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Over dit controleplan… 

 

Voordat we ingaan op de diverse installaties, moeten we eerst iets vertellen over de filosofie van 

het bestrijden van branden. In Nederland is de gehele preventie erop gericht om een gebouw 

dusdanig te beveiligen dat de mensen die daarin wonen en werken, de tijd krijgen om uit het 

gebouw te vluchten. Is het gebouw eenmaal leeg, dan mag de brandweer de brand blussen. Wij 

kennen in Nederland weinig extra maatregelen die leiden tot enige controle van een brandhaard, 

laat staan tot het doven van een brand. Een sprinklerinstallatie is zo'n extra maatregel. Maar ook 

in Nederland is een sprinklerinstallatie alleen verplicht om de mensen een gegarandeerde 

vluchtweg te geven. In Amerika is de sprinklerinstallatie mede bedoeld de brand te kunnen 

beheersen en zo mogelijk te blussen. Dat is een vrij principieel verschil. Dit controleplan gaat uit 

van de Nederlandse wetgeving. Bij brandbestrijdingsinstallaties kunnen we denken aan een droge 

blusleiding, een sprinklerleiding en brandslanghaspels. We kennen daarnaast nog de draagbare 

blustoestellen, maar deze vormen geen specifiek onderdeel van de installatie.  
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Het Bouwbesluit eist nergens een sprinklerinstallatie. Wat wel in het Bouwbesluit is geregeld, is de 

brandcompartimentering. Indien een gebouw wordt ontworpen met deze eis als uitgangspunt, dan is geen 

sprinklerinstallatie noodzakelijk. Soms komt een architect echter met zijn ontwerp in de knel. De uitwerking van de 

brandcompartimenten kan dermate veel ontwerpvrijheid kosten dat een sprinklerinstallatie uitkomst biedt. Door 

toepassing van de sprinklerinstallatie kunnen de brandcompartimenten worden vergroot. Ook kunnen de eisen met 

betrekking tot de brandwerendheid van constructies soms worden gereduceerd. De eisen tegen rookdoorslag 

worden niet gereduceerd, ondanks het feit dat er in kantoren niet meer mag worden gerookt. Een gemeente kan in 

sommige gevallen wel een sprinklerinstallatie eisen, als men van mening is dat de beheersbaarheid van een brand in 

het geding is. Denk bijvoorbeeld aan grote magazijnen en winkelcentra.  

Het Bouwbesluit kan wel een droge blusleiding eisen. Als gebouwen hoog (>20 m
1

) zijn en bijzonder groot, dan is 

een droge blusleiding voorgeschreven. Nog hogere gebouwen (>50m
1

) dienen zelfs over een eigen pomp te 

beschikken die als ondersteuning werkt voor de brandweer. 

1. Sprinklerinstallatie: het Bouwbesluit geeft niet aan hoe groot de brand-

compartimenten mogen zijn bij toepassing van een sprinklersysteem. De 

installatie is altijd een 'maatkostuum' en moet voldoen aan het per 

gebouw op te stellen programma van eisen (PvE of VPvE, een verkorte 

uitvoering). Er zijn slechts een paar bureaus in Nederland die men 

hiervoor kan benaderen. In dit PvE kan ook nader worden vastgelegd of 

het een droog systeem moet zijn, in verband met vorstgevaar, een 

gecombineerd droog/nat systeem of een nat systeem. Kans op bevriezing 

is maatgevend voor de keuze die men hierin moet maken. 

2. Watertoevoer: voor een sprinklerinstallatie is dit het meest vitale 

onderdeel van het systeem. In algemene zin wordt een automatische 

sprinklerinstallatie voorzien van een enkelvoudige watervoorziening. In 

verband met toenemende vastrechtkosten zal het wellicht interessant worden om ook te denken aan andere 

voorzieningen, bijvoorbeeld een buffertank, open water, druktank, reinwaterkelder. 

3. Sproeischerm: als variant op een compleet sprinklersysteem kan worden overwogen om een gedeeltelijk 

systeem aan te leggen. Bijvoorbeeld bij een overdekte winkelpassage is het mogelijk een systeem toe te  

passen dat als het ware een watergordijn langs de winkelpuien veroorzaakt op het moment dat de sprinklerkop 

Fig. 1 | Sprinklerkop 
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wordt geactiveerd.  

4. Indeling: een sprinklerkop kan een aantal m
2

 vloeroppervlak bestrijken. Op basis hiervan kan een raster worden 

gelegd op een plattegrond van een gebouw. Men moet zich realiseren dat een nadere invulling van de indeling 

of een latere wijziging hiervan vaak een aanpassing van het sprinklerontwerp tot gevolg heeft. Soms kunnen 

hier aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. 

5. Droge blusleiding: bedoeld als aansluitpunten voor blusleidingen van de brandweer zelf, binnen een gebouw.  

Het systeem is vrij simpel, maar moet in samenhang met het totale ontwerp en de installaties worden 

gepositioneerd. Als een gebouw een brandweerlift krijgt, dan kunnen de aansluitpunten op een andere plaats 

komen dan wanneer er geen brandweerlift is. Vooroverleg met de brandweer is noodzakelijk. 

6. Brandslanghaspels: het doel van deze installatie is om een brand in een vroegtijdig stadium te kunnen 

bestrijden. Het Bouwbesluit geeft aan bij welke gebouwsoorten, hoogtes en vloeroppervlakken deze haspels 

noodzakelijk zijn. Ook hier is het mogelijk te kiezen voor een nat en een droog systeem, ook weer gelet op de 

kans van bevriezing. Als bijkomende factor moet hier rekening gehouden worden met het feit dat de overheid 

extra eisen in verband met legionella.  

7. Draagbare blustoestellen: bedoeld om een beginnende brand te bestrijden. 

In veel gevallen betreft het hier een aanvulling op een brandbestrijdings-

installatie, bij bepaalde risicovolle apparatuur of werkzaamheden. Men kan  

hierbij denken aan een (grote) keuken of een ketelhuis. Als de huurder van 

een kantoor al bekend is, kunnen eventuele extra wensen van de huurder 

worden geïntegreerd in het ontwerp. 

8. Brandmeldinstallatie: een brandbestrijdingsinstallatie, zoals een sprinkler of 

brandslanghaspels, moet in de meeste gevallen worden gecombineerd  

met een brandmeldinstallatie, al of niet doorgemeld naar de brandweer. De  

technische mogelijkheden zijn vrij uitgebreid en het ontwerpen van een  

systeem is specialistenwerk. De brandbestrijdingsinstallaties vormen samen  

met een brandmeldinstallatie en de vluchtroutes een samenhangend  

ontwerp. Voor dit ontwerp moet in de meeste gevallen een PvE worden geschreven door een erkend bureau. 

Denk ook aan aspecten die aan bod komen bij het sleutelplan, hang- en sluitwerk en inbraakbeveiliging. 

9. Gebruiksvergunning: het ontwerpen, bouwen en installeren van een gebouw voorziet in een basis waar een 

gebruiker een verdere invulling aan moet geven. Een nadere indeling van een kantoorverdieping kan wijzigingen 

van de basisinstallaties tot gevolg hebben. De gebruiker moet op basis van de indeling een gebruiksvergunning 

aanvragen bij de gemeente. Onderdeel van de aanvraag zijn indelingstekeningen met daarop aangegeven de 

eventuele aanpassingen die uitgevoerd zullen gaan worden. Een ontruimingsplan kan onderdeel zijn van de 

vergunning. 

 

II. Financiën 

INLEIDING - De kosten vanuit het ontwerpstadium zijn beheersbaar, in die zin dat zij vooraf bekend zijn. De 

opdrachtgever neemt weloverwogen een besluit over zijn project en weet dat hij in een later stadium nog kosten 

kan verwachten bij het eventueel aanpassen van de sprinklerleiding. Hij kan vooraf nadenken over de verdeling of 

de toewijzing van deze extra kosten. 

1. Verzekering: een aspect dat in het ontwerpstadium onderzocht moet worden is de premie van de 

opstalverzekering. Er kan een behoorlijk verschil in premie zitten tussen een gebouw zonder en een gebouw 

met een sprinklerinstallatie. 

2. Eenheidsprijzen: bij het toepassen van een sprinklerinstallatie worden de wijzigingskosten bepaald door de 

leidinglengtes, extra sprinklerkoppen en arbeidsuren. Van deze kosten kunnen vooraf eenheidsprijzen worden 

opgevraagd. 

3. Advieskosten: in praktisch alle gevallen zal de adviseur van de technische installaties niet de juiste partij zijn om 

een PvE op te stellen voor een brandbeveiligingsysteem. Dit dient een gecertificeerd adviesbureau of 

Fig. 2 | Draagbaar blustoestel 
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branddetectiebedrijf te zijn en daarvan zijn er nog niet zoveel in Nederland. Hier zullen extra kosten mee 

gemoeid zijn als dit te laat wordt onderkend. Het advies dient inclusief certificering van het systeem te worden 

opgedragen. 

4. Gebruikerswensen: indien de gebruiker van een kantoor in een vroegtijdig stadium bekend is, dan kunnen de 

wensen van de gebruiker mogelijk worden gerealiseerd binnen de uitvoeringsfase. De extra kosten zijn dan 

voor de gebruiker, maar zullen in de meeste gevallen minder bedragen dan wanneer er zaken na de oplevering 

moeten worden aangepast. 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Een brandbeveiligingsinstallatie en, als onderdeel hiervan, de brandbestrijdingsinstallatie vormen een 

zeer specialistische tak in de bouwwereld. Bij het inwerken van een nieuw project zal de bouwbegeleider zich 

verdiepen in deze installaties, in samenhang met de brandcompartimentering van het gebouw. De hoofdopzet van 

de compartimenten, de vluchtroutes, de eisen met betrekking tot de weerstand tegen brand en rook en de 

installaties dienen een samenhangend geheel te vormen en zijn voor hem de basis voor de verdere uitwerking van 

het project. Pas als het principe helder is, kunnen tekeningen en de uitvoering zinnig worden begeleid. 

1. Bouwvergunning: de brandcompartimentering is aangegeven op de bestektekeningen, dan wel op de 

bouwvergunningstekeningen. De bouwbegeleider zal de eventuele nadere eisen die in de bouwvergunning 

worden gesteld, bestuderen en zonodig acties uitzetten. Vaak wordt van een droge blusleiding een separate 

tekening en berekening verlangd, en wordt een PvE van de brandbeveiligingsinstallatie geëist. 

2. Bureau voor Sprinklerbeveiliging: bij het bepalen van de risicoklasse, het ontwerp en de aanleg van een 

sprinklerinstallatie wordt uitgegaan van de bepalingen in het Voorschrift voor Automatische 

Sprinklerinstallaties, uitgegeven door dit bureau.  

3. PvE: de bouwbegeleider dient na te gaan of dit PvE reeds beschikbaar is. Als dit alsnog moet worden 

opgedragen, dan is het risico aanwezig dat het ontwerp moet worden aangepast en dat er verrekeningskosten 

zullen zijn. 

4. Certificering: bij oplevering van het project dient de installateur een certificaat van goedkeuring te 

overhandigen. Voor de brandweer is dit een vereiste bij het afgeven van een gebruiksvergunning en voor de 

opdrachtgever een afdoende bewijs van een goed geïnstalleerd gebouw.  

5. Winkelcentra: bij toepassing van een sprinklersysteem in een winkelcentrum wordt in de meeste gevallen een 

basisnet aangeboden aan de winkeliers. In dit basisnet is een aansluitpunt voor een 2
e

 net reeds opgenomen. 

De winkeliers dienen hun indelingstekeningen in te dienen bij de sprinklerinstallateur dan wel het adviesbureau. 

Op basis van de indeling wordt bekeken of wijzigingen van de basisvoorziening noodzakelijk zijn, en zo ja, dan 

worden deze wijzigingen aangebracht. Er moet worden nagedacht over de verdeling van de extra kosten. 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Zoals met veel disciplines moet apart worden stilgestaan bij het ontwerp, de uitwerking van het ontwerp 

en de uitvoering van de brandbeveiligingsinstallaties. De advisering moet goed worden georganiseerd zodat de 

controle van tekenwerk en de uitvoering op een correcte wijze kunnen plaatsvinden. Uit het voorgaande blijkt 

inmiddels dat een sprinklerinstallatie, een droge blusleiding en een brandslanghaspelsysteem nooit op zichzelf 

staan, maar altijd geïntegreerd moeten zijn in een ontwerp. 

1. Adviseur: de bouwbegeleider dient na te gaan of de adviseur van de technische installaties bevoegd is om een 

gecertificeerd brandbeveiligingssysteem te ontwerpen dat wordt geaccepteerd door Bouw- en Woningtoezicht 

(brandweer). Als dat niet het geval is, dan dient dit alsnog te worden geregeld. 

2. Bestek- en bestektekeningen: ook hier vormen deze (contract)stukken de basis voor het project. Op basis 

hiervan wordt de werktekeningenfase opgestart en afgerond.  

3. Werktekeningen: veelal wordt in deze fase invulling gegeven aan het uitwerken van bijvoorbeeld de droge 

blusleiding. Deze installatie wordt separaat ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht. Met name het aansluitpunt, 
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op maaiveldniveau, is voor de brandweer belangrijk. Dit dient op een plaats te komen waar een bluswagen kan 

worden opgesteld. Het spreekt voor zich dat deze installatie consequenties heeft voor sparingen in vloeren en 

wanden, soms ook in prefab onderdelen. Het bewaken van het tijdstraject is dus belangrijk. 

4. Controle: het ontwerp, de tekeningen en de hydraulische berekening van de installateur moeten door de 

opsteller van het PvE worden gecontroleerd. 

5. Tweede watervoorziening: bij toepassing van een sprinklerinstallatie kan een tweede watervoorziening nodig 

zijn.  

6. Sparingen: nadat tekeningen en berekeningen zijn goedgekeurd, moeten de sparingen worden gecoördineerd 

door de bouwkundige aannemer of door een adviseur, afhankelijk van wat is of wordt afgesproken. 

7. Bemonstering: met name de koppelstukken van de droge blusleiding waaraan de brandweer moet koppelen, de 

wijze van aansluiten (haaks of onder 45
0

) en de sprinklerkoppen moeten onderdeel zijn van de bemonstering. 

Het verdient aanbeveling ook goedkeuring te verkrijgen van de brandweer of rechtstreeks van Bouw- en 

Woningtoezicht. Soms kan ook een brandslanghaspelkast onderdeel zijn van de bemonstering. 

8. Wijzigingen bij winkels: de procedure met de winkeliers moet dusdanig worden afgestemd in de planning, dat 

de eventuele wijzigingen van het basisnet zijn uitgevoerd voordat het casco aan de winkelier wordt 

overgedragen. Het aansluiten van de sprinklerkoppen kan dan in een latere fase geschieden, als de 

plafondplaten in de winkels zijn aangebracht. 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier geeft inzicht in de belangrijkste zaken met betrekking tot de 

brandbeveiligingsinstallatie, gebaseerd op toepassing van een sprinklerinstallatie. De bouwbegeleider zal voor zijn 

project een eigen planning kunnen opstellen op basis van deze gegevens. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Bestek en bestektekeningen gereed                    

2. (V)PvE gereed en verwerkt                    

3. Ontwerp, tekeningen en berekening 

sprinklerinstallatie 

                   

4. Goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht                    

5. Sparingencoördinatie                    

6. Uitvoering leidingnet                    

7. Voorziening tweede watertoevoer                    

8. Ontwerp indeling gebruikers (winkeliers)                    

9. Aanpassing tekeningen sprinklerleiding                    

10. Aanbrengen wijzigingen sprinklerleiding                    

11. Overdracht casco                    

12. Afbouwwerkzaamheden gebruiker                    

13. Afmontage sprinklerkoppen                    

14. Separate testen                    

15. Integrale testen                    

16. Oplevering                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Keuring materialen 

2. Afdichten sparingen 

3. Brandslanghaspelkasten 

 

4. Afwerking installatiedelen 

5. Oplevering 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Bij de uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties kunnen veel controlewerkzaamheden door de 

bouwbegeleider zelf worden uitgevoerd. De brandslanghaspelinstallatie en de droge blusleiding zijn betrekkelijk 

eenvoudige installaties. Ook de sprinklerinstallatie is relatief simpel in de uitvoering. Het is een systeem van stalen 

leidingen met sprinklerkoppen.  

Anders is het met de meet- en regeltechniek en de eventuele pompinstallaties. Dit vraagt wel gespecialiseerd 

toezicht op de uitvoering, het testen en de oplevering. 

1. Keuring materialen: de aangevoerde materialen moeten worden gekeurd 

voordat deze worden verwerkt. Met name de sprinklerkoppen vragen 

speciale aandacht.  

2. Afdichten sparingen: voordat verlaagde plafonds worden aangebracht, 

moeten de sparingen in wanden en vloeren conform afspraak worden 

afgedicht. Als hiervoor door de aannemer een gecertificeerd bedrijf is 

ingeschakeld, dan is vrij snel vast te stellen of sparingen brandwerend zijn 

afgedicht. Let vooral op sparingen die eventueel zijn vergeten en zorg er 

bovendien voor dat naderhand geen sparingen worden doorgeboord. Een 

procedure met een sluitbrief behoort tot de mogelijkheden. Een inspectie 

met de brandweer wordt sterk aanbevolen. 

3. Brandslanghaspelkasten: het aanbrengen van deze kasten is ook weer aan 

voorschriften gebonden. Per gemeente kan men verschillende eisen stellen 

aan de kleur van de kast of door middel van een stickeraanduiding de 

functie aangeven.  

4. Afwerking installatiedelen: er moet worden nagegaan of de stalen leidingen besteksmatig door middel van 

schilderwerk nader worden afgewerkt. Voor de kleurstelling kan het zijn dat nadere eisen worden gesteld vanuit 

de normgeving. 

5. Oplevering: voordat tot oplevering van de installatie kan worden overgegaan, moet de installatie door de 

installateur worden getest. De testresultaten worden aan de bouwbegeleider overhandigd. Op basis van deze 

testen moet een opleveringsbeproeving worden uitgevoerd. De opsteller van het PvE zal de gehele oplevering 

verzorgen en bij een zogenaamde ‘ja’-verklaring het project aanmelden voor certificering bij het Nationaal 

Centrum voor Brandpreventie (NCP). Het certificaat is 1 jaar geldig. Voor alle installaties is ook een integrale 

beproeving noodzakelijk, inclusief de (hand)brandmelders, de aansturing van vluchtdeuren, de doormelding 

naar de brandweer, de meldingen bij een balie, enz. Deze integrale test moet worden aangestuurd door de 

adviseur van de technische installaties.  

 

 

Handige internetsites: 

 
www.kiwafss.nl: informatie over brandveiligheid 

Fig. 3 | Brandslanghaspel 
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. PvE aanwezig    

2. Branddetectiebedrijf of PvE-opsteller ingeschakeld    

3. Gecertificeerd installatiebedrijf aanwezig    

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. Sparingen gecoördineerd    

17. Procedure met winkeliers/gebruikers doorgesproken    

18. Kast voor droge blusleiding vastgesteld met brandweer    

19. Tweede watervoorziening geregeld    

20. Aanvraag directe doormelding naar brandweer verzorgd    

21. Is er een werkplan ingediend ter controle    

22. Is het werkplan goedgekeurd    

23. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

24. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

25. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

26. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

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

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

bouw aanwezig 

   

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

29. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

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

31. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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

33. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

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

35. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

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

C. Uitvoering    

37. Materialen conform bemonstering aangevoerd en verwerkt    

38. Beugeling conform voorschriften    

39. Sparingen plafonds en wanden afgedicht conform bestek    

40. Installatie getest door de installateur    

41. Keuring aangevraagd    

D. Nacontrole    

42. Opleveringsprocedure door adviseur    

43. Afgifte certificaat en garantieverklaring    

44. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

45. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


