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Vergelijkbare gegevens

te verzamelen
Een visie te formuleren
voor brandveiligheid in

gebouwen

Beste praktijken te
delen

15 organisaties, die experts vertegenwoordigen uit verschillende hoeken van Europa, doen een beroep
op de Instellingen en lidstaten van de Europese Unie om te werken aan een Europese
Brandveiligheidstrategie die zorgt voor een gecoördineerde aanpak van brandveiligheid.

Waarom? Omdat we geloven in het verbeteren van brandveiligheid in gebouwen voor iedereen, of ze
nu in de Europese Unie wonen of er op bezoek zĳn. 90% van onze tĳd brengen we door in gebouwen.
Door een veiliger gebouwde omgeving te creëren willen we een positieve invloed uitoefenen op de
economie, het milieu en op de gezondheid en het welzĳn van de hele samenleving. Dit kan alleen
bereikt worden via een gecoördineerde aanpak van brandveiligheid op EU-niveau.

Branden in gebouwen treffenmensen: Er zĳn in de EU minimaal 5.000 brandincidenten per dag en veel
families en gemeenschappen worden daardoor getroffen, soms met levenslange gevolgen. Jaarlĳks
belanden er in Europa zo’n 70.000 mensen in het ziekenhuis met ernstige verwondingen als gevolg van
branden. Wereldwĳd maken kinderen 30% uit van de slachtoffers van verwondingen en dodelĳke
ongevallen door brand. Dit heeft ook een grote weerslag op brandweerlieden: 14 verschillende soorten
kanker komen bĳ hen vaker voor dan bĳ het algemene publiek.

Branden in gebouwen treffen het milieu: Branden veroorzaken enorme luchtvervuiling. Ze vernietigen
materialen en verhogen de uitstoot van koolstof, wat het duurzame beheer van hulpbronnen voor
enorme problemen stelt. Wĳ geloven dat gebouwen, willen zĳ duurzaam zĳn, zo goed mogelĳk bestand
moeten zĳn tegen brand. Ze zouden niet helemaal moeten afbranden of enorm beschadigd moeten
raken door brand.

Branden in gebouwen hebben ook een kostenplaatje: de jaarlĳkse schadepost van brand is € 126
miljard. Voor Europese landen is dit 1% van hun BBP. Brand kan leiden tot grote verliezen van
infrastructuur, gegevens en voorraden, tot minder productiviteit, werkloosheid en zelfs tot faillissement.

Onze gebouwen veranderen: Nieuwe gebouwen hebben vaak open ruimten, met minder barrières
zoals deuren en muren, en er worden nieuwe bouwmethoden gebruikt. Gebouwen worden steeds
zwaarder geïsoleerd en worden alsmaar luchtdichter, met meer brandbare stoffen in het gebouw en de
constructie. Er zitten ook meer brandbare materialen in onze meubels en andere inrichting. Hierdoor
kunnen branden zich sneller uitbreiden dan voorheen en dus gevaarlĳker zĳn. Als brandpreventie niet
wordt gezien als een wezenlĳk onderdeel van duurzaamheid, zal het gebouw van de toekomst het
meest te vrezen hebben van de oudste bedreiging - brand!

Samen kunnen we het verschil maken: EU-lidstaten kunnen samenwerken op het gebied van
brandveiligheid. De Europese Commissie kan voor afstemming zorgen via haar directoraten-generaal,
van Justitie tot Onderwĳs tot Energie enzovoort, om te komen tot een Europese
Brandveiligheidstrategie waarmee Europese landen in staat zĳn:

Wĳ brengen ons leven door in gebouwen
Laten we ze brandveilig maken

Samenvatting

Maak het verschil door u aan te sluiten bĳ onze oproep tot actie: delen, tweeten, liken, bloggen,
praten over de campagne, die u kunt volgen op http://bit.ly/2o7FwcB


