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Protocol Automatische Branddoormelding 
 
VEBON heeft in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en Brandweer 
Nederland het protocol ‘Automatische Branddoormelding, via PAC naar RAC’ 
ontwikkeld. In dit protocol wordt omschreven wanneer en onder welke voorwaarden 
een brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden 
beschouwd. Met deze actieve verificatiemethode door de Particuliere Alarmcentrale 
(PAC) is er een hoge mate van zekerheid dat de melding geen nodeloos alarm is.  
 
Als gevolg van deregulering door de overheid bestaat een verplichte doormelding met de 
inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 alleen nog maar voor gebouwen met bepaalde 
gebruiksfuncties. Het gaat daarbij met name om gebruiksfuncties waarin personen verblijven 
die hulp nodig hebben bij het vluchten in geval van brand. Voor gebouwen met andere 
gebruiksfuncties is doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer 
sinds het nieuwe Bouwbesluit niet meer vanzelfsprekend. De wijziging van het Bouwbesluit 
zal naar verwachting tot gevolg hebben dat een groot aantal van de aansluitingen op de RAC 
die niet meer verplicht of vrijwillig zijn, nu gaan doormelden via de PAC, die bij voorkeur 
direct naar de RAC wil doormelden. Samen met Brandweer Nederland wil VEBON bereiken 
dat het aantal nodeloze meldingen en nodeloze uitrukken als gevolg hiervan afneemt. 
 
Onder de condities van het (vrijwillige) protocol ontstaat een voor alle partijen optimale 
situatie. Het protocol omschrijft  de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een 
brandmelding die bij de PAC binnenkomt door te kunnen melden aan de RAC van de 
brandweer. Met de toepassing van deze actieve verificatiemethode door de PAC wordt 
uiteindelijk een hoge mate van zekerheid bereikt dat een doormelding een echte 
brandmelding betreft. De beslissingsmatrix in het protocol geeft een overzicht in welke 
gevallen en onder welke voorwaarden een automatische brandmelding direct door een PAC 
aan de RAC mag worden gemeld. 
 
Uitgangspunt van het protocol is het hoge aantal ongewenste en onechte brandmeldingen en 
nodeloze uitrukken van de brandweer terug te brengen. Het protocol is te downloaden op 
www.vebon.org onder publicaties. 
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
VEBON vertegenwoordigt sinds de oprichting in 1969 een branche die zich kenmerkt door technische 
oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. Voor informatie zie 
www.vebon.org. 
 
Inlichtingen 
Eric Bosscher, secretaris Brandveiligheid VEBON 
E-mail: eric.bosscher@fme.nl, tel. 088 400 84 50  of 06 54 25 39 87. 
 
Het protocol en dit persbericht zijn eveneens te downloaden op: http://vebon.org/#!?id=1375. 
 
 


