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Uitleg wetswijziging
brandbeveiliging 2015

Datum

: 22 oktober 2014

Behandeld door
Onderwerp

: S. Overmars
: Certificering inspectie 2015

Beste klant,
Bij deze willen wij u graag informeren over een wetswijziging die invloed heeft op uw
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Vanaf april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden waarin wijzigingen zijn gekomen
ten opzichte van de manier van inspecteren en de geldigheidsduur van het productcertificaat voor
uw brandmeldinstallatie.
Tot 1 januari 2015 is er een overgangsperiode gehanteerd om van de “oude methode” over te
stappen naar de “nieuwe methode” en om de markt te laten wennen aan de nieuwe
inspectieschema’s. Wij zetten hieronder kort uiteen hoe het was, hoe het gaat worden en wat voor
u de consequenties zijn.
Voorheen:
Voorheen moest de brandmeldinstallatie behorende bij uw gebruiksfunctie vanuit de wet voorzien
zijn van een geldig certificaat conform de “regeling brandmeldinstallaties 2002”.
Dit certificaat heet een productcertificaat en heeft een geldigheidsduur van één jaar.
Dit certificaat werd in 2014 nog verstrekt en aan u overhandigd door SuurS & Co., mits u een
gecertificeerde installatie op uw locatie had.
De Kiwa zorgt op zijn beurt weer voor de controle op de werkzaamheden van SuurS& Co.
Vervolgens werd er elk jaar onderhoud uitgevoerd aan de installatie en als er geen afkeurpunten
werden gevonden, werd het certificaat weer uitgegeven en/of verlengd voor één jaar. Dat was
uitsluitend voor de brandmeldinstallatie.
Huidige wetgeving:
De overheid stelt dat een zo goed mogelijke brandveiligheid niet alleen behaald kan worden door
middel van een gecertificeerde brandmeld installatie maar dat er meerdere factoren voor de
brandveiligheid van belang zijn:
Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch. (We korten dit af met BIO).
Tevens stelt de huidige wetgeving dat de certificaten niet meer mogen worden verstrekt door een
branddetectiebedrijf maar dat deze moeten worden verstrekt door een bij de Raad voor
Accreditatie aangesloten Type A geaccrediteerde inspectie-instelling, welke ook een
licentieovereenkomst moeten hebben met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid) Zie voor informatie: www.hetccv.nl.
Het certificaat heet daardoor ook niet langer een productcertificaat maar een inspectiecertificaat.
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Vervolg huidige wetgeving:
De huidige wetgeving stelt dat daar waar een gecertificeerde brandmeldinstallatie geëist wordt, ook
een gecertificeerde ontruimingsalarminstallatie aanwezig moet zijn.
Daarnaast dient er een ontruimingsplan aanwezig te zijn welke aansluit op uw bedrijf en ook dat
uw BHV (Bedrijf Hulp Verlening) organisatie op orde is.
Dit zal door de inspectie instelling ook gecontroleerd worden en maakt dus deel uit van de
certificering om een inspectiecertificaat te verkrijgen.
Bovendien wordt er ook bouwkundig gekeken. Dit houdt onder andere in dat de brand- en
rookwerende deuren worden gecontroleerd, zodat een rookvrije vluchtroute wordt behouden,
Dit houd o.a. in of de deuren daadwerkelijk zelfsluitend zijn en echt sluiten.
En ook of er bijvoorbeeld geen gaten in de brandwerende scheidingen zitten. Tevens kijkt men of
de bouwkundige plafonds wel gesloten zijn zodat de rook ook echt bij de melders kan komen.
De kans bestaat dat er eventueel een geluidsmeting moeten worden uitgevoerd om te controleren
of er wel voldoende geluidsdruk (dB) van de slow-whoop sirenes in uw pand aanwezig is.
De mogelijkheid bestaat dat er aan de installatie, het ontruimingsplan of de bouwkundige situatie
een aanpassing moet worden gedaan om ook te kunnen voldoen aan het nieuwe inspectieschema
van 2015. Indien dit het geval is kan SuurS & Co. naar aanleiding van de rapportage
(of derden in het geval wij u zelf niet kunnen bedienen) een prijsopgaaf voor u maken.
Verschil tussen de certificaten:
Het productcertificaat (dus ook een onderhoudscertificaat) heeft dus altijd een geldigheidsduur van
één jaar.
Het aanvullende inspectiecertificaat kan een geldigheidsduur hebben van één jaar of drie jaar.
Indien uw gebruiksfunctie vanuit de wetgeving een verplichte directe doormelding naar de
meldkamer van de brandweer moet hebben (OMS), dan heeft het inspectiecertificaat een
geldigheidsduur van één jaar.
Samengevat:
Voorheen was een goed aangelegde en werkende brandmeldinstallatie voldoende om een
productcertificaat met een geldigheidsduur van één jaar te kunnen krijgen, moet men nu nog
steeds een goed aangelegde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie hebben maar ook een up
to date ontruimingsplan met de juiste ontruimingstekeningen, een goede BHV organisatie conform
de gestelde eisen en goede bouwkundige voorzieningen.
Dit alles conform de nieuwe inspectie schema’s welke worden beheerd door het CCV.
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Hoe nu verder:
SuurS & Co. heeft er in deze voor gekozen om een samenwerkingsverband aan te gaan met de
firma’s BOSRO Brandveiligheid Inspecties en ANPI.
Beide zijn een Type A geaccrediteerde (onafhankelijk en vakbekwame) inspectie- instelling.
SuurS & Co. kan voor u een aanbieding maken voor deze onafhankelijke inspectie.
Het is de bedoeling dat Bosro of ANPI bij u langs komen, samen met SuurS & Co. een week of twee
nadat wij het onderhoud bij u hebben uitgevoerd en eventuele afwijkingen voor u hebben opgelost.
Om in samenwerking met ons de installatie volgens het BIO principe te inspecteren en bij een
positieve conclusie zal Bosro of ANPI het inspectiecertificaat mogen verstrekken.
Daarmee voldoet u dan aan de eisen conform bouwbesluit 2012.
LET OP !
Wij willen u er ook op wijzen dat vanwege de nieuwe regelgeving, de overheid de volledige
verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker neerlegt.
Dus ook als er niet wordt gehandhaafd door brandweer of gemeente, bent u toch verplicht om
ervoor te zorgen dat uw installatie (bedrijf) wordt voorzien van een geldig inspectiecertificaat,
indien dat geëist wordt vanuit het bouwbesluit.
In geval van eventuele calamiteiten zal uw verzekering als eerste om het inspectiecertificaat
vragen. Indien u niet in het bezit bent van een geldig inspectiecertificaat, als dat wel een eis is
vanuit het bouwbesluit, bestaat de mogelijkheid dat uw verzekeraar naar waarschijnlijkheid niet zal
uitkeren, uiteraard is dat per verzekeraar verschillend, wij adviseren dit met uw verzekering op te
nemen.
Het bouwkundige en het organisatorische deel zijn uw verantwoordelijkheid.
SuurS & Co. kan u hierin slechts adviseren of u met de juiste mensen in contact brengen.
SuuS & Co. zorgt uitsluitend ervoor dat uw gecertificeerde brandmeldinstallatie op orde is en blijft.
Wij kunnen u kosteloos adviseren over welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn.
Mocht u toch nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan horen wij dat graag,
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet,

Steven Overmars
SuurS & Co.
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