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Onderwerp Passende Brandweerzorg bij Automatische 

brandmeldingen. 

Uw referenUe •·

Uw brief van -

Geachte heer, mevrouw, 

In onze brief van 12 mei 2021 met als onderwerp Harmonisatie procedure automatische 
brandmeldingen voor objecten met een verplichte en directe doormelding, hebben wij al een 
aankondiging gedaan dat er op termijn een landelijke wijziging zou komen inzake de procedure 
omtrent automatische brandmeldingen. 
Via deze brief informeren wij u dat Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland met ingang van 
8 november 2022 volgens de landelijke werkwijze Passende Brandweerzorg bij automatische 
brandmeldingen gaat werken. Dit betekent een verandering voor uw klanten. 

Wat wordt de procedure voor deze objecten? 
Vanaf 8 november 2022 werken wij volgens de standaard procedure Passende Brandweerzorg bij 
automatische brandmeldingen. De procedure voor deze objecten is dan als volgt: 

• De meldkamer heeft maximaal 3 minuten om contact te leggen met de opgegeven
contactpersonen;

• Het object heeft maximaal 2 minuten de tijd om de melding te beoordelen;
(beoordelingstijd);

• Bij meldingen waar geen contact tussen het object en de meldkamer tot stand komt, of er
geen duidelijkheid komt over de echtheid van de melding (niet bevestigde meldingen),
volgt na 3 minuten een niet-spoedeisende uitruk (prio 2) van de brandweer.

• Wanneer een melding binnen 2 minuten bevestigd wordt, volgt altijd een spoedeisende
uitruk (prio 1 ).

Wat verwachten wij van u richting de objecten waar de procedure gaat veranderen? 
• Wij vragen u de procedure uit te leggen aan de personen van de bij u aangesloten

objecten die bij een OMS-melding gebeld worden. Zodat zij weten welke rol zij vervullen in

de procedure.
• Daarnaast raden wij u aan de BHV-organisaties van de aangesloten objecten op de

hoogte te stellen. Zij kunnen vaststellen of het nodig is om het ontruimingsplan of andere
interne procedures aan te passen.

Pagina 1 van 2 

-- ------




