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Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Ter attentie van dr. W.M.M. Heijnen 

Postbus 95404 

2509 CK Den Haag 

 

Bergschenhoek, 14 december 2021 

 

Onderwerp: Rapport “Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid” 

Uw kenmerk: 21.0004531 

 

Geachte heer Heijnen, 

 

Conform uw verzoek in uw brief van 6 juli jl. hebben wij ons standpunt met 

betrekking tot de door u gedane aanbevelingen in bovengenoemd rapport bepaald. 

Als branchevereniging kunnen wij ons goed in de vijf aanbevelingen vinden. 

 

De aangesloten BVVB Beheerders vertegenwoordigen 12500 VvE’s c.q. 

flatgebouwen/-complexen. Hoewel een niet gering aandeel, is het een klein deel 

van de totale markt aan flatgebouwen. 

 

Om uw aanbevelingen adequaat in daden om te zetten is het absoluut nodig, dat 

alle betrokken eigenaars dan wel hun vertegenwoordigers positief gaan 

samenwerken. Daarbij is centrale aansturing met sanctionering op het niet naleven 

van brandveiligheid onontbeerlijk. 

 

Na feedback van onze leden hebben wij een rapport samengesteld met de titel 

“SUGGESTIES/AANBEVELINGEN BRANDVEILIGHEID FLATGEBOUWEN”. Dit 

stuk en een kopie van de brief van heden aan het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties zijn bijgevoegd. Graag verwijzen wij u naar de inhoud 

hiervan.  

 

Door de nog steeds niet opgeloste woningnood en schaarste aan bouwgrond zal er 

steeds meer gestapeld worden gebouwd. Dit betekent, dat het aantal VvE’s alleen 

maar zal toenemen en navenant het brandrisico. 

 

Wij hopen dan ook dat uw rapport de aanzet gaat zijn tot echt goede 

bewustwording van de vele brandgevaren onder de eigenaars van hoogbouw en dat 

ons rapport daar een steentje aan kan bijdragen. “Elke flatbrand is er één teveel!” 

 

Wij vertrouwen erop u met onze zienswijze van dienst te zijn. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

Daan Fons 

Voorzitter BVVB 
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Bijlagen:  

1. Kopie-brief d.d. 6 december 2021 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

2. Rapport “ Suggesties/Aanbevelingen brandveiligheid flatgebouwen” 

 

 

 

Cc Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 


