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Over dit controleplan… 

 

Als er iets is dat aan snelle verandering onderhevig is, dan is het wel de techniek van 

communicatie en beveiliging. We maken ons nu nog erg druk om alle kabels en leidingen op tijd 

in het gebouw of de woning te krijgen, maar misschien is dat over 10 jaar wel verleden tijd. De 

digitale weg is echt een snelweg. We hebben het over een onderdeel van het bouwproces dat in 

veel gevallen niet door de bouwer wordt ingevuld, maar door een gebruiker. De aannemer 

verzorgt de infrastructuur, al dan niet bekabeld, en de huurder van het pand plaatst de 

apparatuur en sluit dit aan. Als we het hebben over communicatie en beveiliging, waar hebben we 

het dan over? Een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie, inbraakdetectie, 

toegangscontrole en intercom, om er een paar te noemen. In dit controleplan willen wij duidelijk 

maken hoe al deze installaties passen in het bouwproces en hoe de bouwbegeleider om moet 

gaan met deze installaties. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Het onderwerp heeft weinig raakvlakken met het architectonische ontwerp. We zullen ons hier beperken 

tot de rol van de adviseur van de technische installatie, die hier de rol van ontwerper heeft. Nog niet zo lang 

geleden was het bij woningbouw voldoende als we in de woonkamer een aansluiting verzorgden voor telefoon en 

antenne. Tegenwoordig volstaat een glasvezelaansluiting. Rookmelders hebben hun intrede gedaan bij woningen. 

Intercom met videobewaking bij appartementencomplexen zijn al niet bijzonder meer. Bij de utiliteitsbouw moet de 

adviseur een scheiding maken tussen gebouwgebonden installaties en gebruikerswensen. Ook al is nog geen 

gebruiker bekend, het ontwerp moet voorzien in een brandmeldinstallatie. 

1. Brandmeldinstallatie: rekening houdend met het ontwerp en indelingsmogelijkheden, zal de adviseur moeten 

voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de plaatselijke overheid. Dat betekent dat hij brandslanghaspels 

moet bepalen en positioneren in het ontwerp. Bij deze haspels behoort een handmelder te komen. Deze 

handmelder(s) worden alle aangesloten op een brandmeldcentrale, veelal in de entree van het pand. De centrale 

wordt al dan niet verbonden met een alarmcentrale met als resultaat dat de brandweer na een alarm 

automatisch uitrukt (al is er vaak wel telefonisch contact). Afhankelijk van de indeling van een kantoor kunnen 

extra rookmelders nodig zijn, denk bijvoorbeeld aan een computerruimte. Ook deze melders worden 

aangesloten op de centrale. Rookmelders in woningen werken geheel zelfstandig en geven per melder een 

alarm af. Deze melders dienen op het stroomnet te worden aangesloten en hebben een eigen batterij die bij 

stroomuitval de voeding overneemt. 

2. Ontruimingsinstallatie: gekoppeld aan de brandmeldcentrale wordt een ontruimingsinstallatie ontworpen. Van 

simpel (een hard signaal of sirene, gebouwgebonden) tot uitgebreid (compleet met gesproken teksten, 

gebruikerswensen). Vaak worden de melders bij de brandslanghaspels geplaatst. Uitgangspunt van deze 

installatie is dat deze hoorbaar is in het gehele gebouw. De adviseur zal bij indelingsplannen van de gebruiker 

nader beoordelen of er melders bijgeplaatst moeten worden. 

3. Inbraakdetectie: we kennen infrarooddetectie van ruimten. Deze melders worden actief als zij een beweging 

registreren van een voorwerp met een van de omgeving afwijkende temperatuur. Daarnaast worden kozijnen 

beveiligd tegen inbraak. We kennen schootstandsignaleringen die registreren of een nachtschoot wel of niet 

dicht zit. Er is een systeem dat registreert of ramen of deuren open zijn, deurstandsignalering. Ook elektrische 

cilinders kunnen signalen doorgeven wanneer zij gebroken worden. Daarnaast kunnen we het glas nog 
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beveiligen. Trillingen en breuk kunnen worden geregistreerd en dus worden gemeld. Wat er met een melding 

gebeurt, staat in feite los van de installatie. Men kan ervoor kiezen om een melding rechtstreeks door te bellen 

naar een beveiligingsbedrijf, zonder dat in het gebouw een alarm afgaat. Men kan met een knipperlicht aan de 

gevel werken zodat de buurt wordt gealarmeerd. Ook kan men de installatie op een akoestisch signaal 

aansluiten on de inbreker af te schrikken.  

4. Toegangscontrole: bij appartementscomplexen is een centrale entreedeur aanwezig die vanuit ieder 

appartement geopend moet kunnen worden. Een eenvoudig systeem is een intercominstallatie gecombineerd 

met een deurontgrendeling. De bewoner kan spreken met de bezoeker en zelf besluiten om de bezoeker wel of 

niet binnen te laten. Daarnaast kan ook een cameraverbinding worden aangebracht. Bij het belpaneel is dan een 

lens aangebracht en in het appartement een klein schermpje. De bewoner kan zien wie de bezoeker is. Ook 

toegangsdeuren van parkeergarages kunnen een aansluiting krijgen op dit systeem. In de kantoren kan ook met 

dit systeem worden gewerkt en kan het systeem worden uitgebreid met een lens gericht op de balie en een 

schermpje bij het belpaneel. Zowel bezoeker als de baliemedewerker hebben visueel en audiocontact. In 

kantoren wordt de toegang ook wel geregeld met behulp van pasjes of badges. Door een pasje aan te bieden 

ontgrendelt een deur en kan men naar binnen, of men krijgt toegang tot een tourniquet, of schuifdeuren gaan 

open. Een toegangscontrolesysteem kan worden gekoppeld aan een registratiesysteem. 

5. Registratiesysteem: binnen een kantoorpand kan men 

zowel bezoekers als medewerkers registreren. Men 

heeft dan overzicht welke medewerkers aanwezig zijn 

en men krijgt inzicht in de tijden waarop zij aanwezig 

zijn. Bezoekers melden zich aan bij een balie en 

krijgen een bezoekerspas. Deze kan worden gebruikt 

als identificatie, maar ook om toegang te krijgen tot 

bepaalde ruimten, denk aan de onderhoudsdienst van 

technische installaties. Dit systeem kan weer worden 

gekoppeld aan het actieveren van het inbraakalarm. 

Zolang een systeem meldt dat er nog bezoekers of 

medewerkers in het pand zijn, kan het inbraakalarm 

niet worden geactiveerd.  

6. Intercom en CCTV: de afkorting staat voor closed 

circuit television. Men kan camera's op willekeurige 

plaatsen aanbrengen en verbinden met televisie-

schermen of monitors. Het systeem wordt veel 

toegepast bij ingangen van parkeergarages, slag-

boominstallaties, vandaalgevoelige plekken, en 

uiteraard openbare gebieden. Binnen een kantoorpand 

moet een plaats worden bedacht voor het opstellen 

van de monitor of monitors, vaak is dat een balie. Men 

kan er ook voor kiezen dat het signaal van een camera 

wordt doorgestuurd naar een beveiligingsbedrijf, 

vooral buiten kantooruren kan dit nuttig zijn. Bij 

ingangen kan het systeem worden gecombineerd met een intercominstallatie, of een zelfstandige intercom.  

7. Slagboominstallatie: de slagboominstallatie zelf behoort omschreven te staan in het STABU-hoofdstuk 17. De 

installatie kan gecombineerd worden met hierboven omschreven installaties. 

8. Speedgate: de speedgate staat omschreven in STABU-hoofdstuk 30. De installatie kan gecombineerd worden 

met hierboven omschreven installaties. De speedgate heeft vrijwel altijd een functie in de brandmeldinstallatie. 

Bij een melding moet de deur open worden gestuurd.  

9. Tourniquet: de tourniquet staat omschreven in STABU-hoofdstuk 30. De installatie kan gecombineerd worden 

met hierboven omschreven installaties. 

10. Internet/tv/telefoon: de kabel (coax of glasvezel) kan via een mantelbuis in de grond en door fundering en 

vloer(en) worden aangebracht tot in een meterkast of patchruimte, maar deze kan ook naderhand zonder 

Fig. 1 | Registratiesysteem 
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mantelbuis worden aangebracht. De kabel wordt afgemonteerd op een ISRA-punt, InfraStructuur 

RandApparatuur. Vanaf dit punt kan de gebruiker naar eigen behoefte de installatie verder uitbreiden. 

Gebruikers kunnen vervolgens zelf een abonnement afsluiten. De provider activeert vervolgens een signaal op 

het systeem. Als de indeling en het gebruik van het gebouw tijdig bekend is, kan het de moeite lonen om de 

gehele bekabeling reeds voor de oplevering te laten aanleggen. Het kabelnetwerk wordt apart getest en is 

gebruiksgereed bij oplevering. Vaak wordt een patchruimte ruim voor de oplevering afgewerkt en overgedragen 

aan de toekomstige gebruiker, om daar alvast alle verbindingen tussen de databekabeling te verzorgen in 

patchkasten. 

 

II. Financiën 

INLEIDING - Stuk voor stuk zijn de separate installaties voor wat betreft de kosten in beeld te brengen. Daarna moet 

de onderlinge communicatie tussen de installaties worden geregeld. Met name de brandmeldinstallatie kan en moet 

soms veel zaken aansturen. Bij een brandalarm moeten liften naar de begane grond worden gestuurd en de deuren 

moeten worden opgezet, een speedgate moet open worden gestuurd, een slagboom moet omhoog, beveiliging van 

(nood) deuren moet worden opgeheven, een ontruimingsinstallatie moet in werking worden gesteld, kortom, een 

totaalbeeld van de kosten is pas te krijgen als er een goed PvE aan ten grondslag ligt. Dit PvE wordt door de 

gemeente dan ook geëist. 

1. Telefoon: zoals gezegd zijn er meerdere aanbieders op de markt. Er wordt een onderscheid gemaakt in de 

aanlegkosten, het fysiek naar binnen brengen van een kabel, en de abonnementskosten. De aanlegkosten 

behoren tot de stichtingskosten van een gebouw. Het kan voor de adviseur van belang zijn om de verschillende 

aanbieders te benaderen voor het maken van een offerte voor de aanlegkosten. Bij liften is het verplicht om 

toestellen aan te brengen met een spreek-luisterverbinding. Controleer of hiervoor alleen een analoge 

telefoonverbinding mag worden gebruikt (omdat die ook werkt bij stroomuitval). 

2. Kabel: onderzocht moet worden welke aanbieders er zijn in de regio waar het project gebouwd gaat worden en 

bovendien, wat zij aan kunnen bieden. De mogelijkheden op dat gebied zijn groot en worden steeds groter.  

3. Gebruiker: als installaties vooraf bepaald zijn samen met de toekomstige gebruiker, dan heeft dat voordelen. De 

gebruiker hoeft minder zelf te organiseren en kan het pand sneller betrekken. Soms is geen huurder bekend, 

komt later in beeld, of wordt een project verkocht. Op dat moment kunnen er wijzigingen optreden waarbij een 

scheiding tussen gebouwgebonden installaties en huurderswensen volstrekt helder moet blijven. De adviseur is 

de aangewezen persoon om dat traject te bewaken. 

4. Nadere eisen overheid: een nadere eis van bijvoorbeeld de brandweer kan aanleiding geven tot meerwerk. Van 

een aannemer mag worden verwacht dat hij een gebouw oplevert dat voldoet aan het bouwbesluit en in het 

verlengde hiervan, aan de eisen van de plaatselijke overheid.  

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – Communicatie en beveiliging zijn via een Nationale Beoordelingsrichtlijn voorzien van het wettelijke 

kader. Installatiebedrijven moeten een KOMO instal certificaat hebben en voldoen daarmee aan het wettelijke kader. 

Daarnaast zijn er de brancheorganisaties, bijvoorbeeld Uneto en EVB (Verenigde Europese Beveiligingsbedrijven) die 

hun eigen certificering kennen. We beperken ons hier echter tot de zaken die betrekking hebben op het 

bouwproces. 

1. Bouwbesluit: de bouwbegeleider heeft vooral te maken met het bouwbesluit. In zijn contacten met Bouw- en 

Woningtoezicht en in het verlengde hiervan, de brandweer, zal dit het uitgangspunt zijn. De bouwbegeleider 

heeft geen inzicht in de zeer gespecialiseerde installaties om de werkzaamheden inhoudelijk te controleren. Wel 

kan hij bewaken dat beveiligingsinstallaties niet ten koste gaan van het functioneren van vluchtwegen e.d. 

2. Brandmeldsystemen: voor een brandmeldsysteem dient een Programma van Eisen te worden opgesteld door een 

bureau, erkend door de NCP, het Nationaal Centrum voor Preventie. Ook het inspecteren van het conform het 
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PvE uitgevoerde systeem behoort tot hun taken. Indien het systeem voldoet aan de eisen, wordt een certificaat 

verstrekt.  

3. Politie Keurmerk Veilig Wonen: rookmelders binnen woningen en intercominstallaties met camera kunnen 

onderdeel zijn van het politiekeurmerk. Overleg met de politie kan dus noodzakelijk zijn.  

4. Garanties: de adviseur dient ervoor te zorgen dat niet alleen voor de separate installaties een garantietermijn is 

omschreven in het bestek, maar ook voor de integrale werking. De concept-garantieverklaringen moeten vooraf 

door de installateurs worden overhandigd. 

 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING – De installaties die hier omschreven worden, zijn bij ieder project weer anders ingevuld. Is een gebruiker 

bekend, of zelfs de initiatiefnemer van een gebouw, dan kunnen veel onderdelen als bestekdeel worden 

meegenomen in de totaalopdracht van de hoofdaannemer. Wil de gebruiker graag werken met eigen bedrijven, dan 

kunnen deze worden omschreven als werk derden en dient de hoofdaannemer de coördinatie te verzorgen tijdens 

de uitvoeringsfase. Ten opzichte van de feitelijke ingebruikname van een pand kan dit al gauw een aantal weken 

schelen. 

1. Bouworganisatie: de bouwbegeleider zal vrij snel voor zichzelf in beeld moeten brengen welke installaties 

gebouwgebonden zijn. Vervolgens kan hij uit de contractstukken halen welke onderdelen behoren tot het 

contract en welke onderdelen separaat zijn of worden uitbesteed. Tenslotte, als de gebruiker reeds bekend is, 

zullen de installaties van de gebruiker moeten worden geïnventariseerd. In overleg met de adviseur kunnen aan 

de hand van dit overzicht de nog te verrichten activiteiten onderling worden afgestemd. Het uitgangspunt 

hierbij is dat de adviseur de ontwerpcoördinatie tussen gebruiker en aannemer/installateurs verzorgt en dat de 

bouwbegeleider stuurt en op de hoogte moet blijven. Aandacht voor elektrische sloten, deurstations, 

sleutelkluizen, e.d. 

2. Coördinatie werk derden tijdens de uitvoeringsfase: als er onderdelen zijn die geschikt zijn om zonder 

problemen te worden aangebracht tijdens de uitvoeringsfase, dus voor de oplevering, dient dit besproken te 

worden tussen partijen (adviseur-aannemer-installateurs). Er moet een planning worden opgesteld. 

Verzekeringen en verantwoordelijkheden moeten helder zijn voor de start van de uitvoering. Hierbij is het ook 

denkbaar dat de hoofdinstallateur kabels aanbrengt voor de installateur van de gebruiker. Voor het totale 

bouwproces is dit een goede optie, het brengt rust in de organisatie. 

3. Coördinatie computer- en patchruimte: als de situatie zich voordoet dat de data en telefoonbekabeling in de 

uitvoeringsfase wordt aangebracht, dan is een logisch vervolg dat de computer- en patchruimte bouwkundig 

wordt voorgetrokken. Wanden en vloeren worden in een vroegtijdig stadium afgewerkt met als vast gegeven dat 

deze nog eens moeten worden afgewerkt voor de oplevering. Over het aanbrengen van het plafond moeten 

afspraken worden gemaakt. Als de meeste kabels uit het plafond komen, is het raadzaam om het plafond 

achterwege te laten tot net voor de oplevering. De ruimte dient afsluitbaar ter beschikking te worden gesteld 

aan de data-installateur. 

4. Coördinatie tekeningen: voorzieningen ten behoeve van communicatie en beveiliging moeten soms in het 

ruwbouwstadium al worden ingestort, of in de timmerfabriek worden aangebracht. Daarom is een coördinatie 

van de op dat moment bekende installaties zeer belangrijk. De bouwbegeleider zal zich hier intensief mee bezig 

houden. Het is zijn zorg dat een kabel in een kozijn kan worden weggewerkt en niet later op het kozijn moet 

worden aangebracht. 

5. Bemonstering: van alle relevante onderdelen die in aanmerking komen voor bemonstering moeten tijdig 

monsters aanwezig zijn. Deze bemonstering moet compleet met attesten worden aangeboden. 

6. Afstemming regelapparatuur: de meeste separate installaties hebben hun eigen regelsystemen waar een fysieke 

plaats voor moet worden gevonden. Soms zijn het PC's die op een bureau moeten komen. Voor de 

overzichtelijkheid en de beheersbaarheid moet worden gestreefd naar plaatsing in de laagspanningsruimte of 
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het kantoor van een huishoudelijke dienst (facilitymanager-security). 

7. Balie: voor de meeste zaken geldt dat een signalering en soms een bediening in een balie moet plaatsvinden. 

Zie hiervoor ook het controleplan 47.42. 

8. Coördinatie uitvoering: in de meeste gebouwen wordt de bekabeling aangebracht boven de verlaagde plafonds, 

uitgezonderd de data bekabeling. Bij toepassing van wandgoten of verhoogde vloeren kan de meeste 

bekabeling onder de vloer worden gelegd. Dit vereist een zeer intensieve coördinatie. Voordat een plafondraster 

kan worden aangebracht, dienen alle installateurs hun kabels en leidingen te hebben aangebracht. Hieronder 

volgt een overzicht van alle onderdelen die kunnen voorkomen: 

- Verlichting 

- Noodverlichting 

- Luidsprekers 

- Rookmelders 

- Vluchtwegaanduidingen 

- Ventilatie, verwarming en koeling, installatie en roosters 

- Riolering, inclusief condensafvoer 

- Beletsignalering 

- Infraroodmelders 

- Toegangscontrolesysteem 

- Kabels ontruimingsinstallatie 

- Kabels brandmelders 

- Sprinklerleiding inclusief de koppen 

- Data-aansluitingen voor beamers e.d. 

- Kabels voor steunzenders telefonie. 

 Partijen dienen te onderzoeken of een plafond zodanig kan worden uitgevoerd, dat alle plafondpanelen in één 

 bewerking kunnen worden aangebracht. Vaak zal dat niet mogelijk zijn en moet dit in twee fasen

 geschieden. De inzet van deze coördinatie moet zijn dat een plafond pas wordt dichtgelegd als alle kabels en 

 leidingen aanwezig, aangesloten en getest zijn. Het toepassen van een sluitbrief wordt geadviseerd. 
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V. Indicatieplanning 

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

beveiliging. 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. Beschikbaar stellen definitieve installatie-

tekeningen aan derden als onderlegger 

                   

2. Definitieve installatietekeningen 

communicatie en beveiliging 

                   

3. Organisatie werkzaamheden derden                    

4. Beschikbaarheid computer- en 

patchtruimte 

                   

5. Aanbrengen plafondsysteem                    

6. Afmonteren armaturen en componenten                    

7. Testen en controleren                    

8. Aanbrengen plafondplaten tweede fase                    

9. Herstelwerkzaamheden patchruimte                    

10. Opleveren installaties                    

11. Opleveren gebouw                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Computer- en patchruimte 

2. Controlewerkzaamheden  

3. Aanbrengen componenten . 

4. Opleveringscontrole door adviseur 

5. Na de oplevering 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Zoals bij veel installaties gaat het er niet om dat de bouwbegeleider de installaties controleert. Dit is het 

terrein van de adviseur. De bouwbegeleider zal zich beperken tot de bouwkundige kant van deze installaties. Als 

een kabel brandwerend moet worden afgewerkt, dan is dat bouwkundig. Als een nachtschootsignalering moet 

worden gerealiseerd, dan moet daar een mantelpijp voor aanwezig zijn. Dit kan hij nagaan op de kozijntekeningen. 

Als een schoon-betonwand wordt gestort, dan moet ook die ene infraroodmelder op een ingestorte doos kunnen 

worden afgemonteerd. Natuurlijk, het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om dat te regelen, maar de 

praktijk wijst uit dat de betonwand nooit gesloopt wordt als een doos ontbreekt. Hier worden dan weer 

noodoplossingen voor gezocht die altijd afbreuk doen aan het eindresultaat. De bouwbegeleider heeft daar een taak 

in en kan daar zijn meerwaarde tonen. 

1. Computer- en patchruimte: voordat de ruimte wordt overgedragen 

aan de installateur, als dit een nevenaannemer is, zal de 

bouwbegeleider een inspectie houden en onvolkomenheden 

vastleggen in een opnamelijst. Formeel moet de ruimte tijdelijk 

worden overgedragen. Er kan geen sprake zijn van een (deel) 

oplevering. Voor oplevering volgt een tweede inspectie en de 

eventuele beschadigingen die zijn ontstaan tijdens de 

werkzaamheden kunnen voor rekening van de installateur worden 

hersteld. 

2. Controlewerkzaamheden: de bouwbegeleider zal in overleg met de 

adviseur nauwkeurig moeten afstemmen hoe de controle op de 

installaties wordt ingevuld. Welke controles worden uitgevoerd 

voordat een plafond kan worden gesloten? Vinden er veel 

activiteiten plaats boven het verlaagde plafond, dan kan een 

sluitbrief-systeem erg handig zijn. De desbetreffende bedrijven 

geven door middel van hun handtekening aan dat de installatie 

gereed is en de adviseur geeft door middel van zijn handtekening 

aan dat de installatie gecontroleerd en getest is. Na een laatste 

inspectie door de brandweer (controle brandwerende sparingen) 

kan het plafond worden gesloten.  

3. Aanbrengen componenten: nadat een plafond is gesloten, kan het 

voorkomen dat de laatste componenten nog moeten worden 

aangebracht, denk aan de infraroodmelders. Afspraken om te 

vermijden dat plafondplaten vuil worden zijn dan noodzakelijk. Men kan afspreken dat alleen de (onder) 

aannemer van de plafonds de platen mag aanraken. 

4. Opleveringscontrole door adviseur: bij de oplevering van de installaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn 

Fig. 2 | Computer- en patchruimte 



  CONTROLEPLAN COMMUNICATIE EN BEVEILIGING 75.00 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 9 - 11 

dat plafondplaten weer open moeten. De aannemer dient in dat geval assistentie te verlenen in het openen en 

daarna weer dichtleggen van het plafond. 

5. Na de oplevering: met de gebruiker moet worden doorgesproken hoe te handelen als na de oplevering het 

plafond weer open moet. Ook hier kan worden overwogen om de aannemer assistentie te laten verlenen tegen 

een vooraf vastgesteld tarief. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. Inventariseren installaties binnen en buiten het contract    

2. Aansturen ontbrekende installaties    

3. Vaststellen wie de ontwerpcoördinatie doet    

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 werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

15. Installatietekeningen aanwezig en definitief    

16. Coördinatie tekeningen bouwkundig (kozijnen, betonwanden, 

metselwerk) 

   

17. Routing en planning vaststellen, ook met derden    

18. Controlewerkzaamheden afstemmen met adviseur    

19. Bespreken beschikbaarheid ruimte in kabelgoten en ladders    

20. Is er een werkplan ingediend ter controle    

21. Is het werkplan goedgekeurd    

22. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

23. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

bouw aanwezig 

   

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

26. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

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

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

28. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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

30. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

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

32. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

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

C. Uitvoering    

34. Sluitbriefprocedure gewenst/noodzakelijk    

35. Controle door brandweer van brandwerende afwerking sparingen    

36. Controle brandweer ontruimingsinstallatie en vluchtdeuren    

37. Overdracht computer- en patchruimte geregeld    

38. Controle door adviseur brandmeldinstallatie i.v.m. certificering 

systeem 

   

D. Nacontrole    

39. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

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

41. Zijn er afspraken gemaakt voor instructie van de gebruikers    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


