdienst	  te	  
garanderen.	  
	  
4.De	  betreffende	  brandweer	  moet	  qua	  opleiding	  en	  training	  zodanig	  zijn	  georganiseerd	  dat	  naadloos	  kan	  
worden	  samengewerkt	  met	  de	  overheidsbrandweer.	  Om	  dit	  te	  waarborgen	  moeten	  afspraken	  zijn	  
gemaakt	  met	  de	  lokale	  overheidsbrandweer	  omtrent:	  	  
A.Melding	  en	  alarmering.	  
B.Bevelvoering.	  
C.Werkwijze	  en	  procedures.	  
D.Gezamenlijk	  oefenen	  en	  optreden.	  
E.Opstellen	  van	  bestrijdingsplannen	  enz.	  
	  
5.De	  betreffende	  brandweer	  beschikt	  voor	  de	  aan	  haar	  toebedeelde	  taken	  over	  de	  noodzakelijke	  
middelen	  en	  graad	  van	  organisatie.	  


