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• Vrijborg gebieden, gebouwen, gebruikers.

• Experts in brandveiligheid,assetmanagement en  project- en procesmanagement. 

• Opereren veelal in bestaande omgeving en houden sterk rekening met deze
omgeving.
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WIE IS VRIJBORG?

 



• Directe aanleiding is een aanschrijven van de 
brandweer;

• Er mankeert het nodige aan de 
brandveiligheid van het gebouw en sluiting 
dreigt;

• Gebouw moet in gebruik blijven;

• Kwetsbare gebruikersgroep;

Aanleiding

 



• Eerste zorg is om de tijdsdruk weg te halen, dus is er 
contact gelegd met het bevoegd gezag met als gevolg 
uitstel omdat men weet dat er aan gewerkt wordt 
door een erkend bureau;

• Tweede stap is een inspectie om een goed beeld van 
alle gebreken te krijgen;

• Derde stap is met de gebruikers en opdrachtgevers 
inventariseren aan welke eisen het proces moet 
voldoen.

Aanleiding

 



Klanteisen:

• Een brandveilig gebouw;

• Geen overlast voor de leerlingen;

• Korte uitvoeringsduur;

• Uitvoering buiten schooltijden, 
waarbij gekozen wordt voor een tweewekelijkse 
vakantieperiode;

• Opleveren zonder restpunten.

Aanleiding

 



Vrijborg speelt in een dergelijk proces meerdere rollen:

• Intermediair tussen de school en het bevoegd gezag;

• Expert op het gebied van brandveiligheid;

• Project- en procesmanager;

• Vraagbaak naar de gebruikers

Kortom Vrijborg speelt de centrale vertrouwensrol naar 
alle betrokkenen en zorgt daarmee voor rust op het 
proces

Rol Vrijborg

 



Aanpak

Inventarisatie van de problematiek:

• Vrijborg doet dat op een toegankelijke en 

efficiente wijze door het opstellen van een

fotorapportage.

• De fotorapportage vormt de basis voor een

technische omschrijving

• Op basis van deze technische omschrijving

worden uitvoerende partijen uitgenodigd een

offerte te maken.

 



Aanpak

T.b.v. een brandveilig gebouw dienen de 

volgende stappen doorlopen te worden:

1. Onderzoek;

2. Ontwerp (VO/DO);

3. Technisch ontwerp / bestek (incl. 

vergunning indien vereist);

4. Prijs- en contractvorming;

5. Werkvoorbereiding;

6. Uitvoering;

7. Oplevering / nazorg;

8. Gebruik.

 



Aanpak

De brandscan bevat een achterliggende structuur, die 

onderscheid maakt in A-, B-, C-tekorten, waarbij A-tekorten 

ernstiger zijn dan C-tekorten. 

Het doel van de brandveiligheid is hierbij gedefinieerd als:

“Het beperken van slachtoffers en het beperken van 

schade aan derden” 

 



Kabelgoot niet brandwerend afgewerkt

Aangrenzend terrein niet bereikbaar (poort is op slot)

Geen brandklep aanwezig

Brandoverslag mogelijk van ene compartiment naar ander 

compartiment (kozijn + glas niet brandwerend)

 



Aanpak Technische Omschrijving (DO-fase):

Kozijnmerken apart op tekening 
aangegeven. Vanuit TO wordt verwezen 
naar de kozijnstaat welke als bijlage 
wordt toegevoegd.

Altijd aangeven of een bewerking verrekenbaar gesteld wordt 
in TO/bestek

 



Aanpak
Voorbeeld Kostenraming:

Kostenraming, brandveiligheidsmaatregelen
Brandveiligheid schoolgebouw Talent Koninklijke Kentalis Vught
Datum: 18-12-2014 

Fase: bestekfase

Projectnummer: 2014.099  /  Projectnummer klant: n.v.t.

BVO (m2) 3865

BIH (m3) 14000

Totaal

Code. Bewerking Discipline Eenheid Geraamd Kosten (in €) Kosten (in €) Kosten (in €)

aantal /eenheid

-€                                  

BOUWKUNDIG -€                                  69.579,03€                          

A1 Glaslatten zichtbaar schroeven in brandwerende constructies Bouwk. Post 1 750,00€                750,00€                            

B1 Sparing in de wand dichtzetten met steenwol en aplicatietechniek tot 0,2m2 Bouwk. St. 4 70,00€                  280,00€                            

B2 Aanbrengen vlamscherm tegen het platte dak Bouwk. Post 1 5.000,00€             5.000,00€                          

B7 PUR-schuim verwijderen en sparing opvullen met steenwol en aplicatietechniek Bouwk. St. 2 55,00€                  110,00€                            

B11 Naad in brandwerende scheiding afdichten Bouwk. Post 6 65,00€                  390,00€                            

B14 Bestaande metalstud-wanden (gipsplaten) naden 30 min. brandwerend afwerken. Bouwk. m2 20 10,00€                  200,00€                            

D1 Stalen balk voorzien van coating (door wand) Bouwk. St. 3 55,00€                  165,00€                            

D1-1 Brandwerende doorvoeren (stalen leiding t/m Ø60mm. door wand) zonder isolatie Bouwk. St. 1 65,00€                  65,00€                              

D1-2 Brandwerende doorvoeren (stalen leiding va. Ø60mm. door vloer) zonder isolatie Bouwk. St. 3 85,00€                  255,00€                            

D1-3 Brandwerende doorvoeren (koperen leiding t/m Ø88,9mm. door wand) zonder isolatie Bouwk. St. 2 70,00€                  140,00€                            

D1-5 Brandwerende doorvoeren (stalen leiding t/m 60mm. door wand) met isolatie Bouwk. St. 4 70,00€                  280,00€                            

D1-6 Brandwerende doorvoeren (stalen leiding va. 60mm. door wand) met isolatie Bouwk. St. 1 90,00€                  90,00€                              

D1-7 Brandwerende doorvoeren (koperen leiding t/m 88,9mm.door wand) met isolatie Bouwk. St. 17 100,00€                1.700,00€                          

D1-9 Brandwerende doorvoeren (koperen leiding t/m 88,9mm. door vloer) met isolatie Bouwk. St. 1 100,00€                100,00€                            

D2-3 Brandwerende doorvoeren (koperen leiding t/m Ø88,9mm. door vloer) zonder isolatie Bouwk. St. 1 90,00€                  90,00€                              

D2-5 Brandwerende doorvoeren (stalen leiding t/m 60mm. door vloer) zonder isolatie Bouwk. St. 36 50,00€                  1.800,00€                          

D3-2 Brandwerend uitvoeren kabelgoten (door wand/vloer, afm. ca. 100x300) Bouwk. St. 14 75,00€                  1.050,00€                          

D4 Brandwerend uitvoeren kleine kunststoffen buis en/of losse doorvoer <Ø32mm. (door wand/vloer) Bouwk. St. 80 25,00€                  2.000,00€                          

D4-2 Kabelbundel brandwerend uitvoeren (door wand) Bouwk. St. 1 75,00€                  75,00€                              

D5-2 Brandwerend uitvoeren kunststoffen leiding (> Ø50mm. t/m Ø80mm.) d.m.v. brandmanchetten (door wand) Bouwk. St. 5 75,00€                  375,00€                            

D5-3 Brandwerend uitvoeren kunststoffen leiding (> Ø80mm. t/m Ø110mm.) d.m.v. brandmanchetten (door wand) Bouwk. St. 1 85,00€                  85,00€                              

D6-2 Brandwerend uitvoeren kunststoffen leiding (> Ø50mm. t/m Ø80mm.) d.m.v. brandmanchetten (door vloer) Bouwk. St. 2 75,00€                  150,00€                            

D7-1 Brandklep rond model brandwerend afwerken tot aan het klepblad, sparing rondom dichtzetten Bouwk. St. 1 225,00€                225,00€                            

K01 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 905,60€                905,60€                            

K02 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 4.914,00€             4.914,00€                          

K03 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 6.256,40€             6.256,40€                          

K04 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 5.504,48€             5.504,48€                          

K05 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 1.345,92€             1.345,92€                          

K06 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 2.518,25€             2.518,25€                          

K07 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 2.750,75€             2.750,75€                          

K08 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 2.750,75€             2.750,75€                          

K09 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 8.391,60€             8.391,60€                          

K10 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 2.704,85€             2.704,85€                          

K11 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 2.185,10€             2.185,10€                          

K12 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 2.134,35€             2.134,35€                          

K13 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 3.095,56€             3.095,56€                          

K14 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 1.557,40€             1.557,40€                          

K15 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 3.016,05€             3.016,05€                          

K16 Bestaand kozijn/deur aanpassen en/of vervangen zoals omschreven in de kozijnstaat (zie kozijnstaat). Bouwk. Post 1 2.922,97€             2.922,97€                          

-€                     -€                                  

S01 Sloopwerk: de- en hermontage systeemplafond Bouwk. m2 100 12,50€                  1.250,00€                          

-€                     -€                                  

WERKTUIGBOUWKUNDIG -€                     -€                                  13.775,00€                          

W2 Aanbrengen brandklep (rond model) in luchtkanaal W-techn. St. 3 425,00€                1.275,00€                          

WA De- en hermontage werkzaamheden aan WTB-installaties W-techn. Post 1 2.500,00€             2.500,00€                          

G1 Aanbrengen geboorde put op eigen terrein W-techn. Post 1 10.000,00€           10.000,00€                        

-€                     -€                                  

-€                     -€                                  

ELEKTROTECHNISCH -€                     -€                                  3.000,00€                            

E1 Vluchtwegarmatuur vervangen E-techn St. 2 250,00€                500,00€                            

EA De- en hermontage werkzaamheden aan E-installaties E-techn St. 1 2.500,00€             2.500,00€                          

-€                     -€                                  

ORGANISATORISCH -€                     -€                                  2.500,00€                            

Gebruiksmelding opstellen en indienen Organisatorisch Post 1,0 2.500,00€             2.500,00€                          

-€                     -€                                  

STELPOSTEN -€                     -€                                  3.000,00€                            

Constructief advies t.b.v. boorprotocol Bouwk. STELPOST 1,0 1.000,00€             1.000,00€                          

Expert judgement door Efectis/ Peutz Bouwk. STELPOST 1,0 2.000,00€             2.000,00€                          

-€                     -€                                  

Subtotaal bouwkosten 91.854,03€                        91.854,03€                          

Bouwplaatskosten 10% 9.185,40€                            +

Subtotaal 101.039,43€                         

Algemene kosten 6% 6.062,37€                            +

Subtotaal 107.101,79€                         

Winst en Risico 4% 4.284,07€                            +

Totaal bouwkosten (excl. onvoorzien) 111.385,87€             excl. BTW

Onvoorzien 10% 11.138,59€                          excl. BTW         +

Totaal bouwkosten (incl. onvoorzien) 122.524,45€             excl. BTW

Totaal bouwkosten per m2 BVO (incl. onvoorzien) € 31,70 p. m2 excl. B.T.W.

Totaal bouwkosten per m3 BIH (incl. onvoorzien) € 8,75 p. m3 excl. B.T.W.

Prijspeil: 1 januari 2014

Bovenstaande kostenraming is gebaseerd op de tekeningen en bescheiden behorende bij deze fase.

Opmerkingen:

 - BVO en BIH zijn inschattingen en zijn nog berekend volgens NEN2580

 - de aanpassingen aan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie maken geen onderdeel uit van dit project.

Bijlagen:

 - n.v.t

Hoeveelheden / kosten

Opmerkingen

 



Uitvoeringsfase
Kenmerken bij (complexere) BVH-projecten:

– Verscherpt toezicht op brandveiligheid 
(onafhankelijk?);

– Opnemen en opleveren Verrekenbare 
hoeveelheden en gebreken per deelfase;

– Opleverscan onafhankelijke specialist;

– Betrokkenheid brandweer / bevoegd gezag;

– (Deel)fasen worden strak gecoördineerd in 
tijd (bewaken planning) vanwege primair 
proces gebruiker.

 



• Totale doorlooptijd voorbereiding ca. 30 
weken;

• Bouwtijd exact 2 weken (mei vakantie);

• Dit is alleen mogelijk door de uitvoering 
optimaal voor te bereiden en alle 
werkzaamheden tot het uiterste met 
elkaar af te stemmen en voor te bereiden.

Fasering/tijdspad

 



Resultaat

Na uitvoering wordt het pand in gebruik genomen en wordt het volledige 

revisiedocument overgedragen aan de gebruiker en opdrachtgever en eventueel 

bevoegd gezag. Belangrijke zaken in deze fasen zijn: 

- Overdracht revisiedocument aan OG / gebruiker;

- Afhandelen eventuele restpunten;

- Overhandigen revisie aan bevoegd gezag;

- Afhandelen gebruiksvergunning/-melding;

- Vieren van succes met betrokkenen;

- Hercontrole i.v.m. garantie / nazorg;

- Eindevaluatie met betrokken partijen.

 



• Een perfect gelopen proces;

• Tevreden opdrachtgever;

• Tevreden gebruikers;

• Complimenten van de brandweer;

• Een perfect gelopen project en een brandveilige 

school!

Kortom alleen maar winnaars!

Resultaat Reactie brandweer:
Allereerst wil ik mijn compliment uitspreken voor het 
aangeleverde tekenwerk. Wat mij betreft is dit het ultieme 
voorbeeld van hoe een gebruiksvergunningstekening eruit 
moet zien. De aanvraagt komt vrijwel geheel overeen met de 
indieningsvereisten en er is juist gebruik gemaakt van 
NEN1413. 
Regionale Brandweer Noord-Brabant Noord

 


