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Daling aantal branden zet in 1998 door

In 1998 ligt het aantal branden ruim 11% lager dan een jaar eerder. Er
is meer regen gevallen dan in 1997 waardoor er minder berm-, bos- en
heidebranden waren. Uit de nieuwe CBS gegevens blijkt verder dat
grote branden in gebouwen een schade van ruim 800 miljoen gulden
hebben veroorzaakt. Dit is bijna tweederde van de totale schade door
branden. Bij ruim een op de drie van de meldingen gaat het om loos
alarm.

Natte zomer, minder buitenbranden

In 1998 zijn bijna 44 duizend branden geregistreerd. In 1997 waren dit
er bijna 50 duizend. Met name het aantal berm-, bos- en heidebranden
is met 40% sterk gedaald. In 1998 waren het er 3 duizend tegen 5
duizend in 1997. De oorzaak van deze daling moet gezocht worden in
de grotere hoeveelheid neerslag dan in het jaar daarvoor.
Van de buitenbranden wordt  56% met opzet veroorzaakt.

Beperkt aantal grote branden, grootste schade

Ruim 3% van alle branden zijn grote branden. Het schadebedrag van
deze grote branden bedraagt 803 miljoen gulden, dit is tweederde van
het totale schadebedrag. Met 1,2 miljard gulden ligt het schadebedrag
van alle branden op hetzelfde niveau als in 1997. Het gemiddelde
schadebedrag per woningbrand met schade is gestegen van 25
duizend gulden in 1997 naar 27 duizend gulden in 1998.
Bij drie van de tien branden gaat het om een binnenbrand. Het
merendeel breekt uit in woongebouwen (57%). De belangrijkste
oorzaak van binnenbranden is defecte apparatuur of het verkeerd
gebruik ervan (29%).

Nog steeds veel meldingen van loos alarm

In 1998 heeft de brandweer 132 duizend meldingen ontvangen. Dit is 2
procent minder dan een jaar eerder. De brandweer heeft 44 duizend
branden geblust en 47 duizend keer is sprake geweest van loos alarm.
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In negen van de tien keer dat er sprake is van loos alarm gaat het om
een brandmelding.  Ruim driekwart van deze loze brandmeldingen is
afkomstig van een brandmeldinstallatie. Verder heeft de brandweer 41
duizend keer hulp verleend. Het is de eerste keer dat de brandweer zo
vaak is uitgerukt voor een hulpverlening. Dit komt mede door de
extreme regenval in september en oktober.

Noot voor de redactie
Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp wordt verwezen
naar de binnenkort te verschijnen publicatie Brandweerstatistiek 1998.
Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met de heer W.F.
Swaager van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel.
(070) 337 56 42. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst
van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Kerncijfers brandweerstatistiek

1995 1996 1997 1998

Brandweerlieden (x 1 000) 26,4 26,5 26,5 26,6

w.v. beroeps 3,9 4,0 4,1 4,2

       vrijwilligers 22,5 22,5 22,4 22,4

Meldingen (x 1 000) 118,9 131,2 134,2 132,0

w.v. loos alarm via brandmeldinstallatie 26,7 26,6 29,9 33,1

       overig loos alarm 12,4 15,1 15,5 13,7

       brand 46,1 55,2 49,5 44,0

       hulpverlening 33,7 34,4 39,3 41,1

Branden (x 1 000) 46,1 55,2 49,5 44,0

w.v. schoorsteenbranden 2,2 2,5 1,8 1,8

       kleine binnenbranden 12,3 13,6 13,6 13,0

       (middel) grote binnenbranden 1,3 1,6 1,4 1,4

       buitenbranden 30,3 37,4 32,7 27,8

       w.o. berm-, bos- en heidebranden 7,2 11,7 5,0 3,0

Schadebedrag door branden (mln gld) 1056 1237 1218 1223

w.v. schoorsteenbranden 4 5 4 5

       kleine binnenbranden 241 389 308 283

       (middel) grote binnenbranden 641 680 778 803

       buitenbranden 170 163 128 132

Hulpverleningen (x 1 000) 33,7 34,4 39,3 41,1

w.v. woongebouwen 11,0 11,7 14,4 13,4

       overige gebouwen 3,0 3,4 4,2 4,0

       wegen, straten, bermen, terreinen 10,1 9,7 11,1 13,0

       personenauto's 4,4 4,3 4,1 4,7

       overige objecten 5,2 5,3 5,4 6,0

Kosten gemeentelijke brandweer per inwoner (gld) 54 60 58 62

Kosten gemeentelijke brandweer per uitruk (gld) 7173 7228 6739 7342


