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Presentatie brandweer door de heer Jos
Laumen

De vraag over het verstrekken van een
huisdierensticker is ook tijdens de
begrotingsbehandeling aan de orde
gekomen. Daarbij is toegezegd om deze
suggestie mee te nemen naar het
eerstvolgende overleg met de
brandweer.

Schriftelijke reactie brandweer ZuidLimburg: in uw vergadering van 30-112020 heeft u naar aanleiding van de
presentatie van de brandweer “Basis
brandweerzorg in Valkenburg a/d/
Geul” de vraag gesteld of met het
gebruik van een “huisdiersticker”
wellicht beter bij gedragen kan worden
aan het verhogen van de
(brand)veiligheid voor huisdieren in
geval van brand. De hulpdiensten
zouden in geval van brand middels de
sticker geattendeerd worden op de
aanwezigheid van huisdieren en
gerichter kunnen optreden.
Deze vraag is bij de brandweer ZuidLimburg intern voorgelegd aan het
verantwoordelijke specialist
brandpreventie van het team
risicobeheersing.
Landelijk heeft dit onderwerp, gebruik
van een “huisdiersticker”, al eerder
aandacht gehad. Het standpunt van het
Instituut Fysieke Veiligheid daarbij is
dat het gebruik van zo’n sticker een
verkeerde verwachting schept naar de
burger toe en hier zeer terughoudend
mee omgegaan moet worden. De
brandweer zal immers ook bij de
aanwezigheid van zo’n sticker alleen
dan optreden (reddend handelen) als
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dat nog verantwoord kan. In zijn
algemeenheid is het zo dat de
brandweer altijd nagaat of er personen
en/of dieren in een (brandend)pand
aanwezig zijn. Dit is één van dé
overwegingen die de betreffende
bevelvoerder maakt alvorens hij/zij ter
plaatse is en is daarmee onderdeel van
de inzetstrategie. De aanwezigheid van
zo’n sticker voegt met onze
gedachtegang over de aanpak van een
gebouwbrand dan feitelijk niets meer
toe.
Zekerheidshalve hebben wij dit
onderwerp eind januari 2021 tijdens
een bijeenkomst van de Vakgroep
Brandveilig Leven ook nog eens bij de
aanwezige collega’s uit het land onder
de aandacht gebracht. Zij allen delen
het hierboven verwoorde standpunt.
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