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Over dit controleplan… 

 

Brandveiligheid is geen apart STABU-hoofdstuk maar verweven in veel besteksartikelen en 

tekeningen. Denk maar aan extra dekking op wapening bij kanaalplaatvloeren, een brandwerend 

houten kozijn, brandwerend glas of brandwerende bekabeling. Het is ook een dynamisch 

onderdeel van het bouwproces.  

Na een ramp, bijvoorbeeld het instorten van een (deel van een) gebouw worden de regels 

opnieuw aangescherpt en wordt de controle intensiever. Om die reden zijn de belangrijkste 

elementen in kaart gebracht in dit controleplan. Als extra bijlage aan dit plan is een focusscan 

toegevoegd, zodat de bouwbegeleider relatief snel een indruk kan krijgen van de kwaliteit van het 

ontwerp en de uitwerking in werktekeningen met betrekking tot brandveiligheid. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - De adviseurs (architect, constructeur en technische installaties) worden geacht voldoende kennis in huis 

te hebben om daarmee een gebouw brandveilig te ontwerpen. De uitgangspunten liggen verankerd in het 

Bouwbesluit. Toch blijken voorschriften op verschillende manieren uit te leggen. Vooroverleg met de plaatselijke 

brandweer blijft noodzakelijk, evenals overleg tijdens de realisatiefase. 

Bouwbesluit: In algemene zin schrijft het Bouwbesluit: Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat het ontstaan van 

brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt; dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen; dat de 

kans op snelle uitbreiding van brand voldoend wordt beperkt; dat uitbreiding van brand in verdergaande mate 

wordt beperkt dan is beoogd met paragraaf 2.10.1 en dat veilig kan worden gevlucht; dat via vluchtroutes bij brand 

een veilige plaats kan worden bereikt. 

1. Enige belangrijke begrippen vanuit het Bouwbesluit 2012: 

brandcompartiment: gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van 

brand; 

subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een brandcompartiment ligt 

of daarmee samenvalt, bestemd voor beperking van verspreiding van rook of verdere beperking van het 

uitbreidingsgebied van brand; 

beschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een 

subbrandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een 

subbrandcompartiment; 

 

Daarnaast wordt in afdeling 2.12 Vluchtroutes onder andere over de volgende zaken gesproken:  

vluchtroute; route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of 

hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift; 

beschermde vluchtroute; buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die 

uitsluitend voert door een verkeersruimte;  

extra beschermde vluchtroute; buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde 
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vluchtroute; 

veiligheidsvluchtroute; gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte 

en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet besloten ruimten; 

tweede vluchtroute; het doel van een tweede vluchtroute is het veilig kunnen vluchten als één van de twee 

routes bij brand onbruikbaar wordt; twee vluchtroutes mogen, buiten het brandcompartiment waar de 

vluchtroutes beginnen, niet door eenzelfde brandcompartiment voeren; 

capaciteit van een vluchtroute; hoeveel mensen kunnen er via de vluchtroute vluchten, afhankelijk van de 

afmetingen van de vluchtroute. 

 

Verder kent het Bouwbesluit het begrip Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, veelal afgekort als 

WBDBO; benoemd in artikel 2.84. 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag( WBDBO): kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te 

breiden van een ruimte naar een andere ruimte. 

Ten aanzien van rook worden een aantal zaken benoemd in het Bouwbesluit, onder andere: 

De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een 

besloten ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten. 

Het is dus zaak om het Bouwbesluit en de aangestuurde NEN normen (NEN 6075 en NEN6068) door te nemen; 

dit is zo specialistisch werk dat het goed is dergelijke zaken aan specialisten over te laten. 

 

2. Definitief ontwerp: Indien de omgevingsvergunning is verleend, mag worden aangenomen dat de 

compartimentering en de diverse weerstanden tegen door- en overslag in tijd correct zijn weergegeven. Het is 

dus zaak voor het indienen van de stukken bij het OLO het ontwerp te laten controleren op compartimentering. 

Voor sommige gebouwen kan de opdrachtgever ook nog eens werken met beveiligingszones. Een 

belastingkantoor kent bijvoorbeeld een zone waar publiek mag komen en zone(s) waar personeel mag komen. 

Binnen bepaalde zones kan weer een verscherpte zone gelden, bijvoorbeeld een zone die slechts toegankelijk is 

voor technisch personeel.  

Het is voor de bouwbegeleider van groot belang zich in te leven in de verdeling naar compartimenten en de 

eventuele beveiligde zones. Deze zijn vaak totaal verschillend. Een goed middel om hier inzicht in te krijgen is 

het markeren met behulp van verschillende kleuren. 

Het komt voor dat ook aan gevels een eis wordt gesteld voor wat betreft brandoverslag. Dit kan verticaal (van 

verdieping naar verdieping) maar ook horizontaal gelden.  

In de praktijk zien we hier vaak dingen misgaan. Een draairaam in een gevel met een eis tegen branddoorslag 

kan dus alleen worden toegepast als deze zelfsluitend is uitgevoerd, denk hierbij aan een dranger die wordt 

gestuurd door de brandmeldinstallatie. Een deur dient in dat geval zelfsluitend te zijn, al dan niet gestuurd.  

3. Aangeven compartimenten: De compartimentering van een gebouw is een belangrijk vertrekpunt voor de 

verdere uitwerking van het project door de adviseurs. Door op A4 of A3 formaat een ingekleurd overzicht te 

verstrekken aan de uitwerkende partijen, is het voor iedereen duidelijk wat het uitgangspunt is.  

Zowel bouwkundig als installatie technisch is dan duidelijk waar men rekening mee moet houden. Zo is ook een 

check mogelijkheid met betrekking tot de eventuele beveiligingszones in combinatie met de 

brandcompartimenten. Een deur die onderdeel is van een vluchtroute mag dus niet vanwege een beveiligingseis 

afgesloten worden; hier dient het beslag op aangepast te worden.  

De constructies in de vluchtroute dienen in dat geval aan de volgende eisen te voldoen: 

- ruststroomprincipe: bij spanningonderbreking moet de vergrendeling ontgrendelen; 

- handbediend: door middel van een groene drukknop, geplaatst 50cm vanaf de deurknop; 

- centrale bediening: het gelijktijdig ontgrendelen van alle deuren, bijvoorbeeld bij de balie; 

- automatische sturing: bij brandmelding of ontruimingsalarm moet de deurvergrendeling automatisch worden 

ontgrendeld. 

4. Installaties: Bij rook- en brandscheidingen zijn met name de installaties de meest storende elementen. Er 

moeten brandkleppen worden aangebracht en de sparingen en doorvoeren moeten brandwerend worden 

afgedicht.  
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Bij de gebruiker moet gemeld worden welke sparingen op deze wijze zijn gedicht, om te voorkomen dat men 

ongeoorloofd een kabel erbij legt zonder de nieuwe sparing opnieuw brandwerend af te dichten.  

Het is kenmerkend voor de traditionele bouwwereld dat men nog geen goede oplossing heeft voor later aan te 

brengen kabels door brandwerende doorvoeringen bij deze scheidingen. Het is voor wat betreft de 

ontwerpaspecten van belang alle benodigde kabels tijdens de realisatiefase aan te brengen; inclusief de data en 

beveiligingskabels. Ook al weet men nog niet het aantal van de aan te sluiten apparatuur, het aantal kabels en 

het soort kabels is meestal wel vroegtijdig te bepalen. 

5. Droge brandblusleiding: Als integraal onderdeel van dit controleplan moet ook de eventuele droge blusleiding 

(DBL) in het ontwerpstadium worden meegenomen en te zijn besproken met het bevoegd gezag.  

De sparingen voor de DBL in bijvoorbeeld prefab onderdelen moeten in een vroegtijdig stadium worden 

bepaald.  

6. Sprinklerinstallatie: Het Bouwbesluit kent geen sprinklerinstallatie maar deze kan worden toegepast in het 

kader van ‘gelijkwaardigheid’. De installatie wordt veel toegepast, denk aan winkelcentra, overheidsgebouwen, 

distributiecentra en ziekenhuizen.  

Een reden om deze installatie toe te passen, kan zijn dat men aan de veiligheid van gebruikers en/of publiek 

een hoge prioriteit toekent of als brandcompartimenten groter zijn dan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. 

Het ontwerpen van een sprinklerinstallatie is een zaak voor gecertificeerde ( installatie) adviseurs.  

Bouw- en Woningtoezicht zal geen ontwerp accepteren dat afkomstig is van een niet-gecertificeerd bureau. 

Alvorens een ontwerp te kunnen maken, dient eerst een -eveneens gecertificeerd - PvE te worden opgesteld.  

Bij het toepassen van een sprinklerinstallatie op een project is het belangrijk dat men zich realiseert dat een 

basisinstallatie een aanpassing behoeft na mate een inbouwpakket verder wordt uitgewerkt. Ook als men na 

oplevering wijzigingen doorvoert in de indeling en inrichting van het gebouw. 

7. Terrein: In veel gevallen zal bij bedrijven een zogenaamde aanvalsroute worden vastgesteld in samenspraak met 

de brandweer. Dit betekent dat de brandweer bij een brand vooraf weet waar zij het project dient te betreden en 

waar de opstelplaats is van brandweerwagens. Bij grotere complexen zijn meerdere aanvalsroutes nodig en 

moet ook het ontwerp van de brandmeldcentrale hierop worden afgestemd. Ook zullen in dat geval op het 

terrein verspreid een aantal brandkranen extra moeten worden aangebracht. Het kan voorkomen dat alleen al 

om die reden een vloerconstructie van een parkeergarage, die zich buiten de contouren van een gebouw 

bevindt, aanzienlijk moet worden verzwaard. Tevens moet men rekening houden met verzamelplaatsen voor 

personen, en wel zodanig ver van het gebouw. 

8. Gebruiksmelding: In de omgevingsvergunning, op basis van de ingediende stukken zal verwezen worden naar 

het Bouwbesluit waarin gemeld wordt wanneer een gebruiksmelding gedaan moet worden. Het is dus zaak om 

vooraf te bepalen en aan te geven naar opdrachtgever dan wel eindgebruiker dat er een gebruiksmelding nodig 

is en dat deze voor oplevering aangevraagd dient te worden.  

Het is daarnaast van belang dat bestekschrijvers en andere adviseurs gaan nadenken hoe men besteksmatig een 

aantal inrichtingszaken kan meenemen die geënt zijn op een denkbeeldige inrichting van het project.  

Het zorgt ervoor dat de aannemers en installateurs meedenken en rekening houden met deze noodzakelijke 

inrichtingselementen.  

Als voorbeeld: Een brandmeldcentrale moet zoveel overcapaciteit hebben dat zij normale wijzigingen in de 

inrichting zowel bouwkundig als installatietechnisch kan opvangen. Denk aan extra slow whoop melders of 

extra handbrandmelders. Ook organisatorisch kunnen de bouwpartners meer gaan betekenen voor de 

gebruikers, door een check van de inrichtingsplannen mee te nemen in hun aanbieding of een voorbespreking 

met de brandweer. 

9. Focusscan Brandveiligheid: Om bij de start van een project een goede eerste indruk te krijgen van de kwaliteit 

van bestek en tekeningen, is een scan opgesteld. De bouwbegeleider kan dit zelf invullen of dit door de 

adviseurs laten doen. Zie bijlage D voor de Focusscan brandveiligheid.  
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II. Financiën 

INLEIDING - Veel meer- en minderwerk tijdens de uitvoeringsfase ontstaat doordat de bouwkundige en de 

installatiebestekken door verschillende partijen gemaakt worden. Zo komt het regelmatig voor dat het afdichten van 

brandwerende sparingen of in beide bestekken ontbreken of zelfs dubbel beschreven staan. Dit kan ontstaan 

doordat er geen regiefunctie toebedeeld is aan bijvoorbeeld de architect. 

1. Sparingen door brand- en rookscheidingen:  

Het zou een van de eerste zaken moeten zijn waar een bouwbegeleider zijn aandacht aan dient te schenken. 

Zijn ter plaatse van deze scheidingen kanalen voorzien van een brandklep, brandmanchet, brandwerende 

coating of steenwolschalen en is vastgelegd wie de sparingen coördineert en naderhand brandwerend afdicht.  

In een extreem geval kan het zelfs zo zijn dat zowel in het B, E als W bestek deze werkzaamheden omschreven 

staan. (nevenaanneming) Probeer dan afstemming te krijgen dat zowel de Bouwkundig, E en W aannemer met 

dezelfde applicateur hun werkzaamheden uitvoeren. Spreek hier eventueel de bouwkundig aannemer op aan en 

wijs hem op zijn coördinatieverplichting. Dit om te voorkomen dat er verschillende applicateurs hun 

werkzaamheden (per discipline) op het werk komen uitvoeren, met alle gevolgen van dien. 

Daarbij dient men rekening te houden met het feit dat niet iedere brandscheiding ook rookdicht is, veelal 

dienen hiervoor extra maatregelen voor getroffen te moeten worden. 

2. Deuropeningen bij brand- en rookscheidingen:  

Alle deuren in brand (–en rookwerende) scheidingen dienen zelfsluitend te zijn. Daar kunnen meerdere zaken 

aan gekoppeld zijn: 

-deurdranger op de deur of een vloerveer toepassen; 

-moet een deur ook automatisch te openen zijn, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers; 

-moeten kleefmagneten worden toegepast; 

-zijn er vluchtwegaanduidingen getekend? (uit-nooduitgang-noodverlichting); 

-is de deur onderdeel van een beveiligingszone; 

-is het juiste type glas omschreven en is daar een certificaat van; 

-is de deur zelf gecertificeerd uit te voeren. 

Zo gauw een van deze onderdelen niet of niet voldoende zijn beschreven, dan kan dit aanleiding geven tot 

verrekening. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de aannemer zou moeten weten dat 

bijvoorbeeld een deur voorzien dient te zijn van diverse technische elementen om te kunnen voldoen aan de 

eisen en dat de kosten dus voor hem zijn. Behalve als de aannemer (mede) verantwoordelijk is voor het ontwerp 

en de technische beschrijving (bestek), UAV-GC. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Het komt helaas nogal eens voor dat de uitleg van de eisen van het Bouwbesluit per gemeente (lees: 

brandweer afdeling preventie) verschillend worden geïnterpreteerd. De meeste architecten zijn hiermee bekend en 

zullen vooraf informeren bij de plaatselijke instanties. Maar zelfs dat geeft geen garantie voor de toekomst. Ook 

‘rampen’ kunnen aanleiding geven tot het tussentijds verzwaren van de eisen. 

1. Werkbezoeken: Bij de start van een project zullen door de bouwbegeleider de eerste contacten worden gelegd 

met de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht. Het is een goede zaak dat tijdens een van die contacten de 

omgevingsvergunning besproken gaat worden, liefst in aanwezigheid van de brandweer. Het doel van deze 

bespreking is om vast te stellen dat alle eventuele nadere eisen die in de omgevingsvergunning zijn vastgelegd, 

zijn verwerkt in de uitgewerkte plannen.  

2. Inbouwpakket: Bij woningen is een eenmalige check van de bouwvergunning vaak voldoende, mits er geen grote 

(kopers)wijzigingen zijn. Denk hierbij aan brandoverslag tussen 2 dakkapellen.  

Bij de utiliteitswerken is een nieuw overleg noodzakelijk zodra er meer gegevens beschikbaar zijn van het 

inbouwpakket of naar aanleiding van wijzigingen. Feitelijk dient de gebruiker, uitgaande van het 
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Gebruiksbesluit, een vooroverleg te plegen met de brandweer om alle eisen mee te nemen in zijn 

inbouwpakket. Niet zelden ontstaan er dan ook nog wijzigingen in de gebouwgebonden onderdelen. Als een 

huurder vanuit zijn bedrijfsfilosofie zoveel mogelijk deuren open wil hebben, dan zijn kleefmagneten mogelijk 

een optie. De basis-brandmeld- en of ontruimingsinstallatie dient dan wel te worden aangepast. 

3. Gebruiksmelding: Eind 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, in werking getreden. De 

belangrijkste zaken, voor zover nu bekend, zijn: 

- landelijke eenheid in voorschriften; 

- gebruiksmelding conform art 1.18 en 1.19 waarbij de volgende zaken naar voren komen: 

- Artikel 1.18 Gebruiksmeldingplicht: 

  1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding: 

   a. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien: 

    1. daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of 

    2. toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 uit het  

    oogpunt van brandveiligheid gegeven voorschrift, en 

   b. een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur. 

  2. Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor 

  een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist. 

  3. Het eerste lid, onderdeel a, onder 1, is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van: 

   a. een één- of meergezinswoning; 

   b. een wegtunnel. 

  4. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het veranderen van een bouwwerk of van het  

  gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking  

  ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. 

- Art 1.19 gaat over het indienen van de gebruiksmelding en welke voorwaarde daaraan zijn verbonden. 

- wanneer een gemeente constateert dat het gemelde gebouw onvoldoende brandveilig is, kan zij aanvullende 

brandveiligheidseisen stellen. Met het laatste punt staat de deur weer open voor de mogelijkheid dat iedere 

brandweer zijn eigen eisen kan gaan opleggen. 

Belangrijk is echter dat in veel gevallen de gebruiker geen gebruiksvergunning behoeft aan te vragen, maar wel 

moet voldoen aan de eisen aan de gebruiksmelding die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. De vraag is echter 

hoe een ondeskundige gebruiker hiermee organisatorisch omgaat.  

4. Panieksluiting: Ook hierover zijn er eisen vastgelegd in het Bouwbesluit of in de NEN normen die door het 

Bouwbesluit worden aangestuurd. Als vuistregel kan worden aangehouden dat in een vluchtruimte voor 

maximaal 25 personen kan worden volstaan met een knopcilinder. Bij aanwezigheid van 25 tot 100 personen in 

een ruimte dienen de vluchtdeuren in de vluchtrichting te draaien en moet de vluchtmogelijkheid tenminste te 

zijn uitgevoerd met een panieksluiting. Als er meer dan 100 personen in een ruimte aanwezig kunnen zijn 

moeten de vluchtmogelijkheden zijn uitgevoerd met een panieksluiting met paniekstang of balk. Ook hier geldt 

dat deskundig advies gezocht moet worden als men zelf de regelgeving niet beheerst. 

5. Brandweerlift: In het algemeen wordt een brandweerlift geëist bij: een te bouwen gebouw waarvan een vloer van 

een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau heeft een brandweerlift. Bij gebouwen met een 

woonfunctie voor minder zelfredzame personen is altijd een brandweerlift nodig. Overigens zal de brandweerlift 

bij een brandmelding ook automatisch naar de begane grond moeten worden gestuurd. Een brandweerlift kan 

met een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer worden gesteld voor het transport van 

materieel en manschappen. 

6. Doormelding naar RAC of PAC: RAC is Regionale Alarmcentrale van de brandweer; melding naar deze centrale is 

alleen verplicht voor bepaalde gebouwen, bijvoorbeeld gebouwen waar niet zelf-redzame personen zich 

bevinden of gebouwen die van cultureel historische waarde zijn. Het bevoegd gezag bepaald of er sprake is van 

een noodzaak om aangesloten te zijn op een RAC. Als dat wordt geëist, wordt in veel gevallen een vertraging 

van 3 minuten ingesteld. Een vertraagde melding geeft een gebruiker de mogelijkheid om de brandweer af te 

bellen bij loos alarm en om eerst zelf te onderzoek of er een noodzaak is. Dit voorkomt onnodige inzet van 

hulpdiensten. Daarnaast kan er en melding plaatsvinden via een PAC, een Particuliere alarmcentrale. Veelaal 

wordt deze ook gebruikt bij inbraakalarmering. Ook hier geldt dat er een vertraging wordt toegepast zodat de 
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gebruiker eerst zelf onderzoekt of er gen sprake is van een vals alarm of dat het probleem zelf al is opgelost. 

7. Certificering: Bij toepassing van brandwerend glas moet een certificaat worden verstrekt. Daarbij moet 

gecontroleerd worden of de maximaal geteste glasafmetingen niet zijn overschreden. Als dat toch het geval is, 

dan moet de glasleverancier een gelijkwaardigheidverklaring overhandigen. In het uiterste geval kan een 

separate keuring noodzakelijk zijn. Als bouwbegeleider doe je er goed aan een kopie van de leveringsbon van 

het glas aan de uitvoerder te vragen, tevens is het zinvol de glasstickers te documenteren. 

Daarnaast zijn certificaten van brandwerende doorvoeren, kleppen en manchetten in en rond pijpen en kanalen 

van belang om deze vroegtijdig op het werk te hebben. Het bevoegd gezag kan hierom vragen. Het is beter om 

alle zaken te verzamelen en met het bevoegd gezag een afspraak te maken om de zaken door te nemen, het 

liefst voordat men met de bewerkingen start. Tijdens de uitvoering behoeft er alleen gecontroleerd te worden 

aan de hand van de vastgelegde afspraken. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de elektrische / elektronische kant van het verhaal als het gaat om een BMI en of 

ontruimingsinstallatie etc.  

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Bij de ingebruikname van een project, of dat nu gaat om een parkeergarage of een kantoor, moet alles 

natuurlijk functioneren. Dus ook de brandmeldinstallatie (BMI) moet getest zijn en de doormelding naar een RAC 

(regionale alarmcentrale; veelal bij verzorgingshuizen geëist) of  PAC (private alarmcentrale) moet geregeld zijn.  

Van alle brandwerende sparingen dient een certificaat aanwezig te zijn en ook van de andere installaties, 

bijvoorbeeld een sprinkler, dient een certificaat aanwezig te zijn. Als de zaken niet kloppen, dan kan een 

brandwacht noodzakelijk zijn of in het uiterste geval mag het gebouw niet in gebruik worden genomen.  

Het is dus zaak om ook deze onderdelen goed geregeld te hebben. Denk hierbij tevens om eventueel aan de 

brandmeldinstallatie gekoppelde deursturingen te testen. 

1. Bouwvergadering: Als in de omgevingsvergunning nadere eisen zijn opgenomen die een nadere uitwerking 

behoeven in de werktekeningen, dan wordt aanbevolen om een kopie van de omgevingsvergunning te 

verstrekken aan de aannemer(s) en installateurs, met het verzoek die extra eisen mee te nemen in de 

uitwerking. Dit dient in de eerste bouwvergadering als standaard agendapunt worden besproken. De eventuele 

consequenties zullen in de volgende bouwvergadering worden besproken. 

2. Contractstukken: Voor het zich eigen maken van het project zal de bouwbegeleider, om meerdere redenen, de 

contractstukken bestuderen. Een focusscan voor wat betreft de brandveiligheidszaken is op dat moment aan te 

bevelen. Zie hiervoor de focusscan welke als bijlage is toegevoegd aan dit controleplan.  

Voor sommige projecten is het aan te bevelen om de compartimentering separaat op een A4-A3 uit te (laten) 

werken.  

3. Omgevingsvergunning: In de omgevingsvergunning is geregeld dat op een later tijdstip, doch uiterlijk 6 weken 

voor de start van de uitvoering, tekeningen en berekeningen later kunnen worden overhandigd. Het gaat dan 

om de uitwerking van de diverse onderdelen zoals de constructie, maar ook de technische installaties. Als 

onderdeel van de technische installaties neemt de brandveiligheid een aparte plaats in. Veelal zal de brandweer 

een oordeel geven over de uitgewerkte tekeningen. Het is dus voor het project van groot beland dat deze 

gegevens tijdig beschikbaar komen.  

4. Werkbespreking: Als agendapunt is brandveiligheid veelal geen apart onderdeel. Wel zal het onderwerp bij veel 

technische uitwerkingen aan de orde komen. Bijvoorbeeld het afdichten van sparingen, al of niet brandwerend. 

Wie gaat dat doen en, nog belangrijker, wanneer moet dat gebeuren. Bij het onderdeel binnenkozijnen zijn er 

wellicht een of meerdere puien brandwerend. De certificering van de gehele pui is dan belangrijk voor de 

brandweer en dus de opdrachtgever. De dekking van de wapening in prefab betonelementen is zwaarder indien 

een brandwerendheid-eis van toepassing is. Het is dus wel degelijk van belang dat de partijen dit aspect bij veel 

onderwerpen op het netvlies houden. 

5. Leiding en kabelgoot coördinatie: Bij de meeste projecten zullen in aparte besprekingen de coördinatie van de 

leidingen en kabelgoten worden geregeld. Een belangrijk onderwerp van deze besprekingen is de 
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sparingencoördinatie. Soms moeten sparingen worden opgegeven op een moment dat de installatie nog niet 

volledig bekend nog uitgewerkt is. Dat kan betekenen dat te grote of te kleine sparingen worden gerealiseerd. 

Er moeten in dat geval ook duidelijke afspraken gemaakt te worden over het dichten van overmaatse sparingen 

tot de vereiste maat, voor het geval er sprake is van naderhand brandwerend af te dichten sparingen. Het 

afdichten van sparingen kan pas goed worden gepland op het moment dat bekend is wanneer alle kanalen en 

leidingen aanwezig zijn. Denk in dit kader zeker ook aan de data-bekabeling en de bijbehorende goten.  

6. Afdichten sparingen: Als meerdere (neven)aannemers hun eigen sparingen brandwerend moeten afdichten, dan 

kan het raadzaam zijn de totale coördinatie bij één partij neer te leggen., zodat één bedrijf alle sparingen kan 

afdichten.  

Er dienen goede afspraken gemaakt te worden over de registratie van de sparingen en het merken; tevens dient 

aangeleverd te worden één document voorzien van een fotoreportage en van een set tekeningen waar het 

geheel eenduidig op vermeld staat. Het spreekt voor zich dat alleen een gecertificeerd bedrijf in aanmerking 

komt om de sparingen te dichten. Bespreek ook de PVC leidingen in een parkeergarage die van de 

bovengelegen woningen komen. In de ene gemeente is dit wel toegestaan, in de andere niet.  

7. Rijksvastgoedbedrijf: is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier 

vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en 

ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.  

Bij veel overheidsgebouwen, denk aan penitentiaire inrichtingen, heeft de brandveiligheid bijzondere aandacht, 

in de vorm van aparte adviseurs (verscherpt toezicht brandveiligheid) vanuit het rijk en het programmabureau 

Brandveiligheid. De bouwbegeleider doet er verstandig aan om tijdig met het Rijksvastgoedbedrijf te bespreken 

in hoeverre deze adviseurs ingeschakeld moeten worden. Maak ook vooraf duidelijk wie de eventuele 

fotorapportage verzorgd van de uitgevoerde brandwerende doorvoeringen. Soms ligt deze taak bij het 

uitvoerend bedrijf, maar het kan ook zo zijn dat de opzichter hiervoor zorg draagt. Deze fotorapportage kan 

door de RVB worden gebruik voor het opstellen van de (eind) brandscan, welke doorgaans door een externe 

adviseur dient te worden opgesteld. Aangezien dit aan het einde van het werk plaatsvindt is het niet meer 

wenselijk constructies te openen. In dit geval kan de fotorapportage inzichtelijk maken wat er waar is 

uitgevoerd.  

In veel gevallen zal de RVB ook een hogere eis stellen aan de brandveiligheid dan het Bouwbesluit voorschrijft. 

Bespreek deze eventueel aanvullende eisen vooraf met de betrokken projectmanager van de RVB.  

Verder is het van belang dat de betrokken adviseurs tijdig geïnformeerd worden, om het uitgevoerde werk te 

beoordelen. Dit bijvoorbeeld voor het sluiten van (plafond) constructies.  

8. Attesten en KOMO-certificaten: Alles wat betrekking heeft op brandveiligheid dient als materiaal en als 

samengesteld product te zijn gecertificeerd dan wel voorzien te zijn van een attest. Reeds bij de bemonstering 

is dit al een aspect waar aandacht voor dient te zijn. Op de standaard bemonsteringslijst van het CBB staat dan 

ook niet voor niets aangegeven dat monsters vergezeld moeten zijn van een certificaat en/of attest.  

De bouwbegeleider dient daar strikt in te zijn. En attent.  

Indien een KOMO-gecertificeerde timmerfabriek niet in staat is om een 60 minuten brandwerende pui te maken 

van hout, met daarin dubbele deuren van 2,70 m1 hoog, dan dient hij dit te melden aan zijn opdrachtgever, de 

bouwkundige aannemer. Deze aannemer kan dus ook niet deze garantie van de timmerfabriek overnemen. 

Feitelijk had de aannemer dit voor de aanbesteding moeten melden, uitgaande van het feit dat deze pui op de 

contractstukken was vastgelegd.  

9. Installaties: Ook de brandbeveiligingsinstallaties dienen gecertificeerd te zijn. Voor wat betreft de 

brandmeldinstallatie geldt bovendien dat er een PvE moet worden opgesteld, indien er sprake is van een 

doormelding naar de brandweer (via een RAC), dit eveneens door een gecertificeerd bedrijf. Brandslanghaspels 

dienen gekeurd te worden voor de oplevering en bovendien jaarlijks geïnspecteerd te worden. Blusapparaten 

dienen na invoering van het Gebruiksbesluit eenmaal per twee jaar te worden gecontroleerd.  

De noodverlichtingsinstallatie wordt niet apart gecertificeerd, maar dient wel te worden samengesteld uit 

gecertificeerde elementen. De DBL zal in de regel worden voorzien van gecertificeerde kranen en op druk 

worden getest.  

Ventilatiekanalen worden meestal niet gecertificeerd, maar de brand en rookkleppen weer wel. Een eventuele 

brandweerlift wordt gekeurd door het liftinstituut dan wel door een ander gecertificeerde bedrijf. Een 
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sprinklerinstallatie behoeft bij de oplevering een keuringscertificaat, veelal verstrekt door het bureau dat ook 

het PvE heeft opgesteld. Al deze certificaten en attesten, als ook de testrapporten dienen bij oplevering 

aanwezig te zijn. 

10. Sprinklerinstallatie: Bij winkelcentra met een basis sprinklernet kan het nodig zijn om extra sprinklers aan te 

brengen of de bestaande te verplaatsen. Dit is afhankelijk van de inrichting van de winkel. Ook een eventueel 

verlaagd plafond kan soms aanleiding zijn voor een compleet dubbel sprinklernet. De winkelcoördinator zal dus 

de inrichtingstekeningen moeten laten beoordelen door de sprinklerinstallateur. Die is verantwoordelijk voor de 

gehele installatie en dient daar ook een certificaat voor te verstrekken. Vooraf dienen afspraken te worden 

gemaakt over de extra kosten.  

11. Gebruiksbesluit: In het deel III Regelgeving is al gesproken over het Gebruisbesluit en de daarmee 

samenhangende gebruiksmelding. In veel gevallen zal een project kunnen volstaan met een melding. Een 

melding dat een project in gebruik genomen gaat worden. Het is dan aan de gemeente of zij al of niet een 

inspectie zal uitvoeren. Daar gaat echter wel wat aan vooraf. Bij een melding geeft de gebruiker ook te kennen 

dat zijn project voldoet aan de eisen van de gemeente voor wat betreft brandveiligheid. En dat zijn wel minimaal 

dezelfde eisen als die gelden bij een omgevingsvergunning.  

De vraag is nu hoe de gebruiker erachter komt wat deze eisen zijn. De bouwers zullen zich vooral richten op de 

specifieke gebouwgebonden onderdelen en niet op inrichtingszaken, die vaak buiten het contract vallen. De 

bouwbegeleider dient kennis te hebben van deze ontwikkeling en de opdrachtgever te wijzen op een goede 

informatie aan de gebruiker.  

Er dient altijd een Nederlands testcertificaat (TNO / Efectis) van de toegepaste producten te kunnen worden 

overlegd. Onderdelen welke alleen een buitenlands testcertificaat hebben worden doorgaans niet door het 

bevoegd gezag goedgekeurd.  

 

 

V. Indicatieplanning 

Voor dit controleplan is geen indicatieplanning opgesteld. Brandveiligheid raakt veel STABU onderdelen en kan al 

invloed hebben in de ruwbouw van een project. Door het uitvoeren van een focusscan worden de eventuele 

onjuistheden in bestek en/of tekeningen zichtbaar en daardoor concreter te plannen. 
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Aandachtspunten 

INLEIDING - Een afvoer van een toilet in een woning, die uitmond in het plafond van de daaronder gelegen 

parkeergarage. De ene gemeente verbied dit, de andere gemeente kent hier totaal geen problemen mee.  

Het is om die reden zo belangrijk de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, samen met de brandweer, regelmatig 

te betrekken in de uitvoeringsfase. Ook stellen opdrachtgevers soms extra eisen.  

Een verzekeringsmaatschappij kan als verzekeraar van een project maar ook als belegger, eisen dat er geen PS-

isolatie in combinatie met houtwolcement platen wordt toegepast in parkeerkelders. 

1. Brandveiligheid tijdens de uitvoering: Los van de gebouwgebonden zaken, moet er ook tijdens de realisatiefase 

(brand)veilig gewerkt worden. Let bijvoorbeeld op het toepassen van mobiele blusapparaten tijdens de 

dakbedekkingwerkzaamheden. Hoe te reageren als de planning in het honderd loopt en er later gelast moet 

worden in de kruipruimte. Aboma/Keboma heeft daar goede checklisten voor. 

2. Tekeningen: De uitgewerkte installatietekeningen moeten tijdig worden ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht 

en weer op de bouwplaats worden geretourneerd door de gemeente. Zij vormen de basis van waaruit gewerkt 

gaat worden. Dat houdt tevens in dat het eerder starten van deze werkzaamheden voor risico van de 

installateurs is, met betrekking tot dit onderwerp.  

3. Installaties: De positie van brandkleppen is natuurlijk belangrijk. Dat is soms lastig te beoordelen als de 

installaties in de ruwbouw worden aangebracht en men nog geen zichtrelatie heeft met de later aan te brengen 

binnenwanden of plafonds. Mocht dit aan de orde zijn, dan moet er met betrekking tot de maatvoering een 

goed afspraak gemaakt worden. 

Geheel los van het feit dat er een deskundige toezicht houdt op de installaties, is een check van de 

brandkleppen in grote lijnen door de bouwbegeleider simpel te doen. Hij heeft de hoofdlijnen van de 

brandcompartimenten in zijn hoofd zitten en kan eenvoudig constateren of er een brandklep aanwezig is. Uit- 

en ingaande kanalen bij verticale schachten, bijvoorbeeld. Een schacht is veelal een separaat compartiment. 

Indien noodzakelijk dienen brandkleppen welke niet in de brandscheidende muur zijn aangebracht, door de 

applicateur brandwerend te worden aangewerkt tot aan de brandscheidende muur. Bij de meeste brandkleppen 

is er een markering op de brandklep aanwezig tot waar de klep minimaal moet worden in / aangewerkt. 

4. Sparingen: Meestal zijn bij de start van de uitvoeringsfase de installatie niet volledig uitgewerkt, en dus ook nog 
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niet de plaats en afmetingen van sparingen bekend. In deze fase krijgt de adviseur de tijdelijke taak om de 

sparingen te coördineren. In de praktijk zien we dat de sparingen een overmaat hebben.  De bouwgeleider  

dient inzicht te hebben hoe met deze sparingen wordt omgegaan. Gebruikelijk is dat de bouwkundige 

aannemer de sparingen aanheelt tot ca. 20 mm van het kanaal (bijvoorbeeld aanmetselen) en dat een 

applicatiebedrijf de resterende maat brandwerend afdicht. Dit kan echter per project besteksmatig anders 

geregeld zijn. 

5. Brandwerende verf/coating: Op enig moment zal, indien van toepassing, brandwerende verf / coating worden 

aangebracht  (denk hierbij aan een staalconstructie voor de instandhouding van het bouwwerk). Het is 

noodzakelijk dat de leverancier / applicateur van de brandwerende verf een keuring verricht van het 

eindresultaat (laagdikte meting) en dat er vervolgens een keuringsrapport komt. Belangrijk is het tijdstip waarop 

deze keuring plaatsvindt. De leverancier zal de keuring direct na het gereedkomen van de applicatie willen 

verrichten. Als bouwbegeleider wil je ook alle beschadigingen hersteld zien en bij de keuring betrekken, dus zo 

laat mogelijk. Bij werken met brandwerende verf hoort ook een onderhoudsadvies, zodat de gebruiker ook weet 

hoe hij om dient te gaan met beschadigingen. Het is bij de meeste systemen overigens toegestaan om de 

brandwerende verf in elke gewenste kleur over te schilderen. Hierbij mag er uiteraard niet geschuurd worden 

direct op de brandwerende verf/coating. 

Bij de uitvoering is het van belang dat de luchtvochtigheid in het (in aanbouwzijnde) gebouw niet te hoog is. Dit 

aangezien er met watergedragen producten wordt gewerkt, en het te behandelen staal niet mag condenseren. 

De aannemer en of leverancier / applicateur dient vooraf de bouwbegeleider hierover informeren. 

Verder is van belang dat de ondergrond wordt voorbehandeld (vetvrij maken / verwijderen bouwvuil) Ook 

mogen er geen roestspots aanwezig zijn op het te behandelen staaloppervlak. 

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met het feit dat alle geverfde / gecoate oppervlakten in de 

loop van de tijd gecontroleerd moeten kunnen worden. Het weg werken van een brandwerende gecoate 

staalconstructie is niet aan te bevelen, bij appartementen is het zaak dit goed te regelen in een koopcontract 

dat bewoners de controle in hun appartement moeten toestaan in verband met de instant houding van de 

brandveiligheid van het gebouw. 

6. Toepassing PUR: Op de markt zijn er diverse brandwerende PUR schuimen voor handen. De toepassing van deze 

PUR verdient echter niet de voorkeur. Dit om dat dit vaak te pas en te onpas wordt gebruikt om brandwerende 

sparingen snel en goedkoop te dichten. Hanteer het principe dat deze PUR slechts mag worden toegepast in 

situatie bij een rookdoorgang van steen op steen (bv naad tussen kalkzandsteenmuur en betondek). Steen en 

beton hebben een relatief goede warmteopname waardoor de PUR de maximaal geëiste tijd gehandhaafd blijft.  

Dit ook omdat brandwerende PUR relatief snel vlamvat en / of versmelt waarbij de rook / brandscheiding is 

doorbroken. Verder is het van belang om de gebruiksaanwijzing te volgen en de naden zo smal mogelijk te 

houden! 

7. Sprinklerinstallatie: hier wordt verwezen naar het controleplan 54.00 Brandbestrijdingsinstallaties. Essentieel is 

het vooraf verkrijgen van goedkeuring van de werktekeningen. Bij Amerikaanse opdrachtgevers kan het 

voorkomen dat “FM approved” (Factory Mutual approved) materialen worden geëist. Zeg maar het Amerikaanse 

equivalent van de Nederlandse KOMO. Uitgangspunt dienen dan wel de Nederlandse eisen te zijn; zijn de 

Amerikaanse van een hogere orde dan is er geen probleem, andersom wel. 

8. Koelleidingen: Speciale aandacht dient uit te gaan bij toepassing van koelleidingen. In verband met 

condensvorming op deze leidingen zullen de leidingen altijd volledig worden geïsoleerd (Armaflex).  

Deze isolatie mag ter plaatse van de brandscheiding niet doorbroken worden. Hier zal dan immers 

condenswater kunnen gaan uittreden. De applicateur mag zijn brandwerende coating veelal op de 

Armaflexsiolatie mogen zetten. Dit is echter per fabrikant en vergunningsverstrekker verschillend. Laat je hier 

vooraf over informeren, al dan niet met hulp van de installatieadviseur. Brandwerende toepassingen op deze 

leidingen dienen uiteraard weer te worden uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikant / leverancier. 

Uitgangspunt dient hier te zijn, vooroverleg noodzakelijk en is een en ander niet duidelijk dan Armaflex 

onderbreken en laatste deel tot scheiding met brandwerende isolatie voortzetten. 

9. Uitvoering brandwerende applicaties: Het aanbrengen van diverse brandwerende middelen verdiend de nodige 

aandacht van de bouwbegeleider. Brengt de medewerker van het applicatiebedrijf zijn materialen op de juiste 

wijze aan, zijn bv. de smeltblokken op de juiste wijze verankerd op de ondergrond, kortom worden de 
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werkzaamheden op de juiste wijze uitgevoerd. In de praktijk blijkt helaas nogal eens dat de uitvoerende firma 

op papier de zaakjes goed op orde heeft, maar dat de uitvoerende medewerker(s) de materialen niet op de 

juiste wijze verwerken en of aanbrengen. Als rugdekking hierop kan je de testcertificaten van de applicateur 

toepassen. Deze zijn veelal eenvoudig te downloaden van de site van de betreffende firma. 

10. Oplevering: Indien sparingen door een applicatiebedrijf brandwerend zijn afgedicht, dan is bij oplevering een 

sluitende administratie hiervan onderdeel van het Proces-verbaal van Oplevering.  

Een kopie moet worden overhandigd aan een eventuele gebruiker, met een duidelijke instructie hoe om te gaan 

met de brandcompartimentering. Indien de gebruiker separate opdrachten verstrekt aan bedrijven die met 

bekabeling werken, dan moet dat bedrijf iedere sparing die zij gebruikt om kabels door te trekken, opnieuw 

brandwerend laten afwerken, met het daarbij behorende certificaat.  

Voor de opdrachtgever van het project is een eindinspectie van de brandweer voor de oplevering van groot 

belang. Eventuele opmerkingen van de brandweer kunnen zo nodig onderdeel worden van het Proces-verbaal 

van Oplevering. Daarnaast is het voor de opdrachtgever van groot belang om alle installaties die invloed hebben 

op de brandveiligheid, zijn getest en goedgekeurd. Denk hierbij aan de luchtbehandeling, liften, 

(nood)verlichtingsinstallaties, brandslanghaspels, handblussers, sprinkler en de daarbij behorende 

watertoevoer, noodaggregaat en de brandmeldcentrale met alle daarbij behorende (hand)brandmelders.  

Zie ook controleplan 01.02C Opleveren Installaties. 

11. Gebruikerszaken: In de meeste gevallen zijn de bouwbegeleiders bij het project betrokken tot en met de 

oplevering. Inrichtingszaken van de gebruiker behoren niet standaard  tot het takenpakket. Soms doet een 

gebruiker een beroep op de bouwpartners voor inrichtingszaken en de bouwbegeleider voor de begeleiding. Als 

dat het geval is, dan moet de bouwbegeleider zich nader gaan verdiepen in de eisen van brandveiligheid, vanuit 

het Gebruiksbesluit, brandveilig gebruik gebouwen. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Is het afdichten van brandwerende sparingen besteksmatig 

geregeld 

   

2. Stemt de bestektekening overeen met de omgevingsvergunning 

tekeningen v.w.b. compartimentering 

   

3. Is de focusscan uitgevoerd    

4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

7. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

8. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

9. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

10. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

11. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

12. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

13. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

14. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd?    

15. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

16. Zijn de installatietekeningen goedgekeurd door de gemeente    

17. Is de positie van het brandmeldpaneel bepaald    

18. Is het brandmeldpaneel schematisch    

19. Is het brandmeldpaneel grafisch    

20. Heeft het hoofdtrappenhuis onderdruk    

21. Heeft het hoofdtrappenhuis bovendruk    

22. Heeft het noodtrappenhuis onderdruk    

23. Heeft het noodtrappenhuis bovendruk    

24. Voldoen alle puien/deuren/ramen aan de brandwerendheid-eis    

25. Zijn er afspraken over de controle van brandwerend glas    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

26. Zijn watervoerende leidingen vorstvrij aangelegd    

27. Voldoen materialen aan de geëiste brandvoortplantingsklasse    

28. Is er een werkplan ingediend ter controle    

29. Is het werkplan goedgekeurd    

30. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

31. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

32. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

33. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

34. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

35. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

36. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

37. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

38. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

39. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

40. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

41. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

42. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

43. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

44. Afmeting sparingen correct t.o.v. kanalen en goten    

45. Aanbrengen brandwerende verf onder goede condities    

46. Aanbrengen brandwerend glas conform voorschriften    

47. Zijn brandmanchetten beschermd tegen beschadigingen en/of 

water 

   

48. Is de maatvoering gecontroleerd    

D. Nacontrole    

49. Zijn alle keuringsrapporten ontvangen    

50. Zijn ook de eventuele onderhoudsbepalingen ontvangen    

51. Zijn beschadigingen aan de brandwerende verflaag hersteld    

52. Zijn de correcte revisietekeningen aanwezig    

53. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

54. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    
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 Eventuele opmerkingen: 
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D | Focusscan 

  

zijn de elementen duidelijk 

omschreven in: 

uit te werken 

door:  bestek 

bestek-

tekeningen 

werk- 

tekeningen 

Bouwkundige plattegronden     

 Is de compartimentering helder aangegeven     

 Is de hoofddraagconstructie duidelijk gedefinieerd     

 Zijn er gevels met verticale brandoverslag eisen     

 Zijn er gevels met horizontale brandoverslag eisen     

 Is juiste isolatie bij brandscheidingen aangeven     

 Zijn puien gecertificeerd leverbaar     

 Zijn panieksluitingen nodig     

 Bij glastoepassing: gecertificeerd glas     

      

Technische ruimte     

 Plofdak nodig     

 Plofwand nodig     

      

Computerruimte     

 Blusinstallatie separaat     

 Brand- en rookscheidingen aangeduid     

      

Trappenhuizen (vluchtroutes)     

 Zelfsluitende deuren omschreven     

 Aansturing zelfsluitende deuren omschreven     

 Bij glastoepassing: gecertificeerd glas     

      

Gangen (vluchtroutes)     

 Zelfsluitende deuren omschreven     

 Aansturing zelfsluitende deuren omschreven     

 Bij glastoepassing: gecertificeerd glas     

      

Riolering     

 Riolering door horizontale brandscheiding     

 Riolering door verticale brandscheiding     

 Sparingen brandwerend afdichten     

      

Waterleidingen     

 Bij kunststofleidingen: brandwerende afdichting     

 Separate toevoer haspels     

 Leidingen en haspels tegen vorst bestendig     

 Haspels met ruimte voor blusapparaten     

 Sprinkler installatie van toepassing     
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CV-leidingen     

 Bij kunststofleidingen: brandwerende afdichting     

 Sparingen brandwerend afdichten     

      

Gasinstallatie     

 gasleiding geventileerd ontworpen     

      

Ventilatie      

 Trappenhuizen onder- of bovendruk     

 Koppeling met BMC     

 Brand- en rookkleppen voldoende     

 Sparingen brandwerend afdichten     

      

Laagspanningsinstallatie     

 bij kabelgoten/ladders brandwerende afdichtingen     

      

Noodverlichtingsinstallatie     

 Brandwerende bekabeling toepassen     

 Noodarmaturen op accu en of stroom     

 Alle nood verlichtingsarmaturen aangegeven     

 Alle vluchtroute armaturen aangegeven     

 Sparingen brandwerend afdichten     

      

Liftinstallaties     

 Bij glastoepassing: gecertificeerd glas     

 Brandweerlift van toepassing     

      

Databekabeling     

 Wordt tijdens bouwproces aangebracht     

 Sparingen brandwerend afdichten     

      

BMC     

 Uitbreidingsmogelijkheden voor gebruikerszaken     

 Hoofdbrandmeldpaneel en/of noodpaneel     

 Schematische weergave of plattegronden     

 Automatische doormelding vertraagd naar RAC     

 Automatische doormelding vertraagd naar PAC     

 


