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Disclaimer 

De auteurs hebben dit rapport ter goeder trouw geschreven op basis van de beschikbare informatie. De 
feitelijke informatie laat echter niet toe om het brandverloop en de brandweerinterventie onomstotelijk 
tot in alle detail te reconstrueren. Daarom hebben de auteurs, waar noodzakelijk, hypotheses gemaakt 
en informatie geïnterpreteerd. Verder onderzoek, dat onmogelijk uit te voeren was binnen de tijdsspanne 
van onderhavige opdracht, zal deze hypotheses en interpretaties kunnen bevestigen, dan wel 
ontkrachten. 
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1 Inleiding en context 
 

Op 11 augustus 2019 vielen tijdens een brandweerinterventie in Beringen in het brandweerkorps twee 
dodelijke slachtoffers te betreuren, alsook een zwaargewonde. Naar aanleiding hiervan werd een 
overheidsopdracht uitgeschreven vanuit FOD Binnenlandse Zaken, met als expliciete doelstelling om 
hier lessen te trekken naar de toekomst toe.  

Hierbij wordt uitdrukkelijk niet uitgegaan van een detailanalyse van beslissingen tijdens de interventie. 
Er wordt integendeel gepoogd om vanuit een begrip van het verloop van de brand, met inbegrip van de 
interventie, een neutrale technische analyse uit te voeren. Op basis daarvan wordt onderzocht of het 
mogelijk is om algemene aanbevelingen te formuleren naar de brandweer toe. Er wordt benadrukt dat 
deze analyse ‘post factum’, waarbij men de mogelijkheid heeft om alle beschikbare elementen te 
analyseren zonder de tijdsdruk en de stress die men ervaart tijdens het incident zelf, niet mag worden 
vergeleken met de analyse die men tijdens een interventie zelf kan maken. 

Hoewel het startpunt van de analyse het hierboven genoemde specifieke incident is, is het uitdrukkelijk 
de ambitie van deze studie om aanbevelingen te formuleren die zo algemeen mogelijk geldig zijn. 

Als bronnen van informatie werden gebruikt: 

- Foto- en videomateriaal zoals publiek te vinden op het internet; 
- Foto- en videomateriaal verzameld en ter beschikking gesteld door de hulpverleningszone Zuid-

West Limburg 
- Beelden van een warmtebeeldcamera, met opnames tijdens de interventie; 
- Het interventieverslag zoals opgesteld door de zonecommandant; 
- Informatie vergaard door plaatsbezoek op 12 september 2019; 
- Gesprekken met de brandweerploegen die deelgenomen hebben aan de interventie. 

Dit rapport wordt geschreven in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken, met de brandweer als 
doelpubliek. De volgende vragen dienen hierbij als leidraad: 

1. Op welke manier en langs waar heeft de brand zich ontwikkeld en hoe gebeurde de 
temperatuuropbouw binnen het getroffen pand? 

2. Welk is het tijdsverloop geweest van de brandontwikkeling? 
3. Op welke manier heeft de compartimentering van het betrokken pand bijgedragen tot het 

brandverloop? 
4. Hoe werd de interventie opgebouwd? Wat is de tijdslijn ervan? 
5. Hoe correleren de ontwikkeling van de brand en het verloop van de interventie? 
6. Zijn er gevolgtrekkingen te nemen uit deze correlatie voor de standaard operationele 

procedures? Kunnen of moeten we verbetering aan onze procedures aanbrengen om de 
veiligheid van het brandweerpersoneel te verhogen? 

7. Welke aanpassingen of bijkomende opleidingen kunnen nodig zijn of helpen om de interventie 
veiliger te laten verlopen?   
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2 Methodologie 
 

De methodologie die de leercommissie gevolgd heeft, is deels het gevolg van de tijdslijn en deels het 
gevolg van keuzes die de commissie gemaakt heeft. 

De fatale brand heeft plaatsgevonden op 11 augustus. De leercommissie is op 28 augustus aan haar 
werkzaamheden begonnen, op dat moment nog niet in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken. Als 
gevolg van de periode tussen de dag van het incident en de dag van de start van de werkzaamheden, 
was het niet meer mogelijk om nog “ongecontamineerde” getuigenissen te krijgen. Alle betrokken 
brandweermensen hadden dan immers al veelvuldig met elkaar gesproken. Op die manier wordt het 
geheugen beïnvloed en wordt een reconstructie van de realiteit gevormd in de hersenen. Ontbrekende 
informatie wordt immers aangevuld en bestaande informatie kan worden vervormd.  

De leercommissie heeft er, in die omstandigheden, dan ook voor gekozen om te beginnen met alle 
elementen die objectief vast staan: 

• Publiek beschikbaar beeldmateriaal (foto’s & video) 
• Registratie van radiocommunicatie 
• Gegevens van het uitsturen en aankomen van voertuigen 
• Staat van de gebouwen na de brand (plaatsbezoek) 
• Verslagen van eerdere interventies 
• Databases met de evolutie van de gebouwen. 

De dag van het plaatsbezoek is de leercommissie gebrieft door een officier van de hulpverleningszone 
Zuid-West Limburg. Ze hebben dan één keer de beelden van de warmtebeeldcamera mogen bekijken. 

Deze elementen hebben toegelaten om een eerste beeld te vormen van het verloop van de brand en 
de tussenkomst van de brandweer.  

In een tweede fase is er een interview afgenomen van brandweermensen die gewerkt hebben aan de 
Alfa-zijde (zie Figuur 1) op 22 oktober 2019: de bevelvoerder van de eerste autopomp en één van zijn 
mensen. Op deze dag heeft de leercommissie ook een kopie gekregen van al het materiaal dat de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg verzameld had in het kader van haar intern onderzoek. Dit kon 
niet vroeger omdat eerst het omstandig verslag moest afgewerkt worden. De informatie uit dit interview, 
alsook de mogelijkheid om de warmtebeelden nu meermaals te bekijken (en dus in alle rust en detail te 
bestuderen), is gebruikt om het beeld van de leercommissie verder aan te vullen. De leercommissie 
heeft de conclusies onderling besproken om tot een gezamenlijk beeld te komen. 

De term ‘alfa-zijde’ wordt binnen de Belgische brandweer gebruikt de gevel van het gebouw aan te 
duiden die overeenkomt met het adres (hier de Koolmijnlaan). Vanaf de alfa-zijde worden de gevels 
benoemd in wijzerzin. Figuur 1 geeft dit visueel. In de rest van dit verslag zullen de verschillende zijden 
van het gebouw consequent op deze manier benoemd worden. 
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Figuur 1. Benaming van de verschillende gevels van een gebouw. De Alfa-zijde is de zijde die correspondeert met 
het adres van het gebouw. De zone achter de Alfa-zijde is de Alfa sector. De hoek van de Alfa en de Bravo-zijde 
wordt dan de Alfa-Bravo sector. De figuur bovenaan geeft een principeschets. De figuur onderaan geeft een 
bovenaanzicht van de site van het incident. (Figuur bovenaan: Bart Noyens).  

 

Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met de mensen die tussengekomen zijn aan de Delta-zijde, de 
Charlie-zijde en met de officier die de leiding had van de interventie vanaf het begin van het 
brandweeroptreden. Deze interviews hebben plaatsgevonden op 22 oktober 2019 (Alfa-zijde – Beringen 
A25), 20 november 2019 (Delta zijde - Beringen A11) en 27 november 2019 (Officier, Charlie zijde – 
Heusden A22). 

 

Alfa-zijde 

Charlie-zijde 

Bravo-zijde Delta-zijde 
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Er is ervoor gekozen om eerst mensen te interviewen die psychologisch relatief gezien minder belast 
zijn door het incident. Dit laat toe om met een concreter beeld de mensen te interviewen die emotioneel 
het meest geleden hebben, zodat onnodige vragen worden vermeden. 

Deze manier van werken, alsook de psychologische begeleiding van deze interviews is op een ‘ad hoc’ 
manier beslist, bij gebrek aan een bestaande procedure. De leercommissie beschouwt dit als een 
aandachtspunt naar de toekomst toe. Overleg met psychotherapeuten, gespecialiseerd in omgaan met 
verwerking van trauma’s, is hierbij aangewezen. 

In het kader van de opdracht, uitgeschreven door FOD Binnenlandse Zaken, is er ook een 
klankbordgroep opgericht. Deze groep had tot doel de leercommissie te ondersteunen, in het bijzonder 
door de werkwijze en alle output van de leercommissie kritisch te bekijken. Waar mogelijk, heeft de 
klankbordgroep ook input gegeven aan de leercommissie, onder de vorm van informatie of ervaring. 

De klankbordgroep bestond uit: 

• Pieter Maes, Brandweerzone Brussel  
• Emmanuel Belaire, Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique – Aile Francophone et 

Germanophone & Liège Zone 2 – IILE SRI  
• Bart Gielen, Brandweer Zone Antwerpen 
• Frank Thoelen, Brandweerschool PLOT & Brandweerzone Oost-Limburg 
• Jan Jorissen, Brandweerzone Noord Limburg 
• Clemon Tonnaer, Instituut voor Fysieke Veiligheid (NL) 
• Joost Ebus, Instituut voor Fysieke Veiligheid (NL) 
• Bert Brugghemans, Brandweer Zone Antwerpen 
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3 Analyse van het incident 
 

Het incident heeft ’s nachts plaatsgevonden. Dit bemoeilijkt de visuele interpretatie en inschatting van 
eventueel uitstromende rook. Er stond weinig wind en het regende niet.   

3.1 Beschrijving van het pand 
Deze paragraaf kadert in vraag 3 (‘Op welke manier heeft de compartimentering van het betrokken pand 
bijgedragen tot het brandverloop?’) van hoofdstuk 1. 

Een bovenzicht in Figuur 2 van de dag na de brand geeft een globaal overzicht van de schade. De 
Koolmijnlaan bevindt zich aan de linkerkant van de foto. Dit is de alfa-zijde van het gebouw. 

 
Figuur 2 Bovenzicht van het gebouw. De foto werd genomen de dag na de brand. De alfa-zijde (Koolmijnlaan) 
bevindt zich aan de linkerkant van de foto. 

 

Figuur 3 toont het grondplan, inclusief enkele ruwe afmetingen. De exacte binnenopbouw zoals in 
realiteit uitgevoerd, is onbekend. Dit kon ook onmogelijk worden achterhaald bij het vermelde 
plaatsbezoek, enerzijds omdat er veel vernietigd was door de brand en anderzijds omdat het 
plaatsbezoek pas een maand na de brand is kunnen gebeuren en veel zaken reeds verplaatst waren.   

Figuur 4 toont bijhorende foto’s, genomen voor het incident, van de 4 zijden. 
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Figuur 3 Schematisch grondplan, inclusief de voornaamste afmetingen. 
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Figuur 4 Foto’s van de site (pre-incident) van alfa-, bravo, charlie- en delta-zijde (van boven naar onder). 

 

Belangrijke vaststellingen met betrekking tot het pand zijn de volgende: 

a. Het betreft een pand met een heel complexe structuur, bestaande uit verschillende aparte 
delen, waarvan de onderlinge verbinding onmogelijk in te schatten is van buitenaf. 

b. De technische uitvoering van het gebouw op bouwkundig vlak is op bepaalde plaatsen niet 
conform ‘normale’ verwachtingen (bv. het ontbreken van beton in een steunkolom). 

c. De structuur van het dak is heel complex, bestaande uit meerdere lagen met brandbaar 
materiaal en bovenaan afgedekt met meerdere lagen (eveneens brandbare) bitumen. In 
combinatie met de holte onder dit quasi luchtdichte dak, creëert dit omstandigheden waarin hete 
brandbare rookgassen zich kunnen opstapelen. Deze complexe dakstructuur en potentieel 
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gevaarlijke situatie kan onmogelijk ingeschat worden, noch van in het gebouw, noch van 
daarbuiten. 

d. Het betreft een kraakpand, waarvan alle ‘natuurlijke’ uitgangen dichtgetimmerd waren bij de 
aanvang van de brandweerinterventie. In de rest van het rapport zal de term ‘leegstaand pand’ 
worden gebruikt, omdat het op zich niet essentieel is dat het pand gekraakt werd. 
 

De structuur van het plafond is als volgt in de grote, centrale ruimte (‘middenhal’). Kolommen 
ondersteunen stalen liggers (die dus op de kolommen lagen). Deze stalen liggers lagen parallel met de 
Alfa zijde. Op de stalen liggers lagen dan weer houten liggers die loodrecht op de alfa zijde lagen. Een 
aantal van de stalen liggers vertoonde openingen (zichtbaar op Figuur 5).  

 

Figuur 5. Foto vanaf de charlie-zijde. Aan de bravo-zijde (rechts op de foto) van de grote hal (‘middenhal’) werd de 
ruimte overspannen door liggers met openingen (‘raatliggers’). Aan de delta-zijde waren het liggers waarvan het lijf 
vol was. 

 

Boven de houten liggers, lag er een dichte houten laag. Dit kan zowel een soort vezelplaat geweest zijn 
of een planken plafond. Daarbovenop waren er lagen bitumen aangebracht. Dit was waarschijnlijk de 
samenstelling van het dak bij de oorspronkelijke bouw van het pand.  Op de site zijn er ook isolatieplaten 
aangetroffen waarop bitumen aangebracht waren. Dit laat vermoeden dat in de loop der tijd er extra 
isolatie (platen isolatiemateriaal werden op de site aangetroffen) is aangebracht bovenop het 
oorspronkelijke dak.   

Bij het aanbrengen van een extra isolatielaag heeft men de oorspronkelijke bitumen laag boven het 
dakbeschot waarschijnlijk niet verwijderd, waardoor er dus nog een extra laag bitumen ligt tussen 
dakbeschot en isolatieplaten. Figuur 6 geeft een indicatie van welke “dichte” laag er dan ontstaat. Met 
‘dicht’ wordt hier bedoeld dat het (quasi) ondoordringbaar wordt voor gassen, dus ook voor de hete 
rookgassen die bij een brand ontstaan. Ieder dak wordt in principe geconstrueerd om ‘dicht’ te zijn, maar 
de aanwezigheid van meerdere lagen heeft er bij het incident in Beringen wellicht voor gezorgd dat er 
niet meteen een zwakke plek was waar doorheen hete rookgassen naar buiten konden stromen. In die 
zin is het ook belangrijk om op te merken dat er, voor zover geweten, geen dakvensters of dakkoepels 
aanwezig waren. 
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Figuur 6 Vermoedelijke opbouw van de “bovenste lagen” van het platte dak in het pand in Beringen. De verschillende 
bitumenlagen zorgen voor een erg ‘dichte’ constructie.1 

 
Onder de dakconstructie was er nog een zogenaamd “systeemplafond” bevestigd. Het pand stond reeds 
jaren leeg en er was sprake van krakers in het pand. Het is waarschijnlijk dat verschillende platen uit 
het systeemplafond niet meer in oorspronkelijke staat waren. Het was dus zeer waarschijnlijk een 
systeemplafond waarin ook openingen waren en waarin bepaalde steunprofielen beschadigd waren, 
voorafgaandelijk aan de brand. Figuur 7 geeft een illustratief beeld voor een mogelijk dergelijk 
systeemplafond. 

 

 

Figuur 7 Weergave van een ‘systeemplafond’ met openingen (enkel illustratief). 

 

Bovenstaande beschrijving van de totale opbouw van plafondafwerking en dakconstructie tot aan de 
bovenste bitumenlaag geeft aan dat het een complexe opbouw betrof met een dikte van ca. 70cm. In 
deze opbouw zijn veel brandbare materialen aanwezig, alsook verschillende “valse” of “open” ruimtes, 
al dan niet samenhangend. 

Een volgens de leercommissie uiterst belangrijk element is dat de brandweerploegen onmogelijk 
konden weten welke dakopbouw zich boven het plafond bevond dat zichtbaar was vanaf de grond. In 
dit geval was er een belangrijke open ruimte tussen plafond en dak, met daarin heel veel brandbaar 
materiaal. Dit is een belangrijk gegeven in het brandverloop (zie sectie 3.2). Dit was echter onmogelijk 
te zien, noch van binnen het gebouw, noch vanaf de buitenzijde. 

                                                   
1 http://houtbewerkingtr.blogspot.com/p/cursus-isoleren.html (geconsulteerd op 24/11/2019) 

http://houtbewerkingtr.blogspot.com/p/cursus-isoleren.html
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3.2 Beschrijving van het brandverloop 
In deze sectie beschrijven we, op basis van het verzamelde materiaal, een hypothese betreffende het 
mogelijke brandverloop. Deze paragraaf behandelt dus vragen 1 en 2 van hoofdstuk 1 (‘Op welke 
manier en langs waar heeft de brand zich ontwikkeld en hoe gebeurde de temperatuuropbouw binnen 
het getroffen pand?’ en ‘Welk is het tijdsverloop geweest van de brandontwikkeling?’). 

 

3.2.1 Initiële vuurhaard 
Bij aankomst van de brandweer (ca. 02u18) stelt men een goed ontwikkelde brand vast aan de alfa-
zijde van het complex. Het vermogen van deze brand is zeer aanzienlijk (zie Figuur 8). Deze brand 
beslaat een oppervlakte van minstens 100m². De materialen die branden zijn van allerlei aard, o.m. 
houten wanden, afvalmateriaal,…  

 
Figuur 8 Zicht op de brand zoals de brandweer die aantrof bij aankomst op de interventieplaats. Op het gelijkvloers 
is er een hevige brand die zich uitstrekt tot de eerste verdieping. Het zicht op de brand op het gelijkvloers wordt 
deels geblokkeerd door de platen waarmee het gelijkvloers is dichtgetimmerd. Op de foto is te zien hoe de vlammen 
boven de platen uitkomen. 

 

Deze initiële brand aan de alfa-zijde kan bestreden worden door het verwijderen van plaatmateriaal 
(leegstaand dichtgemaakt pand) en het indringen in het pand tot een maximale diepte van ca. 12-15m. 
Dit is de diepte waar de verbinding is tussen de meerbouwlagen-constructie aan de alfa-zijde en het 
gedeelte van het gebouw met maar één bouwlaag. Het gedeelte met maar één bouwlaag wordt hier 
verder aangeduid met “middenhal”. 

De initiële vuurhaard is zeer aanzienlijk. Er worden grote hoeveelheden rook geproduceerd door de 
materialen die branden, en volledige verbranding is heel waarschijnlijk niet mogelijk door de beperking 
van zuurstoftoevoer, in het bijzonder door het feit dat gaten waren dichtgetimmerd. 
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Figuur 9 Detail van het grondplan zoals getoond in Figuur 3. De pijl geeft de diepte aan tot waar de alfa-ploeg is 
binnengedrongen om de vuurhaard te bestrijden. 

 

3.2.2 Verspreiding van vuurhaard 
De initiële vuurhaard heeft zich kunnen uitbreiden naar de plafondstructuur van de “middenhal”. 
Onderstaande paragraaf geeft verschillende mogelijke mechanismen weer hoe dit kan plaatsvinden. 
Wat er werkelijk is gebeurd, is niet meer te achterhalen. Het is echter duidelijk dat er voldoende 
plausibele mogelijkheden zijn voor de verspreiding van het vuur naar en via de plafondstructuur.  

Figuur 10 toont de aansluiting van de alfa-zijde met deze middenhal. De plafondstructuur van de 
middenhal wordt op verschillende manieren bedreigd. Vooreerst is er de instroom van hete 
verbrandingsgassen, rechtstreeks komende van de brand aan de alfa zijde. Dit is warmtetoevoer naar 
de plafondstructuur door convectie. Ten tweede is er de aanstraling van de plafondstructuur door 
vlamverschijnselen vanuit de brandhaard aan de alfa zijde. Het is daarenboven mogelijk dat vlammen 
en pyrolysegassen rechtstreeks in de plafondconstructie konden doordringen, vermits het een niet 
onderhouden leegstaand pand betreft en vermits het vermogen van de brand aan de alfa zijde van die 
aard was dat de verbranding onvolledig was, waardoor onverbrande pyrolysegassen aanwezig kunnen 
zijn. Ten slotte is er de combinatie van stalen liggers met houten balken. Het opwarmen van de stalen 
liggers in contact met de houten balken kan pyrolyse/ontbranding veroorzaken van het hout in de 
dakconstructie via warmteoverdracht door geleiding. Figuur 11 geeft een vereenvoudigde schematische 
voorstelling van deze hypothesen. 

Diepte tot waar de alfa-
ploeg binnendringt om de 
vuurhaard te bestrijden. 
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Figuur 10. Foto vanaf de bravo-zijde van de aansluiting van de alfa-sector (rechts op de foto) met de grote ruimte 
(middenhal; links op de foto) na het incident. 

 

Figuur 11 Vereenvoudigde schematische voorstelling (dwarse doorsnede) van de aansluiting van de alfa-zijde 
(meerdere bouwlagen) met de middenhal, met aanduiding van de luchtstromingen, de initiële vuurhaard en de 
mogelijke stroming van pyrolysegassen (‘hete gassen’). 

 

Een belangrijk element is de duur van de initiële brand, zijnde de brand in de alfa-sector vanaf de start 
tot het moment van aankomst van de brandweer en vervolgens neerslaan van die brand. Een precieze 
inschatting van deze duur is moeilijk te maken. Volgens één bron zou er omstreeks 01u38 reeds een 
eerste indicatie van vuur geweest zijn. De leercommissie is er niet in geslaagd om dit met objectieve 
gegevens vast te stellen. Rekening houdende met alle elementen die ons bekend zijn, kunnen we enkel 
besluiten dat de tijdsduur tussen 20 minuten en 1 uur ligt. Deze tijdsduur is voldoende, gelet op het 
vermogen van de brand, om ervoor te zorgen dat de brand is kunnen uitbreiden naar de 
plafondstructuur, volgens de zopas beschreven mechanismen.  

 

 

Alfa-zijde Naar Charlie-zijde 

Air track 
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Air track 
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3.2.3 Groei van de vuurhaard in de plafondstructuur 
Een belangrijke hypothese betreft de gemakkelijke verspreiding van de brand doorheen de 
dakconstructie, zowel doorheen de open ruimte tussen het vals plafond en de daklaag, als in de opbouw 
van de daklaag zelf. Het verdient aanbeveling om deze hypothese te toetsen met behulp van 
brandproeven.  

De dakconstructie met haar brandbaar materiaal (plaatmateriaal, houten balken en bitumen) heeft ertoe 
bijgedragen dat hete rookgassen, afkomstig van de brand aan de alfa-zijde, zich gemakkelijk konden 
verplaatsen in de richting van de charlie-zijde. Onderstaande foto toont een detail van de gebruikte 
stalen liggers waarin openingen zitten in de lijfplaat. Deze liggers waren gebruikt in de middenhal aan 
de bravo-zijde (zie Figuur 5). Figuur 12 toont een detailfoto. Het spreekt voor zich dat gassen bijna 
ongehinderd konden stromen van de alfa-zijde richting de charlie-zijde. 

 

Figuur 12 Foto van een stalen ligger met openingen (‘raatligger’), zoals gebruikt in de middenhal. 

 

Eénmaal er vuur aanwezig is in de dakconstructie boven het systeemplafond, leidt dit tot de 
aanwezigheid en opstapeling van brandbare gassen op hoge temperatuur boven het systeemplafond. 
De dakstructuur is immers bedoeld om waterdicht te zijn, wat ook betekent dat warme gassen niet 
kunnen stijgen/ontsnappen naar boven toe. Waterdicht betekent immers ook quasi luchtdicht, zeker in 
het geval van de opbouw van het plat dak in het incident in Beringen. Er is dus bijna geen inmenging 
van koude lucht mogelijk in deze warme gasstroom, waardoor deze op hoge temperatuur blijft. Ook de 
aanwezigheid van isolatiemateriaal zorgt ervoor dat de warmte minder snel kan ontsnappen, hetgeen 
tot hogere temperaturen leidt. Deze warme gassen kunnen de gehele dakconstructie opwarmen, wat 
ervoor zorgt dat alle brandbare materialen pyrolysegassen kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van de 
luchttoevoer tot alle verschillende delen boven het vals plafond zullen deze gassen op verschillende 
plaatsen ontsteken en aanleiding geven tot verschillende vuurhaarden boven het vals plafond. 
Bovendien zorgt de erg ‘dichte’ dakstructuur, met een opbouw uit meerdere lagen, en in afwezigheid 
van dakvensters en dakkoepels, er in dit specifieke incident voor dat er geen gaten in komen, waardoor 
er geen hete gassen ontsnappen naar de buitenlucht doorheen het dak. Hierdoor blijft veel meer warmte 
in het gebouw dan het geval zou zijn wanneer er wel (een) opening(en) in de dakconstructie zou(den) 
zijn. Dit zorgt ervoor dat de pyrolysegassen gemakkelijker kunnen ontsteken: door de hoge temperatuur 
wordt ontbranding en verbranding gestimuleerd en is er relatief gezien minder zuurstof nodig dan bij 
lagere temperaturen.  

Dit proces van vuurverspreiding duurt ongeveer een half uur. Door warmtegeleiding enerzijds en 
anderzijds door het (onder invloed van de drukopbouw) uitstromen van warme gassen aan de onderzijde 
van het vals plafond/dak, is op verschillende plaatsen een stijging van de temperatuur waar te nemen 
aan de onderzijde van het vals plafond/dak (zichtbaar op warmtebeeldcamera).  

Eveneens vallen er brandende delen uit de plafondconstructie naar beneden. Eerst zijn deze brandende 
delen merkbaar aan de alfa- en bravo-zijde, vervolgens ook meer en meer richting charlie-zijde. Een 
hypothese is dat deze brandende delen bestaan uit houtmateriaal, met daarop deels gesmolten 
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bitumen. Dit verklaart waarom de brandende delen als “moeilijk blusbaar” worden omschreven door de 
aanvalsploegen binnen.  

 

3.2.4 Snelle vlamuitbreiding 
Een belangrijke vraag is waarom de situatie vervolgens binnen in een zeer kort tijdsbestek (1 à 2 
minuten) onhoudbare condities opleverde. Hieronder beschrijven we een hypothese die niet zeker is, 
maar wel een plausibel en logisch gevolg kan zijn uit het hierboven beschreven voorgaande 
brandverloop. 

Het gestaag afbrokkelen van het vals plafond, leidt ertoe dat meer en meer “nieuwe” brandbare delen 
gemakkelijk luchttoevoer krijgen. Ook kunnen nieuw blootgestelde materialen belangrijke hoeveelheden 
bijkomende pyrolysegassen vrijgeven. Dit gegeven, in combinatie met het feit dat veel brandbare 
materialen al gedurende een half uur sterk opgewarmd werden, kan op een bepaald ogenblik aanleiding 
geven tot het quasi ogenblikkelijk ontbranden van een aanzienlijke oppervlakte die tot op dat moment 
nog niet brandde. Wellicht nog belangrijker is de aanwezigheid van het grote volume hete brandbare 
pyrolysegassen boven het vals plafond, waarbinnen heel snel ontbranding kan ontstaan mits toevoer 
van zuurstof. Dit laatste kan plots optreden door bv. het vallen van een deel van de onderkant van het 
vals plafond: dit is ‘fire gas ignition’ (FGI). Het platte dak, door zijn dichte, meerlagige constructie, laat 
nog steeds niet toe dat het grote rookvolume dat ontstaat naar boven kan ontsnappen. Hierdoor ontstaat 
een drukopbouw in de “middenhal” waardoor rook aan alle zijden naar buiten wordt geduwd. Dit werd 
ook gemerkt door de ploegen buiten.  

In bepaalde delen boven het vals plafond zal een grotere drukopbouw zijn. Dit hangt af van de 
mogelijkheid voor de rookgassen die ontstaan om zijwaarts uit te stromen. Deze drukopbouw geeft 
aanleiding tot het naar beneden duwen van grote gedeeltes van het vals plafond en delen van de 
dakconstructie. Deze delen zijn zeer warm en vaak al brandend. Extra zuurstoftoevoer naar deze delen 
zorgt voor een verdere uiterst snelle toename van de warmteontwikkeling en rookproductie. 

De uitstromende rookgassen aan alle zijden van het gebouw zijn zeer warm en bevatten nog brandbare 
gassen. Dit is merkbaar omdat nu en dan een ontvlamming van rookgassen optreedt op het moment 
dat ze aan een uitstroomopening in contact komen met verse lucht. 

 

3.2.5 Algehele ontbranding van de gehele ruimte en structureel falen van de dakconstructie 
Vrij snel na het hierboven beschreven fenomeen, zal alle brandbare materiaal in de ruimte tot 
ontbranding komen. De verdere toename in temperatuur geeft aanleiding tot het structureel falen van 
verschillende metalen liggers. Dit structureel falen treedt op binnen de 5 à 10 minuten na de snelle 
vlamuitbreiding. Hierdoor komen er belangrijke openingen in de dakconstructie waardoor er vanaf nu 
vlammen zichtbaar zijn boven de dakconstructie. Het ventilatieprofiel in de “middenhal” verandert nu 
zeer snel. Langs de alfa zijde merkt men dat langs deze zijde er veel lucht wordt toegevoerd naar de 
brand. Hierdoor stijgt de temperatuur nog meer en is de volledige “middenhal” een vuurzee. Figuur 13 
geeft dit schematisch weer.  
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Figuur 13 Vereenvoudigde schematische weergave van de situatie met algemene ontbranding van de brandbare 
materialen. 

 

Deze temperatuurstijging geeft aanleiding tot belangrijke thermische uitzettingen (o.m. van de stalen 
liggers), waardoor bepaalde gedeeltes van muren instorten, mede als gevolg van een cascade-effect. 
De gehele dakconstructie boven de middenhal begeeft uiteindelijk. Er ontstaat een brand over de gehele 
middenhal. Afhankelijk van de aanwezige brandbelasting op sommige plaatsen brandt het op de ene 
plaats harder dan op de andere plaats. Brandbestrijding concentreert zich nu op het verhinderen van 
uitbreiding naar andere gebouwen. 

 

3.2.6 Extra uitleg over branden in plafondconstructies 
In dit gedeelte gaan we in op de temperatuurstoename aan de onderkant van het plafond. De klassieke 
situatie die leidt tot zulke opwarming is deze waarbij de brand zich onder het plafond bevindt. In dat 
geval zullen de stralingswarmte van de brand, maar vooral de hete rookgassen die opstijgen boven de 
brandhaard en die op het plafond botsen (‘impingement’) en vervolgens langs de onderzijde van het 
plafond stromen (‘ceiling jet’). Deze stroming zal de onderzijde van het plafond opwarmen (‘convectie’).  
Dit wordt geïllustreerd in Figuur 14, voor de bovenste persoon. Dit is de situatie waarvoor de brandweer 
wordt opgeleid. Belangrijk is dat, zeker in de vroege fase van de brand, in essentie enkel het oppervlak 
dat de brand ‘ziet’, opwarmt (ook wat betreft aanstraling / radiatie). Het vaste materiaal van het plafond 
warmt maar relatief traag op, omdat dit gebeurt door warmtegeleiding, hetgeen een veel tragere manier 
is van warmteoverdacht dan straling of convectie, zeker wanneer het materiaal goed isoleert. Het 
oppervlak warmt dan des te sneller op door convectie en straling. Dat betekent ook dat, wanneer men 
erin slaagt om water op het plafond te brengen op de hete zone, deze snel afkoelt en in principe een 
tijd lang relatief koud blijft, omdat het achterliggende materiaal in het plafond nog relatief koud is. 
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Figuur 14 Schematische voorstelling van de ‘klassieke’ situatie (bovenaan), waarbij zowel de interventieploeg als 
de brandhaard zich onder het plafond bevinden. In het incident in Beringen bevond de brandhaard zich in het vals 
plafond, terwijl de interventieploeg zich onder het plafond bevond en dus geen rechtstreeks zicht op de brandhaard 
had. De oranje pijlen wijzen op conductie, de grijze pijlen op convectie en de rode op straling. (Figuur: Bart Noyens) 

 

De situatie wordt fundamenteel anders wanneer de brandhaard zich boven het vals plafond (of ‘in de 
dackconstructie) bevindt, zoals hier het geval was. De brandweerpersoon ‘ziet’ de brandhaard dan niet 
onmiddellijk, ook niet met een warmtebeeldcamera, precies omdat het lang duurt vooraleer de warmte 
(afkomstig van de bovenkant) de onderkant bereikt. De hete rookgassen blijven dan dus lange tijd 
onzichtbaar. Wanneer de brandhaard veel tijd krijgt, zoals hier het geval was, dan wordt de warmte ook 
onderaan uiteindelijk zichtbaar onder de vorm van een hoge temperatuur. Op de warmtebeeldcamera 
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krijgt men dan een beeld te zien dat in wezen niet te onderscheiden is van dat van de ‘klassieke’ situatie 
(met de brand dus onder het plafond). De werkelijkheid is echter helemaal anders, want: 

- Het vaste materiaal van het plafond is nu volledig opgewarmd, in plaats van koud. Dat betekent 
dat wanneer men water op het oppervlak van het plafond brengt, het koelend effect maar van 
korte duur zal zijn, want al het achterliggende materiaal, onbereikbaar voor het water, is warm. 

- Wanneer het vaste materiaal brandbaar is, is het bovendien heel waarschijnlijk dat pyrolyse aan 
de gang is. Deze pyrolyse kan niet gestopt worden, omdat het water niet kan doordringen in het 
materiaal. De zwaartekracht zorgt ervoor dat het water valt, in plaats van op het pyrolyserende 
of brandende materiaal te blijven liggen. 

- De brandhaard is onbereikbaar voor het water en kan dus niet geblust worden.   

Zoals beschreven, kan bovenstaande situatie enkel ontstaan bij langdurige brand. Dit geeft duidelijk het 
belang aan van een inschatting van de duur van de brand en geeft aan dat de protocollen voor 
interventie bij langdurige brand zouden moeten worden geanalyseerd. Dit verdient een belangrijke 
plaats in de opleiding voor brandweer. Een belangrijk bijkomend aspect van een langdurige brand is dat 
er niet meer redelijkerwijs kan worden gerekend op een ‘stabiele’ structuur. Dit verhoogt het risico van 
een brandweerinterventie aanzienlijk. Dit bevestigt het belang van het herzien van de protocollen voor 
brandweerinterventie bij langdurige brand. 

Een andere manier om dit te formuleren is dat er een essentieel verschil is tussen een ‘brand in een 
gebouw’ en een ‘gebouw in brand’. Dat laatste was het geval in het incident in Beringen. 

 

3.3 Beschrijving van de brandweerinterventie 
In deze sectie beschrijven we, op basis van het verzamelde materiaal, de brandweerinterventie, alsook 
de impact hiervan op het brandverloop. Deze paragraaf behandelt dus vragen 4 en 5 van hoofdstuk 1 
(‘Hoe werd de interventie opgebouwd? Wat is de tijdslijn ervan?’ en ‘Hoe correleren de ontwikkeling van 
de brand en het verloop van de interventie?’).   

Zondagnacht 11 augustus 2019 werd de hulpverleningszone Zuid-West Limburg om 02u11 opgeroepen 
voor een brand op de eerste verdieping in de Koolmijnlaan te Beringen. De zone stuurde vanuit de post 
Beringen twee autopompen, een autoladder, een tankwagen en een commandowagen uit. 

Kort hiervoor was de officier toevallig langs het pand gepasseerd. Hij had toen niets opgemerkt. 
Bijgevolg vertrok hij wellicht vanuit de hypothese dat de brand nog maar kortelings bezig was. 

Zoals in sectie 3.2 vermeld, zou er volgens één bron omstreeks 01u38 reeds een eerste indicatie van 
vuur geweest zijn. De leercommissie is er niet in geslaagd om dit met objectieve gegevens vast te 
stellen, maar volgens informatie van de politie zouden er flikkeringen waarneembaar zijn op 
bewakingscamera’s omstreeks dat tijdstip. Dit zou betekenen dat de brand zich al minstens 45 minuten 
kon ontwikkelen voor aankomst van de brandweer, mogelijks langer. Deze belangrijke informatie (zie 
sectie 3.2) was niet ter beschikking op het moment van de interventie.  

 

3.3.1 Optreden aan de alfa-zijde 
Het eerste voertuig, de commandowagen van Beringen, is ter plaatse aan de alfa-zijde om 02u18. Er 
wordt ter plaatse vastgesteld dat het gaat over een behoorlijk grote brand aan de alfa-zijde in een 
leegstaand pand (zie Figuur 8). Het gebouw was op het gelijkvloers volledig dichtgetimmerd om 
binnendringen van onbevoegde personen tegen te gaan. 

De ladderwagen E13 en de tankwagen T09 komen ter plaatse om 02u20, gevolgd door de tweede 
autopomp van de post Beringen, de A11, om 02u23. 

De brandweer diende aan de alfa-zijde 4 à 5 platen te verwijderen om te kunnen beginnen met blussen. 
Hierdoor ontstond een opening van ongeveer 7 m breed. De eerste autopomp van de post Beringen 
(A25) heeft afgelegd op lage druk en heeft twee lijnen van 45 mm in stelling gebracht. 
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De ladderwagen is in het begin van de interventie niet gebruikt om een bovenverkenning te doen dus 
er is geen informatie over het plat dak boven de middenhal. Er is niet geweten of daar op dat moment 
al tekenen te zien waren van brand: vervormingen, uitstromende rookgassen, … 

 

Figuur 15. De plattegrond van het gelijkvloers met daarop de vordering aan de alfa-zijde door ploeg A25 van post 
Beringen. Zij zijn gevorderd tot ter hoogte van de achtergevel van het appartement aan de alfa-zijde (blauwe en 
groene pijl). Vervolgens hebben ze een korte actie uitgevoerd via de trap naar de eerste verdieping (rode pijl). Ze 
moesten echter snel terugtrekken door de brandontwikkeling. 

 

Er werd omstreeks 02u22 gestart met een buitenaanval en er kon vrij snel worden overgegaan op een 
binnenaanval. De vordering binnen ging minder snel dan verwacht, want het vuur kon niet direct worden 
geblust. Er was veel brandlast aanwezig in het pand en het plafond stond ook in brand. De ploeg van 
A25 (de twee duo’s en hun bevelvoerder) is 12 m gevorderd totdat ze ter hoogte waren van de 
achtergevel van het gebouw aan de alfa-zijde. Dit is ter hoogte van de overgang van dit gebouw naar 
de middenhal. De vordering werd daar gestaakt. Daar kwamen delen van het vals plafond naar 
beneden. Deze ploeg was haar actie begonnen met een buitenaanval. Ze hebben daarbij geen 
warmtebeeldcamera gebruikt. Aangezien de buitenaanval snel overgevloeid is in een binnenaanval 
hebben ze geen warmtebeeldcamera gebruikt. 

De twee binnenploegen (groene en blauwe bollen op Figuur 15) zouden op die positie een grote 
hoeveelheid water in de richting van de Charlie-zijde hebben gespoten, dit zowel met een sproeistraal 
als met een gebonden straal. Ze kregen het vuur in de middenhal echter niet geblust. De bevelvoerder 
van deze ploeg (de paarse bol) pendelde tussen de beide duo’s. Hij schat dat hij 30m zicht had in de 
middenhal.  

De volledige ploeg (twee duo’s + onderofficier) is dan terug naar buiten gekomen. Na overleg met de 
officier heeft de bevelvoerder met één duo een aanval gestart naar de eerste verdieping toe. Ze dienden 
die echter af te breken omdat er plots erg veel rookontwikkeling was op de eerste verdieping. 
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3.3.2 Optreden aan de delta-zijde 
De tweede autopomp van de post Beringen (A11) wordt naar de delta-zijde gestuurd. De eigenaar van 
de krantenwinkel op de hoek van zijde Alfa en Delta had namelijk gemeld dat hij rook zag aan de Delta 
zijde. Hij was hierover erg bezorgd. De brandweermensen van A11 beginnen daar omstreeks 02u38 
aan hun binneninzet. Zij nemen een warmtebeeldcamera mee naar binnen. De beelden van deze 
camera zullen later cruciaal zijn voor het onderzoek dat leidde tot het onderhavige rapport. Zij gaan naar 
binnen langs de witte deur op Figuur 16. Zij dienden de deur niet open te breken. Die deur stond al 
open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16. Een deel van de delta-gevel van het pand. De overgang van rode naar witte gevel is de hoek charlie-
delta. De aanval langs de delta-zijde is uitgevoerd via de witte deur (aangeduid met de rode pijl). Van bij de start 
van de interventie kwam er rook uit de drie langwerpige ramen op de eerste verdieping. [Merk op dat de witte 
gebouwen aan de rechterzijde niet zichtbaar zijn op de foto van de delta-zijde in Figuur 4.] De groene pijl geeft een 
poortje aan dat toegang geeft tot de achterzijde van de nieuwbouw. 

 

De aanvalsploeg bestond uit drie ploegleden en de onderofficier. De bevelvoerende onderofficier bleef 
in de deuropening van de witte deur op Figuur 16 zitten. Van daaruit coördineerde hij de inzet van de 
A11 via de radiocommunicatie. Daarvoor gebruikte zijn ploeg de gespreksgroep “DMO Fire”. Deze 
gespreksgroep werd ook door alle andere brandweermensen ter plaatse gebruikt. 

De drie brandweermensen kwamen in een ruimte die betegeld was. De wandtegels waren nog wit, wat 
erop zou kunnen wijzen dat er op dat moment nog niet veel rook aanwezig was, ofwel dat er weinig 
afzetting was van rook. De witte wandtegels hebben de associatie met een keuken opgeroepen bij de 
brandweermensen. Men dacht dan ook in eerste instantie aan een keukenbrand. 
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Figuur 17. De weg die de ploeg van de A11 Beringen heeft afgelegd vanaf de delta-zijde. De onderofficier is in de 
deuropening in de buitengevel blijven zitten. Dit is de witte deur op 16. Eén brandweerman is blijven zitten in de 
deuropening tussen de kleine ruimte en de middenhal terwijl twee anderen de binnenaanval uitvoerden. De twee 
andere openingen tussen de kleine ruimte en de middenhal staan niet op het grondplan. 

 

Vanuit deze ruimte waren er drie verbindingen in de richting van de bravo-zijde. Eén verbinding was 
afgesloten met allerlei bouwmaterialen. Eén deur was dicht. De laatste opening gaf toegang tot de 
middenhal. Twee brandweermensen zijn omstreeks 02u40 gevorderd doorheen de eerste ruimte en zijn 
de middenhal binnen gegaan. De derde man bleef zitten in de deuropening tussen de kleine ruimte en 
de middenhal. Figuur 17 toont dit op het grondplan. Figuur 18 geeft een algemeen overzicht van de 
opstelling van de verschillende ploegen en hun voertuigen. 
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Figuur 18 Overzicht van de opstelling van de verschillende ploegen. 

 

Zodra het duo van de A11 de hal binnengaat, wordt er gestart met rookgaskoeling. De ploeg gebruikt 
hiervoor de lage druk straalpijp 45 mm. Het duo van de A11 is in de middenhal doorgedrongen. Het was 
voor hen niet onmiddellijk duidelijk in wat voor soort ruimte ze terecht waren gekomen. De aanvalsploeg 
van de A11 voert de volgende logische handelingen uit: 

• Er wordt op een goede manier gevorderd. 
• Er worden rookgassen gekoeld met een sproeistraal. 
• Er wordt overgegaan naar een gebonden straal om vuurhaarden te blussen. 
• Er wordt hierbij een grote hoeveelheid water gebruikt, wat aangewezen was gezien de 

omstandigheden. Er is veel en goede communicatie tussen de ploegleden onderling en tussen 
de aanvalsploeg en hun onderofficier (via de radio). 

• Er is een zeer goede samenwerking tussen de lansdrager en de tweede man met de 
warmtebeeldcamera.  
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Om 02u47 geeft de aanvalsploeg door aan hun onderofficier dat ze de vuurhaard gevonden hebben. 
Ze denken dat ze in een keuken zitten en ze geven dat even later ook op die manier door aan hun 
onderofficier. Mede hierdoor heeft de onderofficier een verkeerd beeld van de situatie. In zijn beleving 
is de aanvalsploeg een keukenbrand aan het bestrijden. Het komt bij hem niet op dat ze zich in een 
grote ruimte bevinden. 

De aanvalsploeg begint de gevonden vuurhaard te bestrijden. Ze zien echter ook dat er brandende 
delen van het vals plafond naar beneden vallen.  

Ondanks de inzet van de aanvalsploeg, kunnen zij het tij niet keren. Integendeel, de omstandigheden 
worden alsmaar slechter. De brandweerman die in de deuropening zit tussen de middenhal en de 
kleinere ruimte ziet omstreeks dat moment dat er meerdere brandende delen op de grond vallen. Er is 
dan nog altijd een redelijke zichtbaarheid dicht bij de grond.  

Om 03u04 gaat het fluitsignaal bij de lansdrager af. Dit signaal geeft weer dat de druk van in de 
ademluchtfles gedaald is tot 50 ± 5 bar. Het wordt ook wel het terugkeersignaal genoemd. De lansdrager 
en de man met de warmtebeeldcamera wisselen van functie. Het duo beslist daarop om terug te trekken. 
Dit wordt gecommuniceerd naar de onderofficier buiten die de ontvangst van het bericht bevestigt.  

In de daarop volgende minuten loopt de situatie binnen helemaal uit de hand. De brandweerman in de 
deuropening beschrijft dat de zichtbaarheid die hij nog had onder de rooklaag in 15 seconden helemaal 
verloren gaat. Alle gebeurtenissen volgen elkaar dan in snel tempo op. 

De aanvalsploeg (het duo) beseft dat ze in de problemen zitten: de temperaturen lopen snel op en er 
vallen steeds meer brandende delen naar beneden. In overleg met elkaar sturen ze omstreeks 03u06 
een Mayday-melding uit. Er vallen dan plots een heleboel stukken tegelijk naar beneden. Eén van de 
brandweermensen (de man die op dat moment lansdrager was) verliest het contact met de slang en is 
gedesoriënteerd. Zijn collega heeft de slang wel nog vast en geraakt op die manier buiten (samen met 
de warmtebeeldcamera). Er zijn slechts 28 seconden verlopen sedert het uitsturen van de Mayday-
melding. Het is voor de onderofficier en voor de brandweerman in de deuropening duidelijk dat er nog 
iemand ontbreekt. De onderofficier geeft via de radio door aan de twee resterende brandweermensen 
(de gedesoriënteerde brandweerman en diegene in de deuropening) dat ze naar buiten moeten komen. 
De gedesoriënteerde brandweerman antwoordt met “Mayday mayday mayday – bericht begrepen. Kom 
mij zoeken.” Het is dan 03u07. De onderofficier houdt contact met de betrokken brandweerman en meldt 
dat A11 een mayday heeft. Hij vraagt aan de vermiste brandweerman omstreeks 03u08 om zijn positie 
door te geven. 

De ontbrekende brandweerman binnen kan de slang niet meer terugvinden en blijft zijn mayday 
herhalen. De brandweerman in de deuropening blijft de deuropening vasthouden en doet een 
cirkelvormige sweep. Hij voelt de gedesoriënteerde collega en trekt die naar buiten. Om 03u09 komen 
beide brandweermensen, de vermiste collega en de man in de deuropening, naar buiten. 

De verloren collega had even tijd nodig om terug op zijn positieven te komen maar werd kort daarna 
terug ingezet om de korf van de ladderwagen te bemannen. Buiten enkele eerstegraadsbrandwonden 
aan de handen had hij geen verwondingen. 

Even later stelde de bevelvoerder van de A11 vast dat er iets verderop een gewonde brandweerman 
ligt. Hij begreep niet waar die persoon vandaan kwam. De bevelvoerder van de A11 wist op dat moment 
niet dat er een autopomp van de post Heusden was ingezet. Bovendien had hij op dat moment nog 
geen weet van het poortje dat rechtstreeks toegang gaf tot de charlie-zijde vanuit de Sint-Barbarastraat 
(delta-zijde). Er werd onmiddellijk gestart met het toedienen van eerste zorgen. De gewonde 
brandweerman werd ter plaatse verzorgd totdat hij met de ziekenwagen afgevoerd werd naar het 
ziekenhuis van Gasthuisberg te Leuven. 
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Figuur 19 Foto van het poortje (in open positie) dat op Figuur 16 aangeduid is met de groene pijl. Gedurende het 
begin van de interventie was het voor de brandweermensen niet duidelijk dat ze via dit poortje vanuit de delta-zijde 
naar de charlie-zijde konden gaan en omgekeerd. De brandweerman die de binnenaanval aan de charlie-zijde heeft 
overleefd, is via dit poortje naar de delta-zijde gebracht. 

 

3.3.3 Optreden aan de charlie-zijde 
Om 02u29 werd de autopomp Heusden (A22) accidenteel opgeroepen voor een incident in Sint-Truiden. 
Aangezien de autopomp Heusden beschikbaar was, heeft dispatching gevraagd aan de officier te 
Beringen of die autopomp mocht doorkomen naar de brand. Om 02u36 werd beslist dat die derde 
autopomp mocht doorkomen. Er werd echter meegegeven dat “het hoofdvuur uit is” en dat de autopomp 
niet-prioritair moest rijden. Dit geeft aan dat de perceptie op dat moment was dat in de Koolmijnlaan, 
i.e., aan de alfa-zijde, de brand onder controle was. De officier ter plaatse vroeg dan ook om de tweede 
tankwagen van Beringen (T12) ter plaatse te sturen. Tegen 02u45 kwamen ze ter plaatse: eerst de 
autopomp Heusden (A22) en vervolgens de tweede tankwagen Beringen (T12). 

De ploeg van Heusden (A22) werd naar de charlie-zijde gestuurd. De bravo-zijde van het gebouw was 
volledig dichtgetimmerd. Daar waren geen gemakkelijke mogelijkheden om het gebouw te betreden. 
Bovendien was daar niet direct branduitbreiding te zien. Aangezien de tweede autopomp van Beringen 
aan de delta-zijde stond, was het een logische keuze om een ploeg naar de enige zijde te sturen die 
nog niet “bemand” was.  

Ook aan de charlie-zijde werd afgelegd met lage druk. Daar was op dat moment niet echt rook te zien. 
Er werd een opening gevonden in het pand die geblokkeerd werd door een plaat. De bevelvoerder van 
de autopomp A22 heeft deze plaat weggebroken terwijl zijn aanvalsploeg bundels afgelegd heeft.  

Het tweede duo van Heusden is op zoek gegaan naar voeding voor hun autopomp. De A22 stond op 
de parking aan de bravo-zijde en daar was geen hydrant te vinden. In de Koolmijnlaan (alfa-zijde) was 
er wel een hydrant aanwezig, maar daar werd al twee keer water afgetakt voor de ploegen van Beringen. 
Dat was dus geen optie voor hen. Ze hebben dan gekeken op de tablet of ze op die manier een hydrant 
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konden vinden maar dat bleek niet te lukken. Ze zijn daarom verder gaan zoeken naar een hydrant in 
de straat. Op een bepaald moment kwam de tweede tankwagen, 12.000 liter, van de post Beringen aan. 
Dit voertuig heeft de voeding van de A22 dan op zich genomen. 

De officier kwam poolshoogte nemen en gaf mee dat er nog steeds rook uit het pand stroomde. Hij kon 
dat enkel verklaren als er nog een restvuur was. De ploeg kreeg de opdracht om naar binnen te gaan 
en die brandhaard te zoeken en te blussen.  

Er kwam een lichte stroom van rook uit de deur toen de ploeg naar binnen ging. Aan het plafond hing 
een lichtgrijze rook. De temperatuur ervan was 50-60°C. Dit alarmeerde de brandweermensen niet. Het 
had immers net fel gebrand in dit gebouw, dus rook met dergelijke temperaturen was logisch. Bovendien 
was de rook licht van kleur en was er amper stroming merkbaar. 

De aanvalsploeg (duo + bevelvoerder) ging naar binnen en kwam in een gang terecht. De bevelvoeder 
had de warmtebeeldcamera. De brandweerman die het uiteindelijk overleefde was de straalpijpdrager. 
De derde brandweerman assisteerde met het slangenmanagement. Samen rukten zij op tot aan de 
deuropening tussen deze ruimte en de grote ruimte (zie Figuur 20). Daar zijn ze voor de rest van hun 
inzet blijven zitten. Er hing een lichte grijze rook aan het plafond van de grote ruimte. De lamp die ze 
bijhadden, scheen redelijk ver. Ze konden diep in de ruimte kijken. Alles leek rustig. Er was geen 
stroming in de rook en er was niets verontrustend. 

 
Figuur 20 De weg waarlangs de aanvalsploeg aan de charlie-zijde naar binnen gegaan is. De ‘frigo’ in de 
rechterbenedenhoek was niet aanwezig: op die plaats was er een opening in de muur. De drie oranje bollen geven 
de plaats van de drie brandweermensen aan. 
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Op de warmtebeeldcamera waren er echter wel hotspots te zien in het vals plafond. De ploeg van 
Heusden heeft toen rookgassen gekoeld met een sproeistraal en de hotspots aangevallen met een 
gebonden straal via het principe van de directe aanval.   

Plots doken aan de rechterzijde (de bravo-zijde) van de ploeg donkere rookgassen op. Dit gaf direct 
een slecht gevoel bij de aanvalsploeg. Er waren ook vlammentongen in de rook te zien. De bevelvoerder 
besliste hierop om terug te trekken. Tot op dat moment was er een goede zichtbaarheid. 

Tijdens het terugtrekken kwam de rooklaag plots heel snel naar beneden. In enkele seconden verloren 
ze de zichtbaarheid helemaal. De persoonlijke lamp (van het type streamlight) scheen plots slechts 30 
cm ver meer. Het verlies aan zichtbaarheid ging gepaard met een enorme hitte. Het was onmiddellijk 
duidelijk dat het onrustwekkend fout zat. Er waren ongeveer slechts 5 à 10 seconden verstreken sedert 
de beslissing om terug te trekken. Het plots dalen van de rooklaag ging volgens de getuigenissen niet 
gepaard met een drukgolf, noch met geluiden die op een explosie zouden kunnen wijzen. Het openen 
van de straalpijp om te koelen in de rook boven het hoofd had geen effect meer. Het bleef ondraaglijk 
warm. 

Eén van de twee andere brandweermensen van de ‘aanvalsploeg Heusden’ heeft omstreeks dat 
moment naar alle waarschijnlijkheid een probleem gehad met zijn longenautomaat of zijn 
ademluchtmasker. Gedurende een tiental seconden heeft de longenautomaat immers vrij afgeblazen. 
Daarna is de ademhaling van de persoon in kwestie terug normaal geworden. De lansdrager denkt ook 
het geluid van de afblazende longenautomaat gehoord te hebben. Hij heeft de klik gehoord waarmee 
het probleem met het ademluchttoestel werd opgelost maar hij heeft daarna geen contact meer gehad 
met zijn collega’s. De beide collega’s hebben op dat moment waarschijnlijk geen contact meer met de 
aanvalsslang. De lansdrager probeerde de uitgang te vinden om het pand te ontvluchten. 

Omstreeks 03u08 werd het alarmsignaal van de A25 aan de alfa-zijde ingeschakeld (op basis van de 
informatie van de A11 aan de Delta-zijde). Het beeld aan de alfa-zijde vertoonde toen geen vlammen 
(zie Figuur 21).  

Er was aan de alfa-zijde een duidelijke bi-directionele stroming te zien. Rook stroomde uit aan de 
bovenkant van de grote opening in de gevel. Door de grote breedte kon er ook een grote hoeveelheid 
lucht naar binnen stromen, onder de rooklaag door. 

Het tweede duo van Heusden was toen nog aan de alfa-zijde bezig met de watertoevoer. Zij hoorden 
het alarmsignaal van de A25 en zijn naar de charlie-zijde gerend om te zien wat er gebeurde. De 
chauffeur van de A22, de autopomp van Heusden, heeft ook zijn alarmsignaal aangelegd.  

De lansdrager heeft dit geluid binnen gehoord.  

Aangekomen bij de deuropening waarlangs de aanvalsploeg van Heusden was binnen gegaan, keken 
ze naar binnen. De lamp die ze droegen op hun borstzak was aan en scheen naar binnen. 

De lansdrager zag op een bepaald moment licht en daar is hij naartoe gekropen. Zijn collega’s hebben 
hem zien kruipen en hebben hem naar buiten getrokken. Ze hebben hem naar de delta-zijde gebracht, 
waar hij onmiddellijk gekoeld en verzorgd is totdat de ziekenwagen hem afgevoerd heeft.  

De leercommissie heeft er bewust voor gekozen om in dit publieke rapport niet in te gaan op details met 
betrekking tot het traject van de twee omgekomen brandweermannen, in het bijzonder met betrekking 
tot de specifieke plaats van overlijden. Er wordt evenmin gedetailleerd ingegaan op de vermoedelijke 
doodsoorzaak. Deze keuze is gemaakt uit respect voor de nabestaanden. 
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Figuur 21 Beeld aan de alfa-zijde omstreeks 03u 08. Dit is het moment dat het evacuatiesignaal van A25 gestart 
werd. 

 

3.3.4 Optreden van de officier 
Kort voor de brand was de officier in Beverlo, een dorp op 5 km van Beringen, tot ongeveer 2u ’s nachts. 
Op terugweg passeerde hij door de Koolmijnlaan. Hij was nog op weg naar huis toen zijn beeper afging, 
om hem op te roepen voor een brand op de eerste verdieping.  

In zijn beleving was er op de interventieplaats niet veel aan de hand. Hij was er immers net gepasseerd. 
Bij zijn aankomst was er echter een uitslaande brand. De brand was dus schijnbaar op 5 minuten 
uitslaand geworden. 

Hij was in het verleden al één keer bij het complex geweest. Er was toen een oproep voor gasreuk. Ze 
zijn toen via de Bravo-zijde naar binnen gegaan om de gastellers te zoeken. Blijkbaar was de Bravo-
zijde op het moment van die interventie nog niet helemaal dicht getimmerd. 

De politie kwam even voor hem ter plaatse. Ze vertelden hem dat er misschien nog iemand in het 
gebouw aanwezig was. Hij concludeerde dat het waarschijnlijk over brandstichting ging, met de 
mogelijkheid van meerdere brandhaarden. Dit is een logische conclusie. In de negen maanden voor de 
fatale brand waren er immers al drie branden geweest in dit pand. Dit is een belangrijk stuk informatie. 
In de afgelopen maanden was de post Beringen al 3 keer een brand gaan bestrijden. Dit was telkens 
een succesvolle blussing geweest, niettegenstaande dat twee van die branden vrij ernstig waren. Dit 
element versterkte de indruk van de mensen van Beringen dat deze brand ook te blussen was. Het is 
in het verleden drie keer gelukt. Waarom zou het nu niet opnieuw lukken? 
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Figuur 22 Zicht op de Alfa-zijde na de brand. De schade aan het zadeldak dat aangeduid is met de rode pijl was 
het gevolg van één van de eerdere branden. Op Figuur 4 is te zien hoe het dak eruit zag voor de eerste brand. 
Deze schade geeft een indicatie van de grootte van één van de branden die in de maanden voor 11 augustus 
plaatsvonden. 

 

Gezien de grote brand aan de alfa-zijde besliste hij om daar een buitenaanval te starten. De algemene 
indruk bij de mensen aan de alfa-zijde was dat ze de brand snel meester zouden zijn. 

De officier startte vervolgens met zijn verkenning. Hij ging eerst naar de bravo-zijde. Daar kwam rook 
uit een raam op de tweede verdieping. Het was het enige raam dat open stond (Figuur 23). 
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Figuur 23 Foto van de bravo-zijde. De officier zag rook komen uit een raam op de tweede verdieping. Dit raam staat 
op de bovenstaande figuur aangeduid met een pijl. 

 

Vervolgens ging hij naar de charlie-zijde. Daar was een deuropening, maar die was aan de onderkant 
dichtgemaakt met een plaat. Er kwam rook uit de bovenkant van de opening gestroomd. In de loop van 
de interventie is hij daar een 7-tal keer geweest. Op een bepaald moment hoorde hij daar vuur knetteren. 

Hij is vervolgens via de alfa-zijde naar de delta-zijde gegaan. Op dat moment wist niemand dat er een 
gang was die de charlie-zijde met de delta-zijde verbond. Hij zag daar dat er rook kwam uit de drie 
ramen op de eerste verdieping (zie Figuur 16). De rook was aan de grijze kant. Er zat slechts weinig 
stroming in en de rook dreef af in de richting van de achterliggende appartementsgebouwen. Hieruit trok 
de officier de conclusie dat er weliswaar een brand was, maar dat het ontwikkelde vermogen van de 
brand beperkt was. Er was immers geen stuwing in de rook te zien. Dit was helemaal anders dan de 
brand aan de alfa-zijde, waar wel veel stroming te zien was. De officier maakte bovendien de bedenking 
dat het gebouw zo lek was als een zeef en verwachtte dus geen onder-geventileerd brandgedrag. Dit is 
in overeenstemming met de aanname van een brand in een gebouw in tegenstelling tot een gebouw in 
brand. De inzet aan de alfa-zijde ging ook uit van een brand in een gebouw.  

Op het moment dat de tweede autopomp van Beringen, de A11 (die aan de Delta-zijde zou 
terechtkomen), aankwam, was de brand aan de alfa-zijde neergeslagen. Ondanks deze actie bleef er 
rook uit de ramen aan de Delta-zijde komen, waaruit de officier concludeerde dat er een tweede 
brandhaard moest zijn. Dit paste in een eerdere aanname dat het over brandstichting met meerdere 
brandhaarden ging. De ploeg van de 2de autopomp van Beringen kreeg de opdracht om die brand te 
zoeken en te blussen. Dit werd omstreeks 02u44 nog eens via de radio herhaald door de adjudant van 
de tweede autopomp aan zijn aanvalsploeg. 
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Toen hij terug passeerde aan de alfa-zijde, vroegen zijn mensen hem of ze naar de eerste verdieping 
mochten gaan om de brand daar te blussen. Hij gaf hiervoor toestemming. 

Om 2u50 begeleidde hij de AP22 van Heusden naar de charlie-zijde. Dit is een zeer logische beslissing, 
want er stond nog niets op de charlie- en bravo-zijde. Door de autopomp van Heusden op de hoek van 
bravo en charlie in te zetten, worden deze zijden bewaakt door brandweermensen. 

Iets na 02u53 kreeg de officier de bevestiging dat de ploeg binnen een ‘keukenbrand’ gevonden heeft. 
Dit stemde overeen met zijn hypothese dat er een tweede brand was. Hij werd hierdoor versterkt in zijn 
beeldvorming betreffende het bestaan van een tweede brandhaard. Dit was geruststellend voor hem. 
Hij ging ervan uit dat ze die “keukenbrand” wel zouden kunnen blussen. Hij stuurde de aanvalsploeg 
van Heusden naar binnen in de veronderstelling dat de brandhaard al geblust was en dat de collega’s 
van Heusden enkel nog moesten nablussen. Hun opdracht luidde dan ook: “Verkennen & afblussen”. 

Toen hij terug in de richting van de alfa-zijde wandelde, merkte hij dat er nog steeds rook kwam uit het 
raam in de bravo-zijde waar oorspronkelijk rook uit kwam (zie Figuur 23). Er waren dus twee 
brandhaarden geblust en nog steeds was er geen verandering in dit rookbeeld. Dit verontrustte de 
officier. De werkzaamheden binnen moesten immers resulteren in een ander rookbeeld buiten en dit 
was niet het geval. Hij riep zijn ploegen via de radio op om voorzichtig te zijn. Hij begon zich op dat 
moment zorgen te maken. 

Hij ging daarna, via de alfa-zijde, terug naar de delta-zijde. Toen hij van de delta-zijde terugkeerde, zag 
hij op het gelijkvloers het vuur aanwakkeren en liet hij de ploeg die op de eerste verdieping bezig was, 
terugkeren naar buiten. Kort daarna veranderden de omstandigheden op de eerste verdieping radicaal. 

De officier ging naar de autopomp van Heusden om een sitrep te bekomen. Hij bevond zich aan de 
charlie-zijde toen de mayday-melding van Beringen binnenkwam. Hij meldde dit aan de chauffeur van 
Heusden en haastte zich naar de delta-zijde (via de alfa-zijde). 

Toen hij aankwam aan de delta-zijde, was de ploeg van Beringen al volledig buiten. Er was opluchting 
dat de mayday-melding opgelost was en er trad bij iedereen een zekere mate van ontspanning op. Er 
was immers een zeer grote bedreiging geweest, maar ze was weggenomen. Hij gaf opgelucht door aan 
de dispatching te Hasselt dat de mayday-melding opgelost was. Het is op dat moment ongeveer 03u10. 

Kort daarna hoorde hij een zachte stem op de radio “Mayday Heusden Mayday Heusden”. Hij begaf 
zich snel weer naar de charlie-zijde (via de alfa-zijde). Terwijl hij passeerde aan de bravo-zijde zag hij 
dat het binnen overal aan het branden was. Aangekomen aan de charlie-zijde hoorde hij dat er nog 
twee mensen binnen zitten. Het pand stond op dat moment al helemaal in lichterlaaie.  

Kort daarna, omstreeks 3u14, werd de officier afgelost door een tweede officier die opgeroepen was. 

 

3.4 Specifieke aspecten met betrekking tot de brandweerinterventie 
In het specifieke geval van de brand in Beringen meent de leercommissie, op basis van de grondige 
analyse van de het brandverloop (zie sectie 3.2), post factum te kunnen stellen dat vanaf 02h50 er 
redelijkerwijs geen enkele veilige inzetstrategie meer mogelijk was onder de omstandigheden van de 
brand in combinatie met de structuur van het gebouw in kwestie. Van binnenuit waren de vuurhaarden 
in de dakconstructie moeilijk tot niet bereikbaar en had het vuur/de rook zich reeds over een te grote 
oppervlakte kunnen verspreiden. Alle materialen in de dakconstructie waren ook aanzienlijk 
opgewarmd. Van buitenaf waren de vuurhaarden in de dakconstructie evenmin gemakkelijk bereikbaar. 
Het creëren van openingen in de dakconstructie (bijvoorbeeld voor piercing nozzles) zou een 
aanzienlijke tijd in beslag nemen en zou de ploegen die ingezet worden op het dak in gevaar brengen. 
Daarenboven bestaat de dakconstructie uit verschillende “delen” door de aanwezigheid van stalen en 
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houten liggers, en verschillende lagen, waardoor het zeer onduidelijk is of men al dan niet de 
verschillende vuurhaarden kon bereiken van bovenaf.2 

Enkele andere specifieke aspecten met betrekking tot de interventie zijn de volgende: 

a. De brand en de interventie hebben lang geduurd. Dit heeft als gevolg dat brandbare hete 
rookgassen veel tijd krijgen om op te stapelen, met een gevaarlijke situatie als gevolg. Een 
lange duur is ook indicatief voor een grote hoeveelheid brandlast in het gebouw en verhoogt 
het risico op verlies van stabiliteit van de structuur. Anders gezegd: men kan niet meer rekenen 
op de ‘normale’ betrouwbaarheid van de structuur. Bij een leegstaand pand komt daar nog bij 
dat een latere detectie van de brand te verwachten valt en dat er niet kan worden ingeschat wat 
de algemene kwaliteit van de constructie is bij aanvang van de brand. Dichtgetimmerde 
openingen kunnen daarenboven zorgen voor verminderde ventilatie naar de brand en kan 
zorgen voor extra brandbaar materiaal (hout). 

b. Niet elke ploeg is op hetzelfde moment actief geworden tijdens de interventie. Bovendien zijn 
er ploegen actief geweest vanuit verschillende posten. Alhoewel er geen enkele indicatie is dat 
er moeilijkheden zouden zijn geweest op het vlak van communicatie, had, zoals in 2.1 vermeld, 
het pand een heel complexe structuur, bestaande uit verschillende aparte delen, waarvan de 
onderlinge verbinding onmogelijk in te schatten is van buitenaf. Het gebruik van een ‘white 
board’ om een overzicht te proberen in kaart te brengen, in het bijzonder voor ploegen die op 
een later tijdstip ter plaatse komen, lijkt in dergelijke omstandigheden heel nuttig te kunnen zijn. 
Het beheer van de white board is een voltijdse taak tijdens de interventie, die sterk 
ondersteunend is voor de interventie zelf. Dit is een logische taak voor de chauffeur van de 
commandowagen in posten waar er de officier een chauffeur meekrijgt. 

c. Het aantal ‘natuurlijke’ uitgangen uit het leegstaand pand was heel beperkt omdat ze allemaal 
dichtgetimmerd waren. Het lijkt aangewezen om te onderzoeken of het in dergelijke situaties 
goed is om in een vroeg stadium van de brand, in parallel met de interventie zelf, een ploeg op 
weloverwogen wijze uitgangen te laten creëren (i.e., dichtgetimmerde openingen vrij maken), 
als ondersteuning van de interventie. Hierbij moet er vanzelfsprekend over gewaakt worden dat 
een oorspronkelijk ondergeventileerde brand niet gevoed wordt met verse zuurstof.   

In verband met het creëren van uitgangen ziet de leercommissie ook een parallel met de brand in 2008, 
waarmee de brandweer van Brussel werd geconfronteerd, met name een brand in een leegstaand pand 
in Ukkel (Figuur 24). Ook daar kwamen twee brandweermensen om het leven.  

Eén van de brandweermensen werd gevonden aan de dorpel van een dichtgetimmerd raam.  

Met achterafkennis was het mogelijk geweest om dat raam open te maken. Het lijdt geen twijfel dat dit 
de kansen op overleven aanzienlijk zou hebben verhoogd. Een probleem waarmee de brandweer van 
Brussel geconfronteerd werd, is dat de platen vastgeschroefd waren in plaats van vast genageld. Dat 
zorgde ervoor dat er zeer veel tijd verloren ging bij het wegnemen van de platen. 

                                                   
2 Fire officer’s Handbook, Cockloft fires 
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Figuur 24 Zicht op het gebouw te Ukkel waar twee brandweermensen om het leven kwamen. Alle ramen op de 
eerste verdieping zijn dichtgetimmerd. (Foto: Robert Decock) 

 

4 Aanbevelingen  
 

In dit hoofdstuk proberen we, met behulp van aanbevelingen, een antwoord te geven op vragen 6 en 7 
uit hoofdstuk 1 (‘Zijn er gevolgtrekkingen te nemen uit deze correlatie voor de standaard operationele 
procedures? Kunnen of moeten we verbetering aan onze procedures aanbrengen om de veiligheid van 
het brandweerpersoneel te verhogen?’ en ‘Welke aanpassingen of bijkomende opleidingen kunnen 
nodig zijn of helpen om de interventie veiliger te laten verlopen?’). 

De leercommissie heeft uitgebreid de tijd genomen om de brand te Beringen te analyseren. Ze heeft 
hiertoe na de brand alle beschikbaar beeldmateriaal bestudeerd. Alle beeldmateriaal is meerdere malen 
herbekeken, naarmate het inzicht in het brandverloop en de brandweerinterventie vorderde. Tussendoor 
is er een lang bezoek uitgevoerd aan de site in de Koolmijnlaan, waarbij alle sectoren (Alfa tot Delta) 
bezocht zijn. Sommige sectoren werden zelfs meerdere keren bezocht omdat bv. na het bezoek aan 
Delta er terug vragen waren over Alfa. Daarna is er terug studie geweest van het beeldmateriaal. De 
inzichten die opgedaan zijn tijdens de analyse van het materiaal en het bezoek aan de site zijn in de 
leercommissie uitgebreid bediscussieerd. Vervolgens is dit als input gebruikt voor een interview met de 
betrokken brandweermensen. Dit werd opnieuw gevolgd door bestuderen van beeldmateriaal en uren 
discussie en overleg binnen de leercommissie. De resultaten van de leercommissie werden vervolgens 
besproken met de klankbordgroep. Daarna volgden nog interviews, meer beeldstudie, meer discussie, 
… 

De leercommissie heeft enkele honderden manuren besteed, in zeer comfortabele omstandigheden, 
met de mogelijkheid om opnieuw en opnieuw naar hetzelfde te kijken, om tot dit resultaat te komen. Het 
is zeer belangrijk dat de lezer beseft dat de betrokken brandweermensen slechts een tiental minuten 
hadden om zich bewust te worden van de situatie waarin ze zich bevonden. Zij hadden slechts zicht op 
een beperkt deel van de interventie en beschikten over weinig informatie. Ze werkten in oncomfortabele 
omstandigheden onder tijdsdruk. Het was voor de betrokken brandweermensen derhalve onmogelijk 
om in die omstandigheden tot dezelfde conclusies en inzichten te komen als de leercommisssie. 

Anders gesteld: de leercommissie heeft het essentiële voordeel van de achterafkennis gehad om het 
brandverloop en de interventie te analyseren en heeft op basis daarvan onderstaande aanbevelingen 
geformuleerd. 

De leercommissie heeft enkele aanbevelingen kunnen formuleren, op basis van de grondige studie. 
Deze aanbevelingen moeten gezien worden als lessen voor de toekomst, en geenszins als een oordeel 
over de betrokken brandweermensen. 

Een eerste groep van aanbevelingen betreft aanbevelingen met betrekking tot brandweerinterventies. 
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4.1 Interventies bij langdurige brand 
Wanneer de brandweerinterventie lang duurt (bv. langer dan 30 minuten) en/of er een vermoeden is dat 
de brand al lang voor de brandweerinterventie is ontstaan, moet men er rekening mee houden dat 
brandbare hete rookgassen veel tijd krijgen om op te stapelen, met een mogelijks heel gevaarlijke 
situatie als gevolg. Een lange duur is ook indicatief voor een grote hoeveelheid brandlast in het gebouw 
en men kan niet meer rekenen op de ‘normale’ betrouwbaarheid van de structuur. Volgens de 
leercommissie is het noodzakelijk om de protocollen voor interventies onder dergelijke omstandigheden 
grondig te evalueren. Daaruit zullen ook handvatten moeten komen om te beslissen wanneer een brand 
als “langdurig” beschouwd wordt. Volgens de leercommissie is het tevens noodzakelijk om het 
herkennen van indicaties van omstandigheden van langdurige brand en de mogelijke impact daarvan 
op interventie, op te nemen in de brandweeropleiding op niveau sergeant en officier.  

4.2 Interventie in een complex gebouw met meerdere ploegen 
In een complex gebouw is de onderlinge verbinding van kleinere afzonderlijke ruimten in het gebouw 
onmogelijk in te schatten van buitenaf. De leercommissie beveelt het gebruik van een ‘white board’ aan 
om een overzicht te proberen in kaart te brengen, in het bijzonder wanneer ploegen op verschillende 
tijdstippen ter plaatse komen. Dit behelst ook de voltijdse aanwezigheid van een persoon om het 
overzicht aan te vullen op basis van informatie-updates. De radiocommunicatie dient te worden gevolgd 
en ploegen dienen te worden gebrieft en gedebrieft. 

 

Figuur 25 Het commandobord van brandweer Luik laat toe om informatie te registreren en te delen.  

 

Het is dan belangrijk dat ploegen die buiten komen, naar de commandopost komen om de tekening op 
de whiteboard aan te vullen en informatie te verstrekken over welke acties zij hebben ondernomen in 
welk deel van het gebouw. Bij de brandweer van Luik wordt hiervoor een fysieke commandopost 
opgericht, die als centraal punt fungeert voor de aansturing van de interventie. 

Nieuw aangekomen ploegen kunnen hun opdracht dan krijgen terwijl de uitleg geïllustreerd wordt met 
de tekening op de whiteboard. 
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4.3 Verkenning bij complexe gebouwen 
Beeldvorming is een moeilijk onderdeel van het werk van brandweermensen. Hoe complexer de situatie 
waar ze mee geconfronteerd worden, hoe moeilijker dit wordt.  

De ladderwagen kan, indien ze niet direct nodig is voor reddingen, een belangrijke meerwaarde bieden. 
De ladder kan dan opgesteld worden op 30 m (boven het brandende gebouw). Dikwijls biedt het 
vogelperspectief van de ladder een meerwaarde. De brandweermensen in de korf dienen zich dan wel 
bewust de volgende vraag te stellen: 

“Wat kan ik hier zien, dat ze beneden niet kunnen zien?” 

Indien mogelijk kan er een warmtebeeldcamera meegegeven worden met de bemanning van de korf 
om naast een visuele waarneming ook een warmtebeeld ter beschikking te hebben. 

De bemanning van de ladder dient vervolgens te rapporteren aan de (onder)officier wat ze boven gezien 
hebben. Hierbij wordt gedacht aan brandgedrag, maar ook aan de compositie en de afmetingen van het 
gebouw waarin de brand woedt. Op die manier kan de ladderwagen bijdragen tot de beeldvorming van 
hun collega’s. 

4.4 Interventieprocedure in een leegstaand pand (= dichtgetimmerd pand) 
In een leegstaand pand kan niet worden uitgegaan van een ‘normaal’ niveau van brandbeveiliging. 
Bovendien is het mogelijk dat het aantal ‘natuurlijke’ uitgangen uit het leegstaand pand heel beperkt is, 
vaak omdat ze dichtgetimmerd worden. Dit leidt automatisch tot een verlaagd veiligheidsniveau voor de 
brandweer. In het optreden van de brandweer zit immers impliciet ingebakken dat er bijna altijd twee of 
meerdere vluchtwegen zijn. De eerste vluchtweg is de weg die gebruikt wordt om het gebouw te 
betreden: de voordeur, de gangen, de trappen. Brandweermensen zullen altijd eerst proberen om langs 
daar naar buiten te geraken indien er problemen zijn. De tweede vluchtweg wordt gevormd door alle 
ramen die bereikbaar zijn voor een (auto)ladder van de brandweer of door andere buitendeuren van het 
gebouw. 

In een dichtgetimmerd gebouw is deze impliciete voorwaarde niet meer vervuld. Brandweermensen die 
in de problemen komen, kunnen niet naar buiten door deuren of ramen. Als ze de deuren of ramen 
kunnen vinden, dan kunnen ze die niet open maken. Als ze in de buurt van ramen komen, dan kunnen 
collega’s hen van buitenaf niet zien (en dus ook niet helpen). 

Het dicht timmeren van het pand gebeurt vaak met brandbare (hout)platen. Dit zorgt dat er extra 
brandlast ter beschikking is van de brand. Hoewel dergelijke gebouwen leegstaand zijn, is er dikwijls 
nog heel wat rommel aanwezig waardoor een brand over heel wat brandlast beschikt. 

De leercommissie meent dat er op korte termijn een procedure “optreden in leegstaande panden” moet 
komen. Deze procedure moet ervoor zorgen dat in het gebouw op een oordeelkundige manier 
openingen gemaakt worden door ploegen die niet met de brandbestrijding zelf bezig zijn. Het is 
belangrijk dat dit op een oordeelkundige manier gebeurt opdat het ventilatieprofiel niet in de negatieve 
zin beïnvloed wordt. Vervolgens kan aan elke gecreëerde “uitgang” een geschikt licht gelegd worden 
(zie aanbeveling 4.6). Het is ook belangrijk dat hiervoor een extra ploeg wordt opgeroepen, met een 
onderofficier én een officier, die zich enkel daarmee bezighouden. De leider van de operaties mag hen 
niet gebruiken voor andere taken totdat hun hoofdtaak – openingen maken – voltooid is. Dit is een erg 
belangrijk besef, want bij een hectische interventie zal er altijd een neiging ontstaan om die mensen 
snel te belasten met andere taken of aan die officier te vragen om één van de sectoren te gaan 
controleren. Ten slotte is het belangrijk dat ploegen meegedeeld wordt langs welke uitgangen ze naar 
buiten kunnen in geval van moeilijkheden (eerst aan de ploegen die binnen aan het werk zijn en 
vervolgens aan de ploegen die gaan beginnen aan hun werkzaamheden; zij kunnen dan eerst een 360° 
verkenning uitvoeren zodat ze een totaalbeeld hebben van het pand en van de mogelijke vluchtwegen). 

Bovendien wijst de leercommissie erop dat er in verschillende Amerikaanse steden een verbod bestaat 
op het gebruiken van schroeven om platen op gebouwen te bevestigen. Platen die vast genageld zijn 
kunnen immers veel sneller weer los gemaakt worden. 
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4.5 Officier die opvolgt van buitenaf 
Bij grote en/of complexe branden wordt de leider van de operaties in het incident ‘gezogen’. De 
Nederlandse collega’s gebruiken hiervoor de term “operationele zuigkracht”. Er komt zoveel op die 
persoon af. Uit wetenschappelijke en vakliteratuur blijkt dat het onrealistisch is om te verwachten dat 
één persoon dat kan behappen. Er is gewoon teveel informatie (information overload), er is tijdsdruk, 
tunnelvisie, … Dat alles maakt dat het zeer moeilijk – zo niet onmogelijk – wordt om nog kritisch te kijken 
wat men aan het doen is. ‘Confirmation bias’ maakt dat het brein elementen wegfiltert die niet stroken 
met de beeldvorming die er op dat moment is van de interventie. 

Bovendien is het bij complexe branden zo dat niet kan verwacht worden dat een individuele officier 
voldoende kennis en/of ervaring heeft om het incident alleen af te handelen. 

Bij (grote en/of complexe) incidenten met gevaarlijke stoffen is het gebruikelijk om een adviseur 
gevaarlijke stoffen (AGS) ter plaatse te vragen. Deze brandweermensen hebben een universitaire 
opleiding van 1 jaar gevolgd om de leider van de operatie te kunnen adviseren. 

De commissie beveelt aan om naar analogie met de AGS een systeem te maken waarbij een officier op 
een brandinterventie een adviseur grote brand (AGB) ter plaatse kan vragen. Die persoon kan de 
volgende taken op zich nemen: 

• Een inschatting maken van de situatie (los van de LVO (leider van de operaties)) om 
confirmation bias te voorkomen. De inschatting omvat het brandgedrag maar ook het gedrag 
van de constructie na een grondige verkenning. 

• Bestuderen van bouwplannen van het complex indien deze beschikbaar zijn. 
• De LVO advies verlenen over de aanpak van de interventie: 

o Eventuele verandering van strategie (van offensief naar defensief) 
o Opschaling 
o Voorstellen van tactische concepten. 

• De evolutie van de brand opvolgen: zowel van binnen als van buiten 
o Uitvoeren van een regelmatige 360° evaluatie 
o Uitvoeren van een binnenverkenning 
o Analyseren van beelden van de helikopter van de federale politie of afkomstig van 

drones  
• Van buitenaf de warmtebeelden opvolgen op een groter scherm. 

4.6 Plaatsen van een geschikt licht aan de uitgang 
Met betrekking tot het faciliteren van het verlaten van het pand in een noodsituatie, meent de 
leercommissie dat een heel eenvoudige maatregel zou kunnen zijn om systematisch een sterke 
autonome groene lichtbron op de grond te leggen ter hoogte van alle mogelijke uitgangen. Dergelijke 
praktijk kan overgenomen worden uit de opleidingen “tunnelbrandbestrijding” die verschillende 
Belgische brandweerkorpsen gaan volgen zijn bij het Zwitserse IFA. Daar worden gele, blauwe en 
groene lichten - PUC’s genaamd - gebruikt om verschillende functies aan te duiden. Het groene licht 
duidt de ingang/uitgang aan. Een roterende beweging in het licht verhoogt de waarneembaarheid ervan. 
De commissie meent dat het raadzaam is dat de praktijk van het plaatsen van geschikt licht aan de 
uitgang, uitgebreid wordt naar alle brandinterventies. Bovendien moet geëvalueerd worden of de groene 
PUC de beste oplossing is hiervoor.  
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Figuur 26 Een gele, een groene en een blauwe PUC in werking. (Foto: Jean-Paul Heyens) 

 

4.7 Een richtlijn omtrent “reageren op een mayday-melding” 
In de afgelopen jaren is het programma ‘Brandweerman In Nood’ (BIN) geïntroduceerd in de 
brandweeropleidingen. Brandweermensen leerden er om kalm te blijven in moeilijke situaties. Ze 
leerden hoe te reageren als ze vast komen te zitten. Ze leerden om een mayday-melding uit te sturen 
indien ze in een situatie terechtkomen waar ze zonder hulp niet uit kunnen.  

De Belgische brandweer heeft echter nog geen werk gemaakt van een procedure die beschrijft hoe 
gehandeld moet worden als er een dergelijke mayday-melding binnenkomt. Hierdoor moeten ploegen 
tijdens het heetst van de strijd improviseren. Het is heel waarschijnlijk dat een degelijke voorbereiding 
met goede afspraken, kan leiden tot betere reacties op een dergelijke melding. Bovendien komt door 
het ontbreken van een gestandaardiseerde werkwijze enorm veel extra stress op de schouders van de 
leidinggevenden terecht. Het is niet realistisch om van hen te verwachten dat zij dit allemaal kunnen 
behappen zonder dat ze daarop voorbereid zijn. De leercommissie beveelt sterk aan dat er op korte 
termijn werk gemaakt wordt van een werkwijze/richtlijn over hoe moet worden omgegaan met een 
mayday-melding. Het is aanbevolen dat er gewerkt wordt op evidence-based praktijk. Vroege ideeën 
hieromtrent uit de VS leidden immers tot systemen die mooi waren op papier maar niet het verhoopte 
resultaat opleverden in praktijk3.  

4.8 Afbreken van de binnenaanval? 
In België is de binnenaanval de standaard aanpak van de brandweer. Dit is op zich een goede praktijk. 
Het is echter belangrijk dat iedereen begrijpt dat een binnenaanval een offensieve actie is. Per definitie 
hangen hier risico’s aan vast. Een offensieve actie wordt ondernomen om “te winnen”. Tijdens een 
binnenaanval moet men blijven vorderen. Op het moment dat men tot stilstand komt, dan moet de brand 
op korte termijn onder controle gebracht worden zodat de nablussing kan gestart worden. 

Indien een ploeg tot stilstand komt zonder dat er resultaat geboekt wordt (of de situatie zelfs slechter 
wordt), dan moet er teruggetrokken worden, al dan niet met gebruikmaken van bescherming door water.  

Een actie die als “Defensief binnen” geklasseerd wordt, kan enkel als je het gebouw goed kent en je 
weet dat je aan een brandwerende muur zit. 

De leercommissie beveelt aan dat er criteria worden ontwikkeld voor het afbreken van de binnenaanval, 
en dat die opgenomen worden in de brandweeropleidingen. 

                                                   
3 Kreis, S. (2003, december 12). Rapid Intervention Isn't Rapid. Retrieved mei 12, 2014, from Fire Engeneering: 
http://www.fireengineering.com/index.html 

http://www.fireengineering.com/index.html
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4.9 Evacuatiecodewoord 
In een aantal zones is het gebruikelijk om een evacuatiehoorn te plaatsen op de voertuigen. Indien het 
nodig is om het gebouw te ontruimen, worden die hoorns gebruikt om een continu signaal te geven. Het 
is de bedoeling dat de brandweermensen het gebouw evacueren als ze de hoorns horen afgaan. 

Er zijn al cases waar brandweermensen buiten zagen dat het fout liep. Zij hebben de hoorns laten 
afgaan om de mensen binnen aan te manen om naar buiten te komen. Binnen was men zich niet bewust 
van de verslechterende situatie. Volgend op het afgaan van de evacuatiehoorns hebben de ploegen het 
gebouw verlaten, net op tijd om niet verrast te worden door het optreden van een brandfenomeen. 

In sommige gevallen zal het echter zo zijn dat er buiten niets waar te nemen is en dat de collega’s die 
binnen zijn tot de conclusie komen dat het fout loopt. Zij moeten dan via de radio uitleggen dat de 
evacuatiehoorn moet geluid worden. Naar analogie met ‘MAYDAY MAYDAY MAYDAY’ heeft de 
brandweer een ander code woord nodig. 

MAYDAY wil immers zeggen: “Ik heb een probleem. Kom mij helpen!” Het zal ertoe leiden dat collega’s 
het gebouw binnen gaan om assistentie te verlenen. Echter, dit is het omgekeerde van wat nodig is in 
een situatie waarbij men binnen beslist dat iedereen eruit moet. 

Er moet gezocht worden naar een woord dat niet kan verward worden met iets anders en het wordt dan 
best ook drie keer herhaald. Bij ontvangst van deze melding kunnen de chauffeurs van de autopomp 
hun evacuatiehoorn laten luiden.  

Een suggestie vanwege de leercommissie is: EVAC EVAC EVAC 

Dergelijke praktijk kan zeer nuttig zijn als er meerdere ploegen tegelijk in hetzelfde pand ingezet zijn. 
Het is immers goed mogelijk dat zij de radiocommunicatie niet begrepen hebben of de evacuatiehoorn 
niet gehoord hebben. Door beide te combineren vergroot de kans dat brandweermensen een pand veilig 
kunnen verlaten. 

De leercommissie beveelt aan een codewoord voor onmiddellijke evacuatie te ontwikkelen en dit op te 
nemen in de brandweeropleidingen.  

4.10 Tijdsverloop op de radio doorgeven 
Brandinterventies zijn interventies waarop de brandweermensen geconfronteerd worden met een 
dynamische omgeving. De brand evolueert immers continu. Een situatie kan op 30 seconden tijd 
radicaal veranderen. Een brandend gebouw is ook een omgeving met vele risico’s. Brandweermensen 
riskeren letterlijk hun leven door daar naar binnen te gaan. Het optreden van de brandweer is zeer 
tijdskritisch. In sommige gevallen is er slechts enkele tientallen seconden verschil tussen een geslaagde 
redding of het stoppen van een brand enerzijds of een omgekomen bewoner of verloren gebouw 
anderzijds. Daarnaast is het zo dat brandweermensen met een ademluchtmasker per definitie een 
beperkt gezichtsveld hebben. 

Brandweermensen komen dus tussen in een dynamische, snel veranderende omgeving met veel 
risico’s, met tunnelvisie terwijl er zeer veel op het spel staat. Zij ervaren dan iets dat in de literatuur 
omschreven wordt als “tijdscompressie”. In hun beleving zijn er vijf minuten gepasseerd terwijl het er in 
werkelijkheid 20 zijn.  

Een aangeduid persoon, bijvoorbeeld de beheerder van de ‘white board’ (zie aanbeveling 4.2), zou 
tijdens brandinterventies kunnen doorgeven dat er 10 minuten verstreken zijn, na het aankomen van 
het eerste voertuig. Deze melding zou elke 10 minuten herhaald kunnen worden zodat er gepoogd wordt 
om de brandweermensen bewust te maken van tijdscompressie en zelfs te corrigeren. 

De leercommissie beveelt aan dat er op regelmatige tijdstippen een tijdsaanduiding wordt 
gecommuniceerd over de radio.  

Een tweede groep aanbevelingen heeft betrekking tot de opleiding van de brandweer: 
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4.11 Het gebruik van de warmtebeeldcamera (WBC) moet aangeleerd worden in 
warme omstandigheden. 

Het gebruik van de warmtebeeldcamera (WBC) in warme omstandigheden zit niet of onvoldoende in de 
opleiding. Heel wat mensen worden verondersteld om de WBC te gebruiken tijdens brandbestrijding 
maar hebben daar nog nooit een degelijke opleiding over ontvangen. Nochtans is de 
warmtebeeldcamera een tool die toelaat om effectiever maar ook veiliger te werken. 

De leercommissie beveelt daarom aan om het gebruik van de WBC in warme omstandigheden op te 
nemen in de brandweeropleiding (niveau brandweerman, onderofficier en officier). Enkele onderwerpen 
die aan bod zouden moeten komen in zo’n warme opleiding: 

• De temperatuursinfo op het scherm is een spotmeting op een oppervlak. Deze temperatuur 
hoeft niet representatief te zijn t.o.v. het totaalbeeld dat je ziet op het WBC scherm. 

• Invloed van snel oplopende temperaturen op de WBC. Als de temperaturen snel oplopen en de 
inzet van water verandert hier niets aan, dan is dit een waarschuwingssignaal. Er moet dan 
teruggetrokken worden. “Snel” betekent hier: binnen een tijdsbestek van enkele minuten. 

• Een nieuwe ruimte wordt gescand en de info wordt gedeeld, met daarbij actief de vraagstelling: 
‘Wat zie ik? Wat betekent dit?’ 

• Regelmatig drie keer wrijven: het vizier van het ademluchtmasker, het scherm van de WBC en 
de lens van de WBC 

• 360 ° kijken. Op regelmatige basis de volledige omgeving scannen, niet alleen rondom rond, 
maar ook het plafond boven zich. 

• Met de WBC kijken naar de slang om afgelegde afstand in te schatten. De lengte van waterstraal 
kan hier ook bij in beschouwing genomen worden om de grootte van een lokaal in te schatten. 

4.12 Opleiding rond het verschil tussen een brand op vloerniveau en een brand 
in een plafond 

Condities kunnen op vloerniveau zeer lang aanvaardbaar aanvoelen terwijl het in een vals plafond reeds 
hard brandt. Elke indicatie van temperatuurdoorslag doorheen een vals plafond is een zeer ernstige 
indicatie van aanzienlijke hitte-ontwikkeling daarboven, vermits warmte normaal gezien naar boven 
gaat. Wanneer men aan de onderzijde (dus onderkant plafond voor de brandweerman) veel warmte te 
zien krijgt, betekent dit dat de gehele ruimte boven het vals plafond reeds geruime tijd op hoge 
temperatuur staat. Gaten in het plafond zullen af en toe voor aanvoer verse lucht zorgen naar de valse 
ruimte en zullen af en toe uitstroom van warme gassen tonen. Het is het dynamische beeld dat een 
indicatie geeft van het gevaar.  De kans dat waterinzet van binnen succesvol is, is gering. 

De leercommissie beveelt aan om dit op te nemen in de brandweeropleiding (niveau brandweerman, 
onderofficier en officier). 

4.13 Opleiding rond afbrandscenario’s 
De leercommissie heeft, zoals vermeld, het onderzoek in alle rust kunnen uitvoeren op basis van 
achterafkennis. Per definitie is deze kennis niet gekend op het moment van de interventie zelf en is er 
op moment van interventie een stress situatie.  

Stress bij interventies in het algemeen betreft niet alleen stress bij de interventie zelf, maar ook druk 
vanwege onmiddellijke omstaanders en betrokkenen, en bij uitbreiding ook vanwege de maatschappij. 

Dit is een belangrijk gegeven, want het maakt het antwoord op de vraag ‘waarom men naar binnen gaat’ 
niet eenvoudig. Het alternatief van de binnenbrandbestrijding is immers vaak een gecontroleerd 
afbrandscenario, met mogelijks grote economische schade, die niet beperkt blijft tot het brandende pand 
zelf. Een niet te onderschatten bijkomend aspect hierbij is dat omstaanders en de maatschappij de 
indruk krijgen dat de brandweer niets doet. In het geval de betrokkenen ook de brandweermensen 
kennen, geeft dit een bijkomende morele druk. 

Een psychologisch belangrijk aspect is het brandverloop en zijn gevolgen op het moment dat voor een 
afbrandscenario wordt gekozen. Wanneer bijvoorbeeld de brand een quasi onmiddellijk dramatische 
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afloop kent na de beslissing om te laten afbranden, is de leiding voerende officier zonder betwisting een 
held omwille van de ‘correcte’ beslissing. Wanneer de dramatische afloop echter veel later gebeurt, of 
zelfs helemaal niet, dan zal de beslissing tot afbranden sterk bekritiseerd worden, zelfs wanneer die 
beslissing de correcte was. Deze kritiek zal afkomstig zijn van de maatschappij, van de rechtstreeks 
betrokken partijen, en zelfs van brandweercollega’s, in de optiek ‘men had toch nog iets kunnen 
proberen’. In het verleden zijn er ook al branden geweest waar de leidinggevende officier met goede 
redenen de binnenbrandbestrijding afbrak, om vervolgens geconfronteerd te worden met claims van de 
verzekeringsmaatschappij. 

De leercommissie beveelt omwille van bovenstaande sterk aan dat er nationaal nagedacht wordt over 
afbrandscenario’s, over de beslissingscriteria om over te gaan op zo’n afbrandscenario en over de 
manier waarop officieren daarover kunnen worden opgeleid. Bovendien is er volgens de leercommissie 
heldere communicatie nodig naar beleidsmakers, politici en de maatschappij en de 
verzekeringsmaatschappijen, over de gevolgen van afbrandscenario’s. 

4.14 Menselijke factoren 
Tijdens brandinterventies komt er veel op brandweermensen af. Vooral leidinggevenden krijgen soms 
af te rekenen met allerlei beperkingen die we als mens nu eenmaal hebben: 

• Confirmation biais 
• Tijdscompressie 
• Information overload 
• Span of control 
• … 

Het feit dat we op dat vlak beperkingen hebben en dat er allerlei valkuilen zijn, wordt in de 
brandweeropleidingen momenteel niet behandeld. De leercommissie beveelt aan dat er werk gemaakt 
wordt van een hoofdstuk over menselijke factoren (‘human factors’) in alle brandweeropleidingen van 
B01 (brandweerman) tot en met OFF3 (majoor). 

Een derde groep van aanbevelingen wordt geformuleerd, op basis van beperkingen die de 
leercommissie heeft ervaren bij het vergaren van de informatie. 

4.15 Oprichting van een permanente leercommissie 
De leercommissie heeft de werkzaamheden in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken pas kunnen 
opstarten, twee maanden na datum van het incident. Dit is een rechtstreeks gevolg van het niet bestaan 
van een ‘permanente’ leercommissie. Als gevolg daarvan diende ad hoc een overheidsopdracht te 
worden gegund, en de daarbij horende doorlooptijd heeft geleid tot de genoemde timing. Hierdoor is 
echter kostbare tijd verloren gegaan, in het bijzonder bij het vergaren van de informatie. Hierbij wordt 
gedacht aan het plaatsbezoek (hoe later dit gebeurt, hoe sterker de site veranderd is), alsook aan de 
gesprekken met betrokkenen. Het verdient volgens de leercommissie aanbeveling om de oprichting van 
een permanente leercommissie te overwegen, zodat veel sneller kan worden geleerd uit incidenten (en 
ook uit incidenten met minder ingrijpende afloop). 

Een bijkomende aanbeveling is het scheppen van een wettelijk kader waarin kan vastgelegd worden 
hoe de beschikbare informatie wordt gedeeld, rekening houdende met de rol van de politie en het 
gerecht, de vakbonden, de arbeidsinspectie, … 

4.16 Opnemen van radiocommunicatie 
Niet alle radiocommunicatie werd opgenomen. Nochtans kan dit bruikbare informatie opleveren voor de 
analyse van incidenten achteraf. Het verdient aanbeveling te overwegen om radiocommunicatie 
systematisch op te slaan. 

4.17 De warmtebeeldcamera gebruiken als zwarte doos 
Brandweerkorpsen zouden de warmtebeeldcamera’s waarover ze beschikken, moeten controleren om 
te zien of er een opnamefunctie aanwezig is. Vervolgens zouden de camera’s met opnamefunctie 
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ingesteld moeten worden zodat ze altijd opnemen. In het geval van een incident kunnen deze beelden 
van onschatbaar belang zijn voor onderzoekers die proberen lessen te trekken en aanbevelingen te 
formuleren. 

Een vierde groep van aanbevelingen heeft betrekking op een verbeterd ontwerp van materiaal dat wordt 
gebruikt tijdens een interventie. 

4.18 Registratie van data op de bodyguard 
De Bodyguard, de digitale manometer van het ademluchttoestel dat brandweermensen gebruiken, 
registreert een aantal data (luchtverbruik, residuele druk, …) in functie van de tijd. Van deze data wordt 
echter slechts elke 20 seconden een punt vastgelegd. Dit zorgt dat de tijdsbepaling van deze data  
onnauwkeurig is.  

De leercommissie beveelt aan om die data elke seconde vast te leggen. Dit zal in de toekomst toelaten 
om incidenten nauwkeuriger in de tijd te registreren. 

4.19 Ontwerp van warmtebeeldcamera’s 
Alhoewel verschillende ploegen een warmtebeeldcamera hebben gebruikt tijdens de interventie, is 
slechts van 1 camera bruikbaar materiaal kunnen worden gebruikt, omdat de beelden van de andere 
camera’s automatisch waren overschreven, als gevolg van de beperkte geheugencapaciteit van de 
huidige thermische camera’s. De beelden van de ene warmtebeeldcamera waren cruciaal voor de 
beeldvorming van de onderzoekers. Zonder die warmtebeelden zou het veel moeilijker geweest zijn om 
hypotheses te weerleggen en op die manier tot de gemaakte conclusies te komen. 

WBC’s kunnen ook fungeren als een zwarte doos zoals bij een vliegtuig (zie aanbeveling 4.17). In het 
geval van een incident kunnen de beelden zeer goede informatie aanleveren over wat er zich juist 
afgespeeld heeft. 

De leercommissie beveelt aan:  
• om bij de producenten van thermische camera’s aan te dringen op een opslagcapaciteit van 

12h (i.p.v. de huidige 2 uur) of om de camera’s zodanig te programmeren dat het geheugen niet 
overschreven wordt. De kwaliteit van de opgeslagen beelden moet weliswaar behouden blijven. 

• te laten onderzoeken of een warmtebeeldcamera ook metadata kan genereren. Het gaat hier 
over de locatie, de kijkrichting, de verplaatsingsrichting en de snelheid van de 
warmtebeeldcamera. Op die manier kan achteraf achterhaald worden vanuit welke positie de 
beelden gemaakt zijn. 

• dat warmtebeeldcamera’s geprogrammeerd worden om altijd op te nemen om op die manier 
een “zwarte doos”-functie te creëren bij de brandweer.  

4.20 Verbetering van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) 
Bij de vlucht uit het brandende pand heeft de brandweerman die het incident overleefd heeft, zeer 
ernstige brandwonden opgelopen. Deze brandwonden treden vooral op ter hoogte van drukpunten. Op 
plaatsen waar het ademluchttoestel tegen het lichaam drukt, wordt de brandkledij samengedrukt. 
Hierdoor vermindert lokaal de isolatie van de kledij. Producenten van brandweerkledij en van 
ademluchtapparatuur zouden moeten bestuderen of ze hun producten in die mate kunnen aanpassen 
zodat die drukpunten beter geïsoleerd blijven, om aldus de ernst van brandwonden in dergelijke situaties 
te beperken of ze helemaal te vermijden. 

4.21 Afstandsmarkeringen op brandslangen 
Indien aanvalsslangen van een afstandsmarkering zouden voorzien zijn, zou het mogelijk zijn om in de 
deuropening een inschatting te maken van de inzetdiepte van een ploeg. Dit moet enigszins 
genuanceerd worden aangezien de ploeg een lus naar binnen kan meenemen. Dit geeft dan een 
vertekend beeld: het lijkt dan alsof een ploeg dieper in het pand zit dan ze werkelijk zitten. Natuurlijk 
kan dit ook beschouwd worden als een extra veiligheid. Echter, bij een inzet in rechte lijn zou een 
dergelijke markering een meerwaarde betekenen. Er moet hoe dan ook over gewaakt worden dat deze 
afstandsmarkeringen idealiter zichtbaar moeten zijn in het donker, met een WBC, en reflecteren als ze 
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met een lamp beschenen worden. Aanduidingen moeten voldoende groot zijn opdat ze leesbaar zijn in 
slechte omstandigheden 

5 Verder onderzoek 
 

De leercommissie heeft enkele hypothesen ontwikkeld met betrekking tot het brandverloop en de 
bijhorende fenomenen. De leercommissie beveelt aan om deze hypothesen te onderzoeken, 
bijvoorbeeld met behulp van brandproeven en computersimulaties. 

De leercommissie beveelt ook aan om onderzoek uit te voeren naar de menselijke factoren (aanbeveling 
4.14). Als concreet voorbeeld kan het gebruik van de warmtebeeldcamera worden genomen: de 
leercommissie meent dat het aangewezen is om onderzoek uit te voeren naar wat kan verwacht worden 
op gebied van informatieverwerking van WBC-beelden tijdens een interventie. Het is zonder enige twijfel 
zo dat het analyseren van beelden van een WBC zoals de leercommissie dat heeft kunnen doen (met 
name zonder de tijdsdruk en de stress die men ervaart tijdens het incident zelf, en zonder de fysieke 
beperkingen die men ervaart tijdens de interventie (warmte, gebrekkige zichtbaarheid)), niet kan worden 
vergeleken met de analyse en interpretatie die men tijdens een interventie zelf kan maken. De 
leercommissie meent dat het zinvol zou zijn om te onderzoeken wat men redelijkerwijs kan verwachten 
op dit vlak tijdens realistische brandomstandigheden.  

6 Conclusies 
 

De leercommissie meent de volgende conclusies te kunnen trekken met betrekking tot het brandverloop: 

1. De initiële vuurhaard was voldoende groot om grote hoeveelheden rook in het gehele complex 
te verspreiden. 

2. Het vuur en de rook konden op verschillende manieren doordringen boven het vals plafond tot 
in de dakconstructie. 

3. De verspreiding van het vuur in de dakconstructie van de alfa-zijde naar de charlie-zijde werd 
weinig gehinderd door de specifieke opbouw in de dakconstructie. 

4. De uitbreiding kon relatief ongemerkt verlopen omdat het vals plafond verschillende fenomenen 
verborgen hield. 

5. Eénmaal er desintegratie begon op te treden van verschillende delen van de dakconstructie, 
was er een snelle uitbreiding van het vlammenfront. Dit resulteerde na enkele minuten in het 
structureel falen van de dakstructuur. 

De leercommissie meent de volgende conclusies te kunnen trekken met betrekking tot de 
brandweerinterventie: 

1. De brandweer werd geconfronteerd met een zeer complex gebouw. 
2. Er waren verschillende factoren die de beeldvorming bij de brandweer negatief beïnvloedden. 
3. De verschillende ploegen werden op een logische manier ingezet door de officier. 
4. De verschillende ploegen hebben zeer goed werk geleverd als de huidige leerstof in de 

brandweeropleiding als referentiekader wordt gebruikt. 
5. Vanaf 02u50 was er redelijkerwijs geen veilige inzetstrategie meer. 

De volgende aanbevelingen worden gemaakt: 

1. Met betrekking tot brandweerinterventies: 
a. Een grondige evaluatie van de protocollen voor interventies bij langdurige brand. 
b. Het systematisch gebruik van een ‘white board’ bij interventies in een complex gebouw met 

meerdere ploegen. 
c. Het systematisch gebruik van de ladderwagen tijdens de verkenning om een 

vogelperspectief te bieden. 
d. Ontwikkeling van een procedure voor brandweerinterventie in een leegstaand pand. 



 
 

46  Rapport van 11 december 2019  ©KCCE 
 

e. Ontwikkeling van een systeem te maken waarbij een officier op een brandinterventie een 
‘adviseur grote brand’ (AGB) ter plaatse kan vragen. 

f. Systematisch plaatsen van een sterke autonome groene lichtbron op de grond ter hoogte 
van alle mogelijke uitgangen. 

g. Ontwikkeling van een werkwijze/richtlijn over het omgaan met een mayday melding. 
h. Ontwikkeling van criteria voor het afbreken van de binnenaanval, en die opnemen in de 

brandweeropleidingen. 
i. Ontwikkeling van een codewoord voor onmiddellijke evacuatie tijdens een interventie, en 

dit opnemen in de brandweeropleidingen. 
j. Regelmatige communicatie van tijdsaanduiding over de radio. 

2. Met betrekking tot de opleiding van de brandweer: 
a. Het opnemen in de brandweeropleiding van het gebruik van de warmtebeeldcamera 

(WBC) in warme omstandigheden. 
b. Het opnemen in de brandweeropleiding van het verschil tussen een brand op vloerniveau 

en een brand in een plafond. 
c. Het opnemen van afbrandscenario’s in de brandweeropleiding.  
d. Het opnemen van Human factors in de brandweeropleiding 

3. Met betrekking tot het vergaren van de informatie: 
a. De oprichting van een vaste leercommissie. 
b. Het systematisch opnemen van alle radiocommunicatie. 
c. Het gebruik van de warmtebeeldcamera gebruiken als zwarte doos. 

4. Met betrekking tot materiaal dat wordt gebruikt tijdens een interventie: 
a. De data op de Bodyguard elke seconde registreren in plaats van elke 20 seconden. 
b. Een verbeterd ontwerp van warmtebeeldcamera’s vragen, met in het bijzonder meer 

geheugencapaciteit. 
c. Verbeterd ontwerp van PBM. 
d. Aanbrengen van afstandsmarkeringen op brandslangen. 
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7 Dankwoord  
 

De leercommissie spreekt haar uitdrukkelijke waardering uit aan iedereen die heeft bijgedragen tot de 
totstandkoming van dit rapport. Bijzondere waardering gaat uit naar de brandweermensen van 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De leercommissie waardeert ten zeerste de uiterst 
transparante en constructieve houding, zonder dewelke het onmogelijk zou zijn geweest om nuttige 
lessen te trekken uit het tragische incident. 
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