
12.00-12.30 uur   Inloop, start kennisplein en lunch 

 
12.30-12.45 uur   Opening door dagvoorzitter, Joric Witlox 

 
12.45-13.30 uur   

 

Huurders visie op bouwkundige brandveiligheid  
Key note speech Paulus Jansen, directeur Woonbond 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

13.30-13.40 uur Elevator pitches. Wie gaan in op uw vragen? van 1 minuut van de BBN 

productwerkgroepen 
 

13.40-14.15 uur Kennisplein. Kennis en vragen op het bouwkundige brandveiligheidsplein. 
Bespreek uw vraag of vragen over bouwkundige brandveiligheid direct met de 
specialisten 

 
14.15-15.00 uur

 

An engineering view on passive fire protection 

An engineering view on how to guarantee the passive fire safety of your building. 
Debbie Smith, managing director BRE. BRE is a research institution conducting 
research in passive fire safety and is for example involved in research concerning 

the Grenfell Tower fire. 
Debbie Smith has been heavily involved in the development of new European fire 

test methods and classification for construction products, in addition to the 
development of Fire Safety Engineering standards both within the national and 
international standards arena. Debbie holds the Chairs of the Committees in BSI 

on Reaction to Fire and in Europe on Fire Safety responsible for the development 
of all fire test methods for construction products and fire safety engineering. 

Recently, she has taken on the role of CEN Construction Sector Rapporteur 
chairing the CEN Construction Sector Forum. 

Key note speech Dr. Debbie Smith (engelstalig) 
 

15.00-15.45 uur 

 

Inspectie als borgingsinstrument 

Verificatie en inspectie, wat is de kracht van onafhankelijke inspecties en hoe 
kom je tot een oordeel? Waarom zijn inspecties nodig als alle 

brandveiligheidsinstallaties in het gebouw op orde zijn? Deze vraag wordt 
regelmatig gesteld door eigenaren, gebruikers en beheerders van gebouwen. 
Toch heeft een inspectie wel degelijk een meerwaarde. Onder andere omdat de 

installatie in samenhang met zijn omgeving wordt bekeken. Door de 
bouwkundige, organisatorische en installatietechnische zaken in zijn samenhang 

te beoordelen, wordt goed duidelijk of de installatie in geval van brand ook 
daadwerkelijk doet wat ervan verwacht wordt. 
Dat maakt inspecteren interessant voor alle betrokken partijen en geeft het een 

meerwaarde voor het brandveiliger maken van Nederland. 
Key note speech Edwin Zaaijer van Normec 

 
15.45-16.00 uur Wrap up door de dagvoorzitter met de Verkiezing beste publieksvraag 

 

16.00-17.00 uur Kennisplein. Kennis en vragen op het bouwkundige brandveiligheidsplein. 
Bespreek uw vraag of vragen over bouwkundige brandveiligheid direct met de 

specialisten 



 

 


