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1. Inleiding

2. Samenvatting

Het doel van deze White paper is om inzicht te verschaffen omtrent het tot stand
komen, beheren, handhaven en aantonen van adequate brandbeveiliging. Tevens wordt
uitgelegd welke externe kwaliteitsborging er mogelijk is, en zijn diverse analyses van
inspectieresultaten opgenomen die de effectiviteit van genomen maatregelen inzichtelijk
maken.

Een adequate brandbeveiliging realiseren en handhaven is een complexe puzzel die
continue aandacht en kennis van zaken vraagt van alle betrokkenen. Aanpassingen
in het gebruik van een object en aanpassingen van indeling en/of interieur van een
object moeten worden gemonitord. Dit om vast te kunnen stellen of aanpassingen van
brandbeveiligingsvoorzieningen noodzakelijk zijn. Periodiek moeten visuele controle en
testen worden uitgevoerd om onvolkomenheden op te sporen en te verhelpen en dienen
de voorzieningen adequaat te worden onderhouden. Certificatie is een vrijwillig middel dat
ingezet kan worden om levering van installaties of het onderhoud ervan met een zekere
kwaliteit uit te laten voeren. Gecertificeerd installeren of onderhoud van een installatie is
geen eis voor inspectie, maar is een middel dat kan leiden tot een efficiënt inspectieproces.
De inspectie door een geaccrediteerde Inspectie-Instelling geeft de verantwoordelijke
voor brandveiligheid een objectief en onafhankelijk inzicht in de doeltreffendheid van de
geïnspecteerde brandbeveiligingssystemen.
Om een adequate brandbeveiliging doeltreffend te houden, is een regierol voor de
brandbeveiliging vanuit de eigenaar/gebruiker noodzakelijk.

In deze White paper wordt ingegaan op:
1. Het belang van adequate brandbeveiliging voor eindgebruiker/eigenaar van een object,
in dit geval een gebouw.
2. De diverse begrippen in het werkgebied van brandbeveiliging, omdat gebleken is dat
onduidelijk ten aanzien van definities vaak tot onduidelijkheid en onbegrip leidt.
3. Hoe adequate brandbeveiliging met brandbeveiligingsinstallaties en organisatorischeen bouwkundige voorzieningen wordt gerealiseerd.
4. Wat verwacht mag worden van inspectie en certificatie als middel voor 			
kwaliteitsborging van brandbeveiliging.
5. De verschillen tussen certificatie en inspectie, hoe deze methoden optimaal 		
gecombineerd kunnen worden en wat de analyse van recent uitgevoerde inspecties
van Brandmeld- en Ontruimingsalarmsystemen oplevert.
Het document is opgesteld door de Vereniging van Inspectie-instellingen voor
Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB).
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Op basis van inspectieresultaten van een zeer groot aantal inspecties, en de analyse van
deze resultaten, kan daarnaast worden geconcludeerd dat:
• in 79% van de inspecties de installatie, na gecertificeerde levering, niet doeltreffend is;
• in 48% van de inspecties de installatie, na gecertificeerd onderhoud, niet doeltreffend is.
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3. Definities
Gebleken is dat in discussies ten aanzien van brandbeveiliging veel onbegrip en
onduidelijkheid ontstaat doordat niet iedereen dezelfde benamingen hanteert voor dezelfde
zaken. Omdat ook in deze White paper diverse benamingen (vakjargon) worden gebruikt, zijn
ter verduidelijking hieronder de definities ervan opgenomen (gebaseerd op de certificatieen inspectieschema’s die worden beheerd door het Centrum van Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) te Utrecht).
Erkenning van de competentie van de organisatie
en haar personeel alsmede de onafhankelijkheid
en onpartijdigheid van de organisatie door de Raad
voor Accreditatie. Voor wettelijk vereiste inspecties
is het kabinetsbeleid dat deze onder accreditatie
worden uitgevoerd.

Accreditatie

Om aan de primaire doelstelling uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen, zijn vaak één of meerdere
brandbeveiligingssystemen noodzakelijk, die elk
hun eigen functie hebben. Deze functie is uitgedrukt
in afgeleide doelstellingen. Deze afgeleide doelstellingen ondersteunen de primaire doelstellingen
en zijn in het CCV-inspectieschema voor de diverse
beveiligingssystemen vastgelegd.

Afgeleide doelstelling(en)
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BIO-maatregelen

De bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen in een object die in samenhang de brandbeveiliging vormen.

Brandbeveiliging

Het samenhangende geheel van bouwkundige,
installatietechnische en organisatorische maatregelen in een object, waarmee de gevolgen van brand
tot een aanvaardbare omvang worden teruggebracht.

Brandbeveiligingsinstallatie

Een installatie inclusief gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen, die qua functie in combinatie
met elkaar voorwaarde zijn voor het realiseren van
de afgeleide doelstelling(en).

Brandbeveiligingssysteem

Een brandbeveiligingsinstallatie inclusief de daar
direct aan verbonden essentiële bouwkundige en
organisatorische maatregelen, die qua functie in
combinatie met elkaar voorwaarde zijn voor het
realiseren van de afgeleide doelstelling(en).

Brandbeveiligingsvoorzieningen

Installaties en voorzieningen die vanuit een centrale eenheid worden aangestuurd (zoals liften,
brandweerliften, brandkleppen, brandweeringang,
deuren, luchtbehandelingen ventilatie-installaties,
roltrappen, rolluiken, voorzieningen in brand- en
rookwerende scheidingen, etc).
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Inspectiecertificaat

Geharmoniseerd document dat wordt afgegeven
zodra in een inspectierapport over een brandbeveiligingssysteem een positieve conclusie wordt
getrokken over het voldoen aan de afgeleide doelstellingen. Dit document wordt afgegeven door een
geaccrediteerde Inspectie-Instelling. Het inspectiecertificaat is voor bepaalde gebruiksfunctie wettelijk verplicht (Bouwbesluit 2012).

Installatie

Brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie,
sprinklerinstallatie, rookbeheersingsinstallatie,
etc.

Installatiecertificaat

Een document dat een gecertificeerde leverancier afgeeft (eigen verklaring) na levering van de
installatie. Het installatiecertificaat maakt voor de
afnemer en derden inzichtelijk dat (een deel van)
de installatie aan de eisen uit het certificatieschema voldoet. Het CCV-certificatieschema is een
vrijwillig schema.

Onderhoudscertificaat

Een document dat een gecertificeerde onderhouder afgeeft (eigen verklaring) na onderhoud van de
installatie. Het onderhoudscertificaat maakt voor
de afnemer en derden inzichtelijk dat het onderhoud (aan een deel van) de installatie aan de eisen
uit het certificatieschema voldoet. Het CCV-certificatieschema is een vrijwillig schema.

Productcertificaat

Document dat de certificatie-instelling opstelt en
waarop het gecertificeerde bedrijf en de onder
certificaat geleverde dienst staat vermeld (hangt in
de hal bij een het gecertificeerde bedrijf).

PvE

Programma van Eisen: een door een eisende partij
volgens de relevante NEN vastgesteld (dit blijkt uit
ondertekening) pakket van eisen, dat als uitgangspunt en randvoorwaarde geldt voor de betreffende
installatie.

Uitgangspuntendocument (UPD)

Het document waarin de uitgangspunten voor het
brandbeveiligingsconcept voor het onderhavige
bouwwerk zijn vastgelegd. In het uitgangspuntendocument wordt op basis van inventarisatie
van het brandrisico bepaald wat het doel is van de
brandbeveiliging, met welke bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen dat doel wordt bereikt, en welke
eisen aan de maatregelen worden gesteld. Het uitgangspuntendocument moet zijn gefiatteerd door
de gebruiker van het bouwwerk, en desgewenst het
bevoegd gezag en (of) de brandverzekeraar
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4. Aard en omvang van adequate Brandbeveiliging
Een eigenaar/gebruiker van een object is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van
het object. Dit brandveilig gebruik wordt gerealiseerd door een afdoende samenhang van
Bouwkundige, Organisatorische en Installatietechnische voorzieningen, ook wel de BIOmaatregelen genoemd.
1. De Bouwkundige voorzieningen hebben tot doel het gebouw te compartimenteren om
uitbreiding van brand en verspreiding van rook te beperken.
2. De Installatietechnische voorzieningen hebben betrekking op alle installaties en
middelen die een rol vervullen binnen de brandbeveiliging. Te denken valt aan:
• kleefmagneten (in open stand houden van deuren in compartimentsscheidingen);
• deurontgrendeling (vrijgeven van afgesloten deuren);
• brandkleppen (afsluiten van kanalen om compartimentering tot stand te brengen);
• ventilatie (voorkomen dat rook wordt verspreid);
• brandmeldinstallaties (signaleren van een brand en sturen voorzieningen);
• ontruimingsalarminstallatie (waarschuwen aanwezige personen in geval van een calamiteit);
• automatische blussystemen (automatisch blussen of onder controle houden van een brand);
• rookbeheersingssystemen (afvoeren van rook);
• kleine blusmiddelen (bestrijden van brand).
3. De Organisatorische voorzieningen zijn gericht op:
• het handhaven van een gebruik van het object dat past bij de gerealiseerde beveiliging;
• het in stand houden van een adequate bedrijfshulpverlening;
• het beheren van preventieve processen zoals lasvergunning;
• het organiseren van controle en onderhoud van de brandbeveiligingsvoorzieningen.
Deze bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische maatregelen vormen in
samenhang de brandbeveiliging van een object. In feite bestaat de brandbeveiliging uit
een doos met puzzelstukjes, waarbij elke afzonderlijke BIO-maatregel een puzzelstukje
vertegenwoordigd. Die puzzelstukjes moeten nauwkeuring op elkaar aansluiten om het
beoogde doel van de brandbeveiliging te halen. De verschillende voorzieningen kunnen dus
niet los van elkaar worden gezien.
De aard en omvang van te nemen BIO-maatregelen wordt vastgesteld op basis van een
risico-inventarisatie van het bedrijf. Hierbij wordt het gewenste niveau van beveiliging
(voorkomen van slachtoffers, schadebeperking, bedrijfscontinuïteit, etc.) als uitgangspunt
genomen. Tevens dient invulling gegeven te worden aan de wettelijke minimum eisen
zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 (of hiermee aantoonbaar gelijkwaardig) en
eventuele aanvullende vergunningseisen (bv aanvullende eisen vanuit milieuregelgeving).
Voor een effectieve en efficiënte toepassing van de BIO-maatregelen zal tijdens de
risico-inventarisatie aandacht moeten zijn voor het beoogde gebruik van het gebouw, de
bouwfysische eigenschappen en complexiteit van het bouwwerk, de verwachte gebruikers en
de mate van bekendheid van deze gebruikers met het gebouw en de getroffen voorzieningen.
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Het resultaat van de risico-inventarisatie leidt tot keuzes die vertaald worden naar BIOmaatregelen. Het is van belang om deze keuzes en de te treffen BIO-maatregelen vast te
leggen in een Uitgangspuntendocument (UPD), zodat voor alle betrokken partijen duidelijk
wordt hoe de brandbeveiliging is opgebouwd. Ten aanzien van de te realiseren voorzieningen
kunnen vervolgens technische specificaties worden opgesteld. Een voorbeeld van een
technische specificatie is het PvE van een brandmeldinstallatie.
Het UPD omschrijft welke puzzelstukjes in de doos ‘brandbeveiliging’ horen te zitten. De
specificaties omschrijven de vorm die de verschillende stukjes hebben om de puzzel te
kunnen maken.
De eigenaar/gebruiker dient vervolgens alle voorzieningen en hun onderlinge samenhang te
handhaven door ze te beheren en in werkvaardige staat te houden. Zodat het beoogde doel
van de brandbeveiliging te allen tijde wordt gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken, dient de
verantwoordelijke voor de brandveiligheid goed inzicht te hebben in de wijze waarop aan het
gewenste niveau van brandbeveiliging invulling gegeven dient te worden en hier actief op te
sturen. Voor het beheren van de brandbeveiliging is het UPD dus onmisbaar.
In feite moet hij:
• bekend zijn met alle stukjes van de puzzel;
• zich realiseren dat de puzzelstukjes voortdurend van vorm veranderen (storingen/
veroudering van technische voorzieningen, veranderingen in het gebruik, bouwkundige
wijzigingen, interieur wijzigingen, nieuwe medewerkers, etc.);
• vervolgens organiseren dat ‘vervormde’ puzzelstukjes weer in de oorspronkelijke vorm
worden gebracht;
• of dat omliggende puzzelstukjes worden aangepast aan het gewijzigde puzzelstukje.
Hij moet er bij voortduring voor zorgen dat de puzzel intact blijft, immers, een calamiteit
komt altijd onaangekondigd en op dat moment dient de puzzel volledig intact te zijn om
het beoogde doel te realiseren. Het beheren van een adequate brandbeveiliging is een
continu proces.
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5. Borging van brandbeveiliging
Zoals hiervoor vermeld, wordt de brandbeveiliging van een object gerealiseerd door een op
elkaar afgestemde combinatie van bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische
voorzieningen. Voor technische installaties, zoals CV installaties, geldt veelal dat het niet
goed functioneren ervan in een vroegtijdig stadium gesignaleerd wordt, waarna aanpassing/
herstel plaatsvindt. Voor (de samenhang van) brandbeveiligingsvoorzieningen in een
object blijkt het eventuele disfunctioneren pas op het moment van een calamiteit, hetgeen
verstrekkende gevolgen kan hebben. Daarom moet de eigenaar/gebruiker er voor zorgen dat
de getroffen brandbeveiligingsvoorzieningen adequaat zijn én blijven, door de voorzieningen
goed te beheren. De eigenaar/gebruiker is in het kader van de zorgplicht immers
verantwoordelijk voor deze taak.
Ten aanzien van het beheer is het primair van belang om alle veranderingen in een
object die invloed kunnen hebben op de brandbeveiliging inzichtelijk te houden. En,
indien noodzakelijk, direct actie te ondernemen om noodzakelijke aanpassingen van de
brandbeveiligingsvoorzieningen door te voeren. Daarnaast dienen alle gerealiseerde
brandbeveiligingsvoorzieningen in een werkvaardige staat te worden gehouden.
Om dit continue proces vorm te geven, zijn de volgende stappen van belang:
1. Zorgen dat de puzzel blijft passen bij het gebruik en de omstandigheden.
Borgen dat alle omstandigheden die invloed hebben op de uitgangspunten op basis
waarvan de initiële risico-inventarisatie is uitgevoerd (en de basis vormen voor het UPD
met bijbehorende specificaties), blijven gehandhaafd. In geval van verandering in deze
omstandigheden dient beoordeeld te worden of de risico-inventarisatie opnieuw moet
worden uitgevoerd met eventuele aanpassingen aan de BIO-maatregelen tot gevolg
(moet de puzzel worden vervangen?).
2. Alle puzzelstukjes regelmatig controleren op aanwezigheid en vorm.
Door visuele controles en periodiek testen van alle voorzieningen krijgt de eigenaar/
gebruiker een goed beeld van de algemene staat van de voorzieningen. Tevens kunnen
hierdoor problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd, zodat correctief onderhoud
uitgevoerd kan worden. Voor sommige brandbeveiligingsvoorzieningen is in normen/
voorschriften terug te vinden welke controles en testen uitgevoerd moeten worden en wat
de daarvoor gangbare frequentie is. Voor andere voorzieningen dient men terug te vallen
op de instructies van de fabrikanten.
3. Vervorming van puzzelstukjes herstellen.
Geïdentificeerde problemen moeten worden hersteld. Afhankelijk van het geconstateerde
probleem kan dit door de eigenaar/gebruiker of door de onderhouder worden uitgevoerd.
Voor bepaalde installaties (bv brandmeld-, ontruimingsalarminstallaties) kan onderhoud
onder certificatie worden uitgevoerd. Na afronding van het onderhoud geeft de betrokken
onderhouder een eigen verklaring af, waarin hij verklaart dat hij het onderhoud van
de installatie volgens de eisen uit het certificatieschema heeft uitgevoerd. Omdat
de gecertificeerde installateur/onderhouder jaarlijks wordt gecontroleerd door een
Certificatie-Instelling en de geleverde dienst steekproefsgewijs wordt beoordeeld, kan
de eigenaar/gebruiker het gerechtvaardigde vertrouwen hebben dat het geleverde
onderhoud aan zijn installatie op de juiste wijze is uitgevoerd. Belangrijk is zich te
realiseren dat het onderhoud beperkt is tot het in werkvaardige staat houden van de
technische componenten van de installatie. Op zich een belangrijk gegeven voor de
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verantwoordelijke voor de brandbeveiliging, maar gecertificeerd onderhoud geeft hem
geen zekerheid dat de installatie als geheel nog passend is voor het (mogelijk gewijzigde)
gebruik en/of de omstandigheden. Ook geeft gecertificeerd onderhoud geen antwoord
op de vraag of de afstemming met andere voorzieningen nog passend is (past het
puzzelstukje ‘installatie’ nog wel op de naastliggende puzzelstukjes)
4. Beoordelen of de puzzelstukjes nog onderling passen.
Om een beeld te krijgen of BIO-maatregelen nog juist op elkaar zijn afgestemd en het
geheel nog het in het UPD beoogde doel bereikt, dient de brandbeveiliging te worden
geïnspecteerd. De inspectie dient uitgevoerd te worden door iemand die inhoudelijk
kennis heeft van de te beoordelen BIO-maatregelen en zijn waarnemingen kan wegen in
het licht van de beoogde doelstelling van de brandbeveiliging.
Om een reproduceerbaar, deskundig en onafhankelijk oordeel te krijgen of de
samenhang van de brandbeveiligingsinstallaties met de daaraan gerelateerde
installatietechnische, organisatorische en bouwkundige maatregelen voldoen aan
de beoogde doelstelling, kan een inspectie uitgevoerd worden volgens het CCVinspectieschema.
Hierbij wordt van een deel van de brandbeveiliging door een gekwalificeerde inspecteur
van een geaccrediteerde Inspectie-Instelling vastgesteld of aan de vooraf vastgelegde
doelstellingen wordt voldaan (de inspecteur controleert niet alleen de vorm van de
puzzelstukjes maar controleert ook, als blijkt dat de vorm van een puzzelstukjes is
gewijzigd, of de vorm van de aansluitende puzzelstukjes is mee veranderd, zodat het
geheel opnieuw past). Indien de inspectie met een positieve conclusie wordt afgerond,
wordt een inspectiecertificaat verstrekt. De Inspectie-Instelling voert de inspecties
onder accreditatie uit, waardoor de onafhankelijkheid (volledig onafhankelijk; type A) en
deskundigheid van de verrichte werkzaamheden aantoonbaar aan het vereiste niveau
voldoen.
Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat de eigenaar/gebruiker vóór ingebruikname en
tijdens de gebruiksfase door middel van een inspectie (volgens het CCV inspectieschema)
dient aan te tonen dat het beoogde doel van (een deel van) de brandbeveiliging
daadwerkelijk wordt gehaald.
In hoofdstuk 7 zijn analyses van inspectieresultaten van brandmeld- en
ontruimingsalarmsystemen opgenomen. Uit deze gegevens blijkt dat deze brandmeld- en
ontruimingsalarminstallaties nog niet op het gewenste niveau zijn.
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6. Samenhang Inspectie en Certificatie
Een inspectiecertificaat is een objectief oordeel van een onafhankelijke deskundige die
een uitspraak doet over de samenhang van verschillende brandbeveiligingsvoorzieningen.
Terwijl een installatie- en onderhoudscertificaat een eigen verklaring van de installateur/
onderhouder is over het leveren van een installatie conform specificaties, of dat het
onderhoud volgens de schema-eisen is uitgevoerd.
Uit het voorgaande blijkt dat de reikwijdte van een inspectiecertificaat ten opzichte van de
eigen verklaringen (installatie- en onderhoudscertificaten) uit de certificatieschema’s sterk
verschilt.
Uitgangspunt bij inspectie onder accreditatie is dat de inspecteur een conclusie trekt op
basis van eigen waarnemingen. Inspectie betreft immers een onafhankelijk oordeel. Om
dit op uniforme en reproduceerbare wijze te doen, is hiertoe in het CCV-inspectieschema
vastgelegd op welke punten en met welke steekproefgrootte de inspecteur moet beoordelen.
Tevens is beschreven welke methode hij hiervoor dient te gebruiken (administratief, visueel,
functioneel testen of meten) en welke goedkeurcriteria moeten worden gehanteerd. De
inspecteur stelt bij zijn beoordeling onder meer vast of de brandbeveiligingssystemen
goed zijn aangelegd en goed worden beheerd en onderhouden. Het inspectieschema
stelt daarbij geen eisen aan de partijen die de werkzaamheden verrichten (onderhouder
of eigen medewerkers). Het schema biedt wel de mogelijkheid in bepaalde situaties het
inspectieproces efficiënter uit te voeren. Dit gebeurt doordat de inspecteur zijn oordeel deels
kan vormen op basis van verklaringen van derden. Het gebruik van dergelijke verklaringen is
echter aan voorwaarden gekoppeld, te weten:
1. De verklaring van derden dienen onder accreditatie, of onder certificatie tot stand te
zijn gekomen.
2. De inspecteur moet de verklaring verifiëren. Hiertoe wordt van de aangeleverde
gegevens de herkomst en integriteit geverifieerd, bijvoorbeeld door steekproefsgewijze
inspectie.

Verbeteringen
Inspectie ervaringen hebben de afgelopen jaren laten zien dat het aansluiten van Certificatie
op Inspectie, zoals vormgegeven binnen de CCV-schema’s, nog niet optimaal is. Punten die
voor verbetering in aanmerking komen, zijn:
1. Gecertificeerde diensten (conform de vrijwillige CCV-certificatieschema’s) voor het
leveren van een installatie of het onderhouden ervan, mogen pas gebruikt worden in
het inspectieschema als ze zijn afgerond met een installatie- of onderhoudscertificaat.
Hiervoor dient de installatie 100% aan de norm te voldoen of dient het onderhoud volledig
volgens de norm te worden uitgevoerd (standaardvorm van het puzzelstukje). Voor het
vaststellen van een doeltreffende beveiliging is normconformiteit niet altijd noodzakelijk
(andere vorm puzzelstukje kan, zolang het maar past op de omliggende stukjes).
2. CCV-certificatieschema’s die zijn gebaseerd op een PvE dat vanuit de norm wordt
voorgeschreven, leiden er toe dat de stap voor het opstellen van een UPD (de basis
voor de afgeleide doelstellingen) wordt overgeslagen. Voor het vaststellen van een
doeltreffende beveiliging heeft de inspecteur juist de overige uitgangspunten van de
brandbeveiliging nodig. Zonder die uitgangspunten kan de inspecteur niet vaststellen
of de eventueel veranderde vorm van het puzzelstukje ‘installatie’ nog wel past op de
naastgelegen puzzelstukjes. Een belangrijk deel van het deskundige oordeel dat de
inspecteur aanwendt om de doeltreffendheid van een brandbeveiligingssysteem vast te
stellen, kan hierdoor niet worden toegepast.
3. Het grote aantal documenten dat ‘certificaat’ heet, leidt tot verwarring en
onduidelijkheid. Naast het inspectiecertificaat dat in het Bouwbesluit staat, krijgen
eindgebruikers te maken met installatie- en onderhoudscertificaten. In de markt heerst
onduidelijkheid over wat deze certificaten nu precies betekenen. De term ‘certificaat’
wekt bij veel eindgebruikers namelijk onterecht de indruk dat ‘het geheel’ voldoet.

Ad 1A:
Verklaringen van derden die aan voorgaande criteria voldoen zijn inspectierapporten
van eerdere inspecties die volgens het CCV-inspectieschema zijn uitgevoerd. De
inspectiewerkzaamheden (uitgevoerd door een onafhankelijke Inspectie-Instelling) die
uitgevoerd zijn om tot het betreffende inspectierapport te komen, hoeven niet volledig
opnieuw te worden uitgevoerd. De inspecteur kan volstaan met het verifiëren van de
onderliggende inspectieresultaten.
Ad 1B:
Eigen verklaringen uit de vrijwillige CCV-certificatieschema’s kunnen op vergelijkbare wijze
worden gebruikt. Doordat de eigen verklaring onder certificatie tot stand is gekomen, mag
verondersteld worden dat de werkzaamheden met een bepaalde kwaliteit zijn uitgevoerd.
Indien er geen verklaring onder certificatie is, moet de inspecteur bepaalde inspectiepunten
met een grotere diepgang uitvoeren dan in het geval er een gecertificeerde partij betrokken
is. In beide gevallen kan de inspecteur tot hetzelfde onafhankelijke oordeel komen over
de doeltreffendheid van het brandbeveiligingssysteem. Het gebruik van de vrijwillige CCVcertificatieschema’s is voor de inspectie dus geen eis, maar een mogelijkheid om het
inspectieproces efficiënter te maken.
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Oplossingen
Om tegemoet te komen aan de voornoemde aandachtspunten zijn de volgende oplossingen
mogelijk.
Ad1.
Het beoogde doel van de certificatieschema’s is volledige normconformiteit. Dit blijkt uit het
feit dat de installatie- en onderhoudscertificaten pas mogen worden verstrekt als aan alle
eisen uit de ontwerp- en onderhoudsnormen wordt voldaan. Bij inspectie is, omdat getoetst
wordt aan het doel van een brandbeveiligingssysteem, het mogelijk om een installatie
die op onderdelen niet volledig aan de norm voldoet, toch doeltreffend te verklaren (het
puzzelstukje wijkt qua vorm iets af van de standaard (norm), maar past wel goed in de
naastliggende puzzelstukjes). Dit kan bijvoorbeeld omdat een betreffend normelement
voor een specifieke situatie (deels) wordt gecompenseerd/aangevuld door organisatorische
voorzieningen, bouwkundige omstandigheden of andere installatietechnische voorzieningen.
In de huidige structuur kan voor een dergelijke installatie dan geen installatie- of
onderhoudscertificaat worden verstrekt. Het ontbreken van een dergelijk vrijwillig
installatie-/onderhoudscertificaat betekent dat de onder certificatie tot stand gekomen
levering of dienst bij het inspectiecertificaat niet gehonoreerd kan worden.
Dit probleem kan worden opgelost door een onder certificatie tot stand gekomen rapport van
Oplevering of Onderhoud als input te hanteren. Eventuele afwijkingen van de norm kunnen
in dit rapport eenduidig en herleidbaar worden vastgelegd. Een rapport van Oplevering
of Onderhoud, ook indien dit is voorzien van geconstateerde normafwijkingen, geeft de
inspecteur dan de mogelijkheid om de geleverde installatie en/of onderhoudsdiensten toch
als basis te hanteren voor een efficiënte inspectie. De CCV-certificatieschema’s zullen
hiertoe moeten worden aangepast.

Ad3.
Hoewel de definitie van een certificaat in de vrijwillige CCV-certificatieschema’s duidelijk
is, te weten: ”Document dat de leverancier/onderhouder opstelt en een verklaring
omvat betreffende het gecertificeerde product/dienst” blijkt dat eindgebruikers nog
vaak veronderstellen dat ze op basis van een dergelijk certificaat het gerechtvaardigd
vertrouwen mogen hebben in het gehele brandbeveiligingssysteem waarvan de installatie
deel uit maakt. Ondanks veelvuldige uitleg omtrent de reikwijdte van installatie- en
onderhoudscertificaten, blijft het voornoemde beeld in de markt hardnekkig. Mede gezien
het onder Ad1 gestelde, zou aanpassing van de benaming van de eigen verklaringen in de
vrijwillige CCV-certificatieschema’s veel duidelijkheid kunnen verschaffen. Door in de CCVcertificatieschema’s geen installatiecertificaat en onderhoudscertificaat meer op te nemen,
maar de eigen verklaringen te beperken tot Rapporten van Oplevering en Rapporten van
Onderhoud, wordt veel duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van deze verklaringen.

Ad2.
De vrijwillige certificatieschema’s voor het leveren en onderhouden van brandmeld- en
ontruimingsalarminstallaties zijn gebaseerd op het PvE als vertrekpunt. Dit PvE is een eis
voor de start van het tot stand kunnen komen van levering of onderhoud onder certificatie.
In het PvE staat waar de betreffende installatie aan moet voldoen op basis van norm. Het
PvE zou echter een uitvloeisel moeten zijn van de besluitvorming (risico-inventarisatie
proces) over een gewenste doeltreffende beveiliging dat vastgelegd zou moeten zijn in
een UPD. Als dit UPD niet aanwezig is, ontbreekt het de inspecteur aan informatie om, op
basis van zijn deskundig oordeel, eventuele afwijkingen van de norm te accepteren (hij kent
immers de vorm van de aangrenzende puzzelstukjes niet). Om het deskundig oordeel van de
inspecteur maximaal te kunnen gebruiken, dienen er voor alle brandbeveiligingssystemen
Uitgangspuntendocumenten beschikbaar te zijn.
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7. Resultaten van inventarisatie inspectieresultaten
In de maanden april, mei en juni 2018 is er door leden van de VIVB een inventarisatie gedaan
van de inspectieresultaten van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen.
In totaal zijn er van 681 inspecties resultaten verzameld:
• 178 initiële inspecties van bestaande installaties;
• 94 initiële inspecties van nieuwe installaties;
• 409 vervolginspecties.
De data die per inspectie verzameld is, had betrekking op:
• het type inspectie (initieel of vervolg),
• gebruiksfunctie van het geïnspecteerde object;
• de omvang van het geïnspecteerde object;
• de aanwezigheid van installatie- en/of onderhoudscertificaten;
• het aantal geconstateerde afwijkingen en in welk segment (bouwkundig,
organisatorisch of installatietechnisch).
De registratie van de gegevens heeft zodanig plaatsgevonden dat verschillende combinaties
geanalyseerd konden worden en leiden tot de volgende bevindingen.
Tabel 1. Inspectieresultaat van het brandbeveiligingssysteem in relatie tot levering van
installatie/dienst onder certificatie (BIO)
Type inspectie
Initiële inspectie
(bestaande installatie)
Initiële inspectie
(nieuwe installatie)

% positieve conclusie
Voorzien van installatiecertificaat

9%

Zonder installatiecertificaat

8%

Voorzien van installatiecertificaat

14 %

Zonder installatiecertificaat

17 %

Voorzien van onderhoudscertificaat

41 %

Zonder onderhoudscertificaat

26 %

Tabel 2. Inspectieresultaat van de installatie in relatie en levering van installatie/dienst onder
certificatie (I).
Type inspectie
Initiële inspectie
(bestaande installatie)
Initiële inspectie
(nieuwe installatie)

% positieve conclusie
Voorzien van installatiecertificaat

23 %

Zonder installatiecertificaat

14 %

Voorzien van installatiecertificaat

21 %

Zonder installatiecertificaat

21 %

Voorzien van onderhoudscertificaat

52 %

Zonder onderhoudscertificaat

35 %

Vervolginspectie

Tabel 2 laat zien dat het gebruik van certificatie (onderhoud) bij vervolginspecties minder
afkeur op basis van installatietechnische onvolkomenheden laat zien. Tegelijk moet
ook worden vastgesteld dat er in een groot aantal gevallen (48% bij vervolginspecties
voorzien van een onderhoudscertificaat) installatietechnische onvolkomenheden worden
geconstateerd die reden zijn om het brandbeveiligingssysteem als ‘niet doeltreffend’
te typeren. Hierbij dient tevens in aanmerking genomen te worden dat vanwege de
aanwezigheid van een onderhoudscertificaat, de inspectie met beperkte diepgang
plaatsvindt, waardoor de kans dat technische onvolkomenheden aan het licht komen,
extra beperkt wordt. Tevens is van belang te realiseren dat afwijkingen t.o.v. de norm, die
door de inspecteur op basis van zijn deskundig oordeel niet als afwijking op de afgeleide
doelstellingen worden beschouwd, niet als afkeurpunt in dit overzicht zijn meegenomen.

Vervolginspectie

Uit de inventarisatie blijkt dat dat 44% van de nieuwe installaties onder certificatie
worden geleverd, en bij vervolginspecties 65% van de installaties onder certificatie wordt
onderhouden.
Zoals uit tabel 1 blijkt, is hierbij geen duidelijk verschil in het aantal positieve conclusies en
het feit dat de installatie wel of niet onder certificatie is geleverd. Gecertificeerd onderhoud
lijkt wel een positief beeld te geven ten aanzien van het percentage positieve conclusies
vergeleken bij het ‘niet gecertificeerde onderhoud’. Om vast te kunnen stellen in hoeverre
het onder certificatie leveren of onderhouden van een installatie leidt tot meer doeltreffende
beveiliging, dienen onvolkomenheden gebaseerd op organisatorische en bouwkundige zaken
(de gecertificeerde diensten hebben hier namelijk geen invloed op) uitgefilterd te worden.
Die bewerking van de data leidt tot het volgende overzicht.
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8. Conclusie
Een adequate brandbeveiliging realiseren en handhaven is een complexe puzzel die
continue aandacht en kennis van zaken vraagt van de voor brandveiligheid verantwoordelijke
medewerker. Aanpassingen in het gebruik van een object en aanpassingen van indeling
en/of interieur van een object moeten worden gemonitord om noodzakelijke aanpassingen
van brandbeveiligingsvoorzieningen te identificeren en in gang te zetten. Periodiek moeten
visuele controle en testen worden uitgevoerd om eventuele onvolkomenheden op te sporen
en te verhelpen en dienen de voorzieningen adequaat te worden onderhouden. Certificatie
is een vrijwillig middel dat ingezet kan worden om levering van installaties of het onderhoud
ervan met een zekere kwaliteit uit te laten voeren. Gecertificeerd installeren of onderhoud
van een installatie is geen eis voor inspectie, maar is een middel dat kan leiden tot een
efficiënt inspectieproces. De inspectie door een geaccrediteerde Inspectie-Instelling geeft
de verantwoordelijke voor brandveiligheid een objectief en onafhankelijk inzicht in de
doeltreffendheid van de geïnspecteerde brandbeveiligingssystemen.
Om een adequate brandbeveiliging doeltreffend te houden is een regierol voor de
brandbeveiliging verantwoordelijke medewerker noodzakelijk.
Op basis van inspectieresultaten van een zeer groot aantal inspecties, en de analyse van
deze resultaten, kan daarnaast worden geconcludeerd dat:
• 44 % van het aantal geïnspecteerde nieuwe installaties onder certificatie is geleverd.
• 65% van het aantal geïnspecteerde installaties onder certificatie is onderhouden.
• bij de geïnspecteerde systemen de gecertificeerde levering geen verbetering geeft van
het aantal positieve conclusies van de inspectie.
• bij de geïnspecteerde systemen gecertificeerd onderhoud een kleine verbetering geeft
van het aantal positieve conclusies van de inspectie.
• 48% van het aantal uitgevoerde inspecties waarbij de installatie onder certificatie is
onderhouden, er technische onvolkomenheden worden geconstateerd waardoor het
brandbeveiligingssysteem niet als doeltreffend beoordeeld kan worden.
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