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Geachte heer/mevrouw, 
 
Bedrijfsbrandweerzorg heeft in Nederland altijd een belangrijke plaats gehad als aanvulling op 
overheidsbrandweerzorg. Bedrijven met grote of specifieke risico's hebben vaak zelf de 
noodzaak gezien om een eigen bedrijfsbrandweer in het leven te roepen die bij een (dreigende) 
calamiteit snel en deskundig een eerste inzet kan doen. De afgelopen 15 jaar zijn 
overheidsbrandweren en bedrijfsbrandweren steeds beter op elkaar afgestemd, mede omdat 
partijen daarover stevige discussies hebben in zogenaamde artikel 13-aanwijzingstrajecten. 
  
Met de komst van de Wet Veiligheidsregio's zal het etiket "artikel 13" verdwijnen. Dit was het 
aanwijsartikel uit de Brandweerwet dat met de komst van de nieuwe wet zal verdwijnen. Het 
Besluit Bedrijfsbrandweren uit 1991 is geëvalueerd en zal een nieuwe verankering krijgen in 
artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio's.  
  
Ter ondersteuning van aanwijstrajecten op basis van de nieuwe regelgeving is een werkwijzer 
opgesteld. Deze werkwijzer is samengesteld door partijen uit overheid en bedrijfsleven en bevat 
beleidsdocumentatie, checklists en best practices voor de analysesystemen. De werkwijzer 
wordt op 5 en 19 februari 2010 tijdens twee workshops gepresenteerd. De workshops worden 
gehouden in de omgeving van Breda en Zwolle. 
U wordt uitgenodigd om bij één van deze twee workshops aanwezig te zijn. Het programma 
kent een ochtendprogramma met een aantal inleidingen en gedurende de middag een drietal 
workshops. Na afloop van de bijeenkomst zult u de werkwijzer ontvangen. Aan de deelname 
zijn geen kosten verbonden. 
 
Uiterlijk een week voor de workshop ontvangt u een bevestiging van deelname, het definitieve 
programma en de locatie met routebeschrijving. 
 
Mogen we op uw komst rekenen? Graag ontvangen we uw reservering uiterlijk 14 januari 2010 
via bijgaand formulier per post (Centrum Industriële Veiligheid, Postbus 9154, 3007 AD 
Rotterdam) of fax (010 – 4456579) retour. Elektronisch aanmelden kan natuurlijk ook. U kunt 
het formulier scannen en als bijlage mailen naar civ@veiligheidsregio-rr.nl. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
  
Foort van Oosten 
Districtscommandant District Haven 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond / Centrum Industriële Veiligheid 


