Model beschikking
Aanwijzen inrichting als bedrijfsbrandweerplichtig

Het bestuur van de Veiligheidsregio <naam>,
Gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en de artikelen 7.1, 7.2 en
7.3 van het Besluit veiligheidsregio’s;
Overwegende dat:
 Uw inrichting een inrichting is als bedoeld in artikel 7.1, onder [keuze: a of b, onder 1 of 2
of c] van het Besluit veiligheidsregio’s; dat betekent dat uw inrichting kan worden
aangewezen als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken.
 Voor uw inrichting een omgevingsvergunning is afgegeven op <datum> op grond waarvan
<benoemen activiteit(en)> is toegestaan.
 Op <datum> het bestuur van de Veiligheidsregio <naam> u op grond van artikel 7.2 van
het Besluit veiligheidsregio’s heeft verzocht een rapport inzake de bedrijfsbrandweer voor
deze inrichting te overleggen.
 Op <datum> het bestuur van de veiligheidsregio uw rapportage inzake de
bedrijfsbrandweer heeft ontvangen.
 Uw rapportage inzake de bedrijfsbrandweer geanalyseerd is door medewerkers van de
Veiligheidsregio <naam>.
 Op basis van uw rapportage en de analyse het bestuur van de Veiligheidsregio <naam>
van oordeel is dat uw inrichting in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar kan
opleveren voor de openbare veiligheid zoals bepaald in artikel 7.2, eerste lid van het Besluit
veiligheidsregio’s.
 Op basis van de ambtelijke analyse een concept aanwijzingsbesluit is opgesteld, dat samen
met de rapportage en de ambtelijke analyse voor advies is voorgelegd aan de wettelijke
adviseurs (artikel 7.2, derde lid Besluit veiligheidsregio’s).
 Hierop de volgende reacties zijn ontvangen: <opsommen reacties/adviezen>
 Het concept aanwijzingsbesluit aan u is toegezonden en u daarbij in de gelegenheid bent
gesteld daarover uw zienswijze kenbaar te maken.
 Van de mogelijkheid om uw zienswijze kenbaar te maken u gebruikt heeft gemaakt met uw
brief van <datum brief + kenmerk>. Tevens heeft u uw zienswijze mondeling toegelicht op
<datum hoorzitting>.
 Het hoofd van de Afdeling risicobeheersing volgens het mandaat- en volmachtbesluit van
het bestuur van de Veiligheidsregio <naam>, <referentie/kenmerk>, bevoegd is om in
naam en onder verantwoordelijkheid van dat bestuur te beslissen omtrent het aanwijzen
van een inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken op grond van artikel 31
van de Wet veiligheidsregio’s.
Besluiten aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtige inrichting:
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<naam inrichting>
<adres inrichting>
<postcode en plaatsnaam>
en te bepalen dat:
De inrichting per <datum> dient te beschikken over een bedrijfsbrandweer, die voldoet aan
de in deze beschikking opgenomen voorschriften.
Eisen aan de bedrijfsbrandweer
Op grond van artikel 31, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’ s in samenhang met artikel
7.3, vijfde lid, van het Besluit veiligheidsregio’s stelt het bestuur de hieronder weergegeven
eisen aan de bedrijfsbrandweer. Op grond van artikel 31, eerste lid, van de Wet
veiligheidsregio’ s bent u verplicht deze eisen na te leven.
<eisen opnemen; conform artikel 7.3, vijfde lid, Bvr mogen deze eisen alleen betrekking
hebben op:
 de geoefendheid en de samenstelling van de bedrijfsbrandweer waarbij de functies
genoemd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s, kunnen worden aangewezen;
 de voorzieningen inzake bluswater, melding, alarmering en verbindingen;
 het blusmaterieel;
 de beschermende middelen;
 de alarmering van en samenwerking met de brandweer en andere
hulpverleningsorganisaties;
 de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer>
Verder dient de bedrijfsbrandweer te voldoen aan de bij deze beschikking gevoegde Algemene
Bepalingen voor Bedrijfsbrandweren en de daarbij behorende bijlagen.
Deze beschikking treedt op <datum> in werking en geldt voor onbepaalde tijd.

het bestuur van de Veiligheidsregio <naam>,
namens deze,

<naam gemandateerde>,

Plaats

:

Dagtekening

:
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Bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na ontvangstdatum van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de veiligheidsregio. Het bezwaarschrift
moet ten minste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een
afschrift van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het bestuur van de Veiligheidsregio <naam>, Afdeling
bezwaarschriften, <Postbus, postcode + plaats>.
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