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Voorwoord  
 
Deze Beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het College van Deskundigen Brandveiligheid, 
waarin belanghebbende partijen op het gebied van ontwerp, installatie, oplevering en nazorg 
van brandveiligheidsystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie zijn 
vertegenwoordigd. Dit College begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zonodig 
deze Beoordelingsrichtlijn bij.  
Waarin deze Beoordelingsrichtlijn sprake is van “College” is daarmee bovengenoemd College 
bedoeld. 
 
Deze Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa - 
Reglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa voor certificatie 
zijn vastgelegd. 
 
Deze Beoordelingsrichtlijn beoogt om op basis van de stand van de techniek een acceptabel 
niveau van brandveiligheid te waarborgen om schade aan mens en goederen te voorkomen 
dan wel te beheersen. 
 
De uitkomsten van deze beoordelingsrichtlijn dienen in lijn te liggen met de integrale 
veiligheidsgedachte, die van toepassing is voor dit soort beveiligingssystemen, waarbij de 
gehele veiligheidsketen beoordeeld dient te worden. 
 
Verder is VdS 3527; 2007 meegenomen als leidraad voor ontwerp, installatie, oplevering en 
nazorg van deze installaties c.q. systemen.  
 
Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door de technische werkgroep BRL-K21017, waarin de 
volgende leden vertegenwoordigd waren ten tijde van het opstellen; 
 J. Streefland DSV Solutions    afnemer 
 P. Eijkelenberg DSV Solutions    afnemer 
 J. den Boer  VEBON (Hi-Safe)   installateur 
 P. Elferink  LNB/NVBR (Brandweer Utrecht) eisende partij 
 W. van der Meij Verbond van Verzekeraars (Allianz) eisende partij 
 R.E.M. Guiaux FX Prevent    leverancier 
 J.W. Kluytmans PRESSCON    leverancier 
 P.E. Voshol  Kiwa Certification and Inspection  secretaris 
 M.J. Steemers Marsh     adviseur 
 

Deze regeling kan door eisende partijen aangewezen worden in het kader van handhaving en 
controle op de kwaliteit van de uitvoering van de uitgangspunten, waaraan dit type 
inrichtingen aan dient te voldoen.  
 
Doel van de regeling voor de gebruikers. 
De regeling heeft als doel om eigenaren c.q. gebruikers van inrichtingen de mogelijkheid te 
geven om zich onafhankelijk en deskundig te laten toetsten op het brandveilige gebruik van 
hun inrichtingen. 
Hiermee wordt bereikt dat de eigenaren c.q. gebruikers meer kennis opdoen, hoe zij hun 
inrichting verantwoord kunnen gebruiken.  
Tevens wordt hiermee het bewustzijn binnen de beheersorganisatie van de inrichting op dit 
punt vergroot. 
De eigenaren c.q. gebruikers van de inrichtingen kunnen met het keurmerk aantonen, dat zij 
verantwoord ondernemen en kunnen zich hiermee positief onderscheiden binnen hun markt 
en klanten. 
 



 
 
 

 

 

Leeswijzer 
 
In hoofdstuk één van deze regeling zijn de uitgangspunten van de regeling nader omschreven 
en is het toepassinggebied vastgesteld. Het toepassingsgebied geeft aan waarop de bedrijven 
zijn gecertificeerd en wat zij uitvoeren in het kader van de regeling. Om verwarring te 
voorkomen zijn in het eerste hoofdstuk een aantal begrippen opgenomen die in deze regeling 
worden gehanteerd.  
 
Over het daadwerkelijk uitvoeren van het proces om te komen tot een ontwerp en de levering 
gaat hoofdstuk twee. Hierin zijn de eisen opgenomen die de gecertificeerde bedrijven moeten 
volgen om het werk onder certificaat uit te voeren. Een belangrijk onderdeel hierin is de 
opdrachtaanvaarding. Voordat een gecertificeerd bedrijf het werk mag uitvoeren zal het één 
en ander moeten zijn voorbereid en zijn overlegd met de eisende partijen.  
 
Hoofdstuk drie gaat over de eisen die gesteld worden aan de componenten en onderdelen die 
gebruikt worden in de installatie c.q. inrichting. 
 
Hoofdstuk vier gaat over de inhoud van het kwaliteitssysteem dat de gecertificeerde bedrijven 
moeten hebben ingericht. Om het werk consequent en correct uit te voeren zullen de 
gecertificeerde bedrijven bepaalde (interne) afspraken vast moeten leggen. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zullen zijn gedefinieerd en de medewerkers die de 
ontwerpen en de uitvoering beoordelen, zullen conform de afspraken vakbekwaam en 
gekwalificeerd zijn.  
 
Hoofdstuk vijf geeft een samenvatting van het uitvoeren onderzoeken in aanloop tot 
certificatie en de instandhouding van de certificatie. 
 
De eisen waar Kiwa aan moet voldoen, zijn opgenomen in hoofdstuk zes. In de basis geldt dat 
ook Kiwa ervaring moet hebben in een bepaald toepassingsgebied voor het juist uitvoeren van 
audits, zowel op locatie als bij de bedrijven op kantoor. Daarnaast is in dit hoofdstuk 
opgenomen op welke wijze het beoordelingsonderzoek dat Kiwa uitvoert is opgebouwd. Op 
basis van dit onderzoek wordt bepaald of een bedrijf het bedrijfscertificaat kan halen dan wel 
behouden en op basis hiervan gerechtigd is om het keurmerk te mogen verlenen. 
 
Afsluitend wordt in hoofdstuk zeven verwezen naar de documenten en normen die zijn 
genoemd in deze regeling. 
 
De regeling heeft als doelgroep; de certificaathouder, de gebruiker van de inrichting, de 
certificatie-instelling en overige belanghebbenden zoals het bevoegde gezag, brandweer, 
verzekeraars de grotere klantgroepen zoals brancheorganisaties. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de 
behandeling van een aanvraag, en de instandhouding van een productcertificaat voor 
ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandveiligheidsystemen gebaseerd op 
inertisering en zuurstofreductie. 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen die in het 
hoofdstuk “Afspraken over de uitvoering van certificatie” zijn vastgelegd. 

1.2 Toepassingsgebied 

De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, waaronder projecteren, 
installeren en opleveren van een preventieve en eventueel repressieve brandbeveiliging door 
middel van een systeem c.q. installatie voor inertisering en zuurstofreductie voor 
compartimenten.  
De beveiligingsinstallatie kan hierbij 4 niveaus aan veiligheid bieden met bijbehorende 
doelstellingen. De afstemming en het niveau dienen vooraf plaats te vinden tussen de partijen 
op basis van het bepaalde risico: 
 

1. Doelstelling preventief. Het systeem/installatie heeft als doel om de kans van het 
ontsteken van brandbare materialen c.q. goederen in het compartiment te 
minimaliseren. De installatie bereikt dit door een verlaging van het 
zuurstofpercentage in de ruimte door middel van stikstofsuppletie in het beveiligde 
compartiment. Het zuurstofgehalte in het compartiment wordt hierbij constant op een 
zuurstofpercentage gehouden, waarbij aantoonbaar is dat deze risicoverlaging ook 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd.  

2. Doelstelling repressief aanvullend op preventief. Het systeem/installatie heeft als 
aanvulling op doelstelling 1 een doel om bij het toch ontsteken van een brand de 
ontstoken c.q. brandende materialen en goederen te blussen. De installatie bereikt dit 
door een nog verdere verlaging van het zuurstofgehalte in het beveiligde 
compartiment door verdere versnelde suppletie van stikstof of een ander inert gas. 
Hierdoor moet een verlaging van het gewenste zuurstof percentage binnen de vereiste  
tijd bereikt worden. Voor deze repressieve actie is een branddetectie installatie 
noodzakelijk. 

3. Doelstelling continue inertisering. Het systeem/installatie heeft als doel om de kans 
van het ontsteken van brandbare materialen c.q. goederen uit te sluiten. De installatie 
bereikt dit door een continue verlaging van het zuurstofpercentage in de ruimte door 
middel van stikstofsuppletie in het beveiligde compartiment. Het zuurstofgehalte in 
het compartiment wordt hierbij constant op gehouden op een vooraf bepaald 
percentage waarbij aantoonbaar is dat ontstekingen niet kunnen plaatsvinden. 

4. Doelstelling repressief met verlengde inertisering. Het systeem/installatie heeft als 
doel om bij brand de ontstoken c.q. brandende materialen en goederen te blussen. De 
installatie bereikt dit door een verlaging van het zuurstofgehalte in het beveiligde 
compartiment door versnelde suppletie van stikstof of een ander inert gas. Hierdoor 
moet een verlaging van het gewenste zuurstofpercentage binnen de vereiste tijd 
worden verkregen. Vervolgens is de installatie in staat om deze verlaging van het 
gewenste zuurstofpercentage voor minimaal 1 week te behouden of langer indien dit 
wordt geëist. Voor deze repressieve actie is een branddetectie installatie noodzakelijk. 

 
 

De controle op de randvoorwaarden (zie onderstaand) waarbinnen de installatie moet kunnen 
functioneren vallen binnen dit certificatieschema. Verder bevat het proces ook de nazorg van 
de installaties. 
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Er is 1 leverende partij in dit certificatieschema herkenbaar, te weten de leverancier van het 
systeem met zijn specifieke kennis aangaande het ontwerp en die tevens de fabrikant kan zijn 
van de diverse installatiecomponenten. Deze partij is tevens de ontwerpende partij. 
Deze leverende partij kan onderdelen onder zijn verantwoordelijkheid uitbesteden. De 
partijen moeten een overeenkomst hebben, waarin levering van kennis, componenten en 
diensten is geregeld. 
 
Verder zijn nog de volgende partijen in dit schema aanwezig zoals; 
- de eigenaar; 
- de verzekeraar; 
- het bevoegde gezag. 
 

1.2.1 Geschiktheid c.q. toepassingsattest 

Hierbij dient door de gecertificeerde leverancier vooraf kenbaar gemaakt te worden voor, 
welke type brandstoffen en/of goederen in de aanwezige configuraties aanwezig zijn en de 
installatie geschikt is, de aantoonbaarheid dient plaats te vinden door een attest op basis van 
deze BRL. Deze geschiktheid zal aangetoond moeten worden op basis van proportionele 
meting van het zuurstofpercentage in relatie tot de aanwezige luchtdruk.  
Dit attest heet ″Toepassingsattest voor installaties voor inertisering en zuurstofreductie  
volgens BRL-K21017″. 
Testen uitgevoerd door partijen acceptabel voor certificatie volgens gelijkwaardige normen 
acceptabel voor certificatie worden als gelijkwaardig beschouwd conform deze BRL. Zie 
verder hoofdstuk 1.5. 
 

1.2.2 Randvoorwaarden voor functioneren 

De randvoorwaarden voor het kunnen functioneren van de installatie moeten gedefinieerd 
zijn door de gecertificeerde leverancier.  
Hierbij moeten minimaal de volgende aspecten worden beschouwd: 
 Bouwkundige voorzieningen voor compartimentering in relatie tot dichtheid van de 

ruimte(n), brandwerendheid, rekeninghoudend met brand van binnen- en buitenuit en 
mogelijke abrupte drukopbouw c.q. drukverandering door het systeem en / of de 
aanwezige brandbare stoffen / goederen / apparatuur in het compartiment; 

 Koppeling met voorzieningen voor detectie van brand, brandalarmeringsapparatuur 
(optische – en akoestische signaalgevers) en handmelders voor blussing blokkeren en 
activeren; 

 Koppelingen naar technische installaties zoals ventilatie- en luchtbehandelingssystemen, 
rookbeheerssystemen, deuren, noodstroomvoorzieningen, etc.; 

 Het gebruik van de te beveiligen ruimte, wat betreft de opslagconfiguratie in de 
beveiligde ruimte, de relatie tussen de aanwezige brandbare stoffen / apparatuur en het 
ontwerp van de beveiligingsinstallatie moet duidelijk zijn, dit moet tot uiting komen in de 
risico afweging behorende bij het integrale beveiligingsconcept van de te beveiligen 
ruimte; 

 Het gebruik van de te beveiligen ruimte, wat betreft de aanwezigheid van mensen en de 
daarmee eventueel gepaarde risico’s, dit moet tot uiting komen in de risicoafweging 
behorende bij het integrale beveiligingsconcept van de te beveiligen ruimte; 

 De wederzijdse beïnvloeding van beveiliging van aangrenzende ruimten en gebouwen; 
 Het energiegebruik van het systeem in relatie tot de dichtheid en het gebruik van de 

ruimte en de omliggende ruimten;  
 De frequentie waarin toegangsdeuren/sluizen etc. geopend worden, maatgevend is aantal 

openingen en oppervlak van de opening. (verlies van inert gas tijdens opening); 
 De bekendheid van de interne organisatie van het beveiligde object met de werking van 

de installatie en de bijbehorende consequenties. 
 
De brandmeldinstallatie valt binnen het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn 
(BRL).  
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De installatie voor inertisering en zuurstofreductie voor compartimenten mogen niet worden 
gebruikt bij branden met onderstaande materialen, tenzij testen via dit certificatieschema of 
andere voor deze toepassing geaccrediteerde testlaboratoria dit aantoonbaar hebben gemaakt. 

 Chemische stoffen die zelf zuurstof bevatten zoals cellulose nitraat; 
 Mengsels van chemische stoffen die oxiderende delen bevatten zoals natrium chloride 

of natrium nitraat; 
 Chemische stoffen die instaat zijn tot autothermale decompositie zoals sommige 

organische peroxides; 
 Reactieven metalen (zoals natrium, kalium, magnesium, titanium and zirkonium), 

reactieven hybriden, of 
 Metaal amide, waarvan sommige heftig kunnen reageren met gasvormige 

blusmiddelen; 
 Omgevingen waarbij significante oppervlakten aanwezig zijn met een temperatuur 

groter dan het ontledingstemperatuur van het brandblusmiddel en niet verwarmd 
worden door de brand. 

 
Indien er redelijkerwijs twijfel is of er een effectieve blussing kan plaatsvinden op producten 
die in een ruimte zijn opgeslagen kan er een test worden uitgevoerd waarvan de details in het 
toepassingsattest volgens BRL-K20017 worden vermeld. 
 
In dit certificatieschema is geen aandacht besteed aan de mogelijk schadelijke werking van de 
installatie voor inertisering en zuurstofreductie voor compartimenten aan het compartiment 
zelf en de goederen die hierin verblijven.  

1.3 Begrippen en afkortingen 

In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 
 Audit: systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of een activiteit op het 

gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten overeenstemmen met de 
geplande maatregelen en of deze maatregelen op doeltreffende wijze zijn 
geïmplementeerd en geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen. Het onderzoek 
moet zijn gefocust op de output van het proces. De audit richt zich op de organisatorische 
en bedrijfskundige activiteiten (software), die leiden tot de borging van de output van het 
proces. Zie ook ISO 9000; 

 Automatisch: niet bestuurd door de hand van de mens, uitvoering van een functie zonder 
de noodzaak van bedoelde interventie;  

 Automatisch / handmatige schakelaar; Middel om de installatie te veranderen van 
automatische naar handmatige activering. Toelichting; dit kan door middel van een 
handmatige schakelaar op het controle paneel of een andere eenheid of een 
personeelsdeur blokkering. 

 Beoordelingsrichtlijn: de in het College gemaakte afspraken over het onderwerp van 
certificatie; 

 Bevoegd gezag; de vergunning verlenende instantie in vele gevallen de Gemeente of 
Provincie. Die dit ter advies bij de (regionale) Brandweer neerleggen; 

 Brandbluscentrale: centrale eenheid voor de aansturing van de brandblusinstallatie 
conform EN 12094-1 en niet te verwarren met de brandmeldcentrale conform EN 54-2 en 
EN 54-4. In het geval dat de bluscentrale tevens als brandmeldcentrale wordt ingezet dan 
dient deze te voldaan aan zowel EN 12094-1 als wel aan EN 54-2 en EN 54-4; 

 Zuurstofreductie installatie: de samenstelling van de inert gasgenerator, filtereenheid, 
etc.  

 Brandblusinstallatie; de samenstelling van blusgasvoorraad, de verdeelinrichting, etc 
volgens EN15004-1 of indien noodzakelijk volgens NFPA 2001 of VDS 2390. 

 Brandbeveiligingsinstallatie: de samenstelling van de zuurstof reductie installatie en 
eventueel de brandblusinstallatie en de functionele randvoorwaarden zoals genoemd in 
het toepassingsgebied en wat invulling moet geven aan een integraal beveiligingsconcept.  

 Brandblusmiddel: voor deze toepassing is dit een inert gas voornamelijk bestaand uit 
mengsels van stikstof en argon volgens EN15004-1; 
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 Brandcompartiment; Gedeelte van één of meer gebouwen bestemt als maximaal 
uitbreidingsgebied; 

 Het te beveiligen compartiment; het ruimtelijke compartiment wat gebruikt wordt voor 
de toepassing van een van de beveiligingsconcepten. 

 CI: Certificatie Instelling;  
 Controleapparaat zuurstofreductiesysteem; Een apparaat dat in staat is om te meten en 

om de volgorde van gebeurtenissen die leiden tot de bewaking en activering van 
sturingen; 

 College van Deskundigen: het Kiwa “College van Deskundigen Brandveiligheid”;  
 EN: Europese Norm; 
 Eisende partij: de bevoegde autoriteit is primair het gemeentebestuur of diens 

gemachtigde die de toepassing van de brandblus / branddetectie / brandpreventie 
installatie heeft geëist en/of moet goedkeuren. Daarnaast kan iedere andere 
rechtspersoon als eisende partij optreden zoals de brandverzekeraars. Deze eisende 
partijen zullen de uitgangspunten voor de installatie moeten vastleggen; 

 Handmatig; Een benodigde bedoelde handeling om een functie te kunnen voltooien; 
 HBO; Hogere beroepsopleiding; 
 II; Inspectie Instelling 
 IKB - schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde 

kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem;  
 Inert ; Een chemische stof wordt inert (letterlijk willoos, traag) genoemd als deze niet of 

nauwelijks reageert met vrijwel alle andere chemicaliën. Tot de inerte stoffen worden 
veelal edelgassen en edelmetalen gerekend. 

 Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat processen bij voortduring 
voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd, in dit geval de ontwerpende en 
installerende partij en de partij die nazorg levert;  

 Installateur; de partij die onder verantwoording van de leverancier onderdelen van de 
installatie aanbrengt. De installateur is natuurlijk ook verantwoordelijk voor zijn eigen 
deel; 

 Ontwerper; de partij die onder verantwoording van de leverancier het ontwerp van de 
installatie en alle randvoorwaarden samenstelt. De ontwerper is natuurlijk ook 
verantwoordelijk voor zijn eigen deel; 

 Fabrikant; de partij die verantwoordelijk is voor de componenten;  
 Projectcertificaat: verklaring van de leverancier, dat het ontwerp, de geleverde installatie 

(met randvoorwaarden) of nazorg voldoen aan deze beoordelingsrichtlijn; 
 Inspectie: activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven, of schatten van 1 of meer 

kenmerken van het product en het vergelijken van de resultaten daarvan met 
gespecificeerde eisen om vast te stellen of overeenkomstigheid voor elk kenmerk is 
bereikt. Het gaat hierbij specifiek om de inspectie van de installatie en bijbehorende 
randvoorwaarden. Praktische gezien richt de inspectie op de technische fysieke output 
van het proces (hardware). Zie ook NEN-EN-ISO 9000 onder “keuring”; 

 ISO: Internationale Standaardisatie Organisatie; 
 Lichte industriefunctie; Industriefunctie waarin activiteiten plaats vinden, waarbij het 

verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt; 
 MBO; Middelbare beroepsopleiding; 
 MVK: Middelbaar veiligheidskundige; 
 Ontstekingsgrens; Een mengsel van een brandbaar gas en lucht kan alleen worden 

ontstoken als de hoeveelheid gas in dat mengsel binnen bepaalde grenzen ligt. Uit de 
ontstekingsgrenzen kan worden afgeleid bij welke hoeveelheid gas in lucht een 
gevaarlijke situatie kan ontstaan. Het kleinste percentage gas, waarbij het gas-lucht 
mengsel kan worden ontstoken, dit wordt de ‘onderste ontstekingsgrens’ genoemd. Het 
hoogste percentage, waarbij dat nog mogelijk is wordt de ‘bovenste ontstekingsgrens’ 
genoemd. 

 Besloten ruimte; Een ruimte die niet bezet kan worden door mensen gezien zijn 
afmetingen of andere fysieke beperkingen, waarin gevaar voor verstikking, bedwelming 
of vergiftiging bestaat.;  

 NEN: Nederlandse Norm; 
 Noodplan: plan hoe te handelen in geval van calamiteiten; 



 

BRL-K21017/01  2009-02-01                                        13 van 70 

 Normaal niet bemenste  ruimte; Een ruimte die niet is bezet door mensen onder normale 
omstandigheden, maar nu en dan kortstondig betreden mag worden;  

 Normaal bezette ruimte; Een ruimte die onder normale omstandigheden is bezet door 
mensen; 

 Vergrendelingapparaat c.q. blokkeerinrichting; Handmatig uitschakelapparaat dat de 
elektrische activering van de blussing voorkomt, zie hiervoor EN12094-1. Toelichting. De 
werking van het apparaat moet een indicatie geven over de ont- en vergrendeling;  

 Overige gebruiksfunctie; Niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten 
waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt; 

 Principaal: eigenaar van de te beveiligen inrichting; 
 Projecteren: tweede stap in het ontwikkelingsproces van een installatie, waarbij op basis 

van het programma van eisen de installatie wordt uitgelegd; 
 PVE: Programma van eisen met hierin opgenomen prestatie eisen en randvoorwaarden 

voor de (brandblus-) en beveiligingsinstallatie; 
 RIE: Risico Inventarisatie en Evaluatie; 
 Technische ruimte; Ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het 

functioneren van een gebouw, waaronder in elk geval begrepen een meterruimte, een 
liftmachine ruimte en een stookruimte. Eventueel verder uitbreiden met verschillende 
ruimten; 

 Verzekeraar: persoon of instelling, die tegen vergoeding (premie) op zich neemt het in de 
polis genoemde risico te dragen; 

 Vuurbelasting; Vuurbelasting als bedoeld in NEN 6090. 
 WBDBO; Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag als bedoeld in NEN 6068. 

1.4 Eisen en bepalingsmethoden  

In deze beoordelingsrichtlijn zijn eisen en bepalingsmethoden vastgelegd. Daaronder wordt 
verstaan: 

1.4.1 Eisen 

Functionele eisen: essentiële eisen die aan een product gesteld moeten worden om het 
product door de gebruiker veilig te kunnen gebruiken en functioneel is voor het doel waar het 
voor bedoeld is.  
Prestatie-eisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op bepaalde 
(functionele) eigenschappen van het onderdeel van het bouwdeel (brand blusinstallatie en 
randvoorwaarden) en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan 
worden berekend of gemeten.  
Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de 
(identificeerbare) eigenschappen van de in het bouwdeel (brand blusinstallatie en 
randvoorwaarden) toegepaste producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die 
ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten. 
Proceseisen: geconcretiseerde eisen waaraan het proces moet voldoen, zonodig met inbegrip 
van de daarbij aan te houden condities en randvoorwaarden waaronder het proces mag of 
moet plaats vinden. 

1.4.2 Bepalingsmethoden 

Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen 
wordt voldaan. 
Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te 
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring aan 
de in de BRL gestelde eisen voldoen. 
 
In de onderzoeksmatrix is samengevat welk onderzoek zal worden uitgevoerd door CI/II bij 
de toelating en bij controles, en met welke frequentie het controleonderzoek zal worden 
uitgevoerd. 
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1.5 Acceptatie van door de fabrikant geleverde onderzoeksrapporten  

Indien door de fabrikant rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overlegd 
om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond 
dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde 
accreditatienorm, te weten: 
 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 
 NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 
 NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren 
 NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren 
 NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren. 
De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen, wanneer een accreditatiecertificaat 
kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-
instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. 
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek. 
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd, zal de certificatie-instelling zelf 
verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het betreffende onderzoek opnieuw zelf 
(laten) uitvoeren. 

1.6 Kwaliteitsverklaring 

De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als 
productcertificaat1 afgegeven aan de gecertificeerde leverancier. Een model van deze 
kwaliteitsverklaringen is als bijlage bij deze BRL opgenomen. 
 
Verder wordt door de gecertificeerde leverancier de volgende kwaliteitsverklaring afgegeven. 
Projectcertificaat 
Per opgeleverde installatie in de vorm van een projectcertificaat volgens deze BRL.  
Bij de 1:1 inspectie van de installatie kan dit pas nadat het inspectierapport van de CI aangeeft, 
dat alle bevindingen positief zijn aangaande de installatie en randvoorwaarden, zie verder 
paragraaf 6.3 van deze BRL. 
De gecertificeerde leverancier verklaart hiermee dat de installatie voldoet aan deze 
beoordelingsrichtlijn en is gecontroleerd volgens deze BRL.  
Dit certificaat dient door Kiwa te worden geregistreerd om valide te zijn. 
Een kopie van dit certificaat moet in het logboek behorende bij de installatie gearchiveerd 
worden. Een kopie van het certificaat moet bij de leverancier gearchiveerd zijn. 
Het certificaat zelf van het project wordt aan de klant/eigenaar overhandigd. 
 
 
 
 

                                                           
1
  Productcertificaat: een document waarin Kiwa verklaart dat een product geacht wordt te voldoen aan de 

in het productcertificaat vastgelegde productspecificatie, en de volgens dat proces uitgevoerde 

werkzaamheden geacht worden te voldoen aan de prestatie-eisen, die zijn vastgelegd in de daarvoor 

geldende beoordelingsrichtlijn, mits: 

De tijdens het proces toegepaste producten en materialen voldoen aan de in het productcertificaat vermelde 

specificatie; 

De in het productcertificaat opgenomen verwerkingsvoorschriften worden gehanteerd; 

De in het productcertificaat vermelde toepassingsvoorwaarden in acht worden genomen. 
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2 Proceseisen en bepalingsmethoden 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de processen moeten voldoen. Deze eisen 
zullen onderdeel uitmaken van de technische specificatie van het proces van de 
gecertificeerde leverancier die wordt opgenomen in het productcertificaat. 

2.2 Positie van de brandpreventie- en blusinstallatie in de beveiligingsketen  

Onderstaande tabel 1 en tekst in paragraaf 2.2 zijn informatief bedoeld. 
 

 Onderdelen in de beveiligingsketen bij preventie en repressie 
 

1.  Voorzieningen van zuurstofreductie  
Doel 1, 2, 3 en 4. 

2.  Voorzieningen voor branddetectie op basis van NEN 2535/A1; Brandveiligheid van 
gebouwen – Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en 
projecteringsrichtlijnen 
Doel 2 en 4 voor aansturing . Doel 1 voor alleen detectie.  

3.  Voorzieningen voor de sturing van: 
 Geregelde ventilatie 
 Compartimentering  
 Brandalarmeringsapparatuur c.q. ontruiminginstallatie volgens NEN2575/C1;   
 Doormelden intern en/of extern 
 Blussen 
Doel 1, 2, 3 en 4. 

4.  Voorzieningen voor geregelde ventilatie 
Doel 1, 2, 3 en 4. 

5.  Bouwkundige voorzieningen voor compartimentering zijnde ruimte dichtheid in 
relatie tot de suppletie capaciteit van de installatie (zie verder de voorschriften in het 
Bouwbesluit).  
Doel 1, 2, 3 en 4. 

6.  Brandalarmeringsapparatuur c.q. ontruimingsinstallaties volgens NEN2575/C1; 
Voorzieningen voor optische en akoestische signalering voor het verlaten van de 
ruimte (niet verwarren met ontruimingsinstallaties). 
Voorziening voor blussing blokkeren en blussing activering (zie NEN2535/A1 en 
EN12094-1). 
Doel  2 en 4. 

7.  Voorzieningen voor doormelden intern aan de Brandmeldinstallaties (zie 
NEN2535/A1 en EN12094-1). 
Doel  2 en 4. 

8.  Voorzieningen voor doormelden van storingen (zie NEN2535/A1 en EN12094-1). 
Doel 1, 2, 3 en 4. 

9.  Voorzieningen voor blussen door middel van stikstof of een ander inert gas (zie 
EN12094-1 en EN15004-1). 
Doel  2 en 4. 

Tabel 1. 
 
De noodzaak van de componenten wordt bepaald door de inrichting of het object, wat 
beveiligd moet worden en het Programma van eisen. 
Belanghebbenden binnen het Programma van Eisen kunnen zijn: 
 Eigenaar c.q. opdrachtgever; 
 Bevoegd gezag; 
 Verzekeringmaatschappij. 
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Informatieve toelichting. 
Het bevoegde gezag gebruikt onder andere een gemeentelijke bouwverordening c.q. 
gebruiksbesluit om te komen tot de bepaling of een brandblus- / brandpreventie installatie 
nodig is. 
Verder kan op basis van gelijkwaardigheid genoemd in het bouwbesluit ook een installatie 
geëist worden. 
Een PGS - richtlijn of een Wet Milieubeheer vergunning kan ook als basis dienen voor het 
eisen van een installatie. 

2.3 Randvoorwaarden functioneren 

Randvoorwaarden voor de zuurstofreductie- c.q. brandblusinstallatie om te kunnen 
functioneren zijn; 

 De risico-inventarisatie voor de vaststelling van de uitgangspunten in het programma 
van eisen. Hier moeten zowel interne als externe risico’s in opgenomen worden. 

 Branddetectie volgens NEN2535/A1;2002; Brandveiligheid van gebouwen – 
Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen of 
gelijkwaardige normen op basis van een geaccepteerd certificatieschema voor doel 2. 

 Ruimten met een brandwerendheid moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2003 c.q. 
bouwvergunning en achterliggende normen, bijvoorbeeld NEN6068 voor alle doelen. 

 Zelfsluiting van deuren en ramen die toegang geven tot de beveiligde ruimten voor 
alle doelen. 

 De sterkte van de bouwkundige voorzieningen in relatie tot de drukveranderingen in 
de beveiligde ruimte (let op over- en onderdruk door ook bijvoorbeeld uitwendige 
temperatuursveranderingen) . 

 De uitwendige klimatologische omstandigheden zoals o.a. luchtdruk, winddruk en 
temperatuur;  

 Het minimaliseren van mogelijke ventilatieverliezen ten gevolge van bezwijken van 
delen van de bouwkundige voorzieningen bijvoorbeeld luiken, ramen en deuren voor 
alle doelen.  

 Het uitzetten van ventilatie die belemmerend is voor de blussing in de beveiligde 
ruimten voor alle doelen. 

 Een compressor en scheidingsinstallatie van voldoende capaciteit voor alle doelen. 
 Een blusgas opslaginstallatie van voldoende capaciteit voor doel 2 en 4.  
 Het meten van het zuurstofpercentage in de beveiligde ruimte . 
 De relatie van het Programma van Eisen (PvE) van het beveiligde gebouw/ruimte in 

relatie tot andere PvE’s van de beveiligde gebouw c.q. ruimten. Het kan dus zo zijn 
dat bij het opstellen van het PvE van deze installatie er ook eisen gesteld moeten 
worden aan andere voorzieningen verderop in het gebouw c.q. het terrein. 

 
 
De randvoorwaarden moeten ingevuld worden door/of namens de eigenaar c.q. 
opdrachtgever van de installatie om het functioneren van de installatie mogelijk te maken. 
Deze randvoorwaarden vallen binnen de beoordeling van de leverancier en de CI. 
 
Opmerking 
Het gebruik van de installatie zoals is beschreven in dit schema kan leiden tot situaties in de 
beveiligde ruimte(n) die omstandigheden veroorzaken, waarbij afwijkende 
luchtvochtigheidpercentages in de ruimten kunnen ontstaan, dan normaal het geval is bij 
normaal geventileerde ruimten. Dit zal tijdens het ontwerp van de installatie een punt van 
aandacht moeten zijn. 
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2.4 Primair proces 

Het primaire proces is als volgt vorm gegeven in de volgende processtappen.  
 

Figuur 1. 
 

1) In processtap 1 moeten de minimale randvoorwaarden worden afgedekt. Het programma 
van eisen moet in eerste instantie gevalideerd worden door de eigenaar/opdrachtgever en 
geverifieerd door het bevoegde gezag (bijvoorbeeld Brandweer) en de verzekeraar.  

 

Input  Processtap  Output  Proceseigenaar 

Risico inventarisatie intern 
en extern 

 Niet in dit schema  Rapport risico’s en 
maatregelen 

 

 

 Eigenaar / 
opdrachtgever / 

adviseur 

        

Wensen en eisen klant, 
verzekeraar, bevoegde gezag 

 

 2.4 

ONTWERPEN 
(minimale 

voorwaarden) 

  

Programma van Eisen1 

   

  

Eigenaar / 
opdrachtgever 

   

        

 

Programma van Eisen 

 

 2.5 

DETAIL ONTWERP 
EN PROJECTEREN 

  

Installatieplan 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 
   

        

 

Installatieplan 

 

 2.6 

INSTALLEREN 

  

Installatie / Checklist 
Installatie 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 
   

        

 

Installatie 

 

 2.7 
INBEDRIJFSTELLEN 

 

  

Installatie welke functioneert 

 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 
  

        

 

Installatie welke functioneert 

 

 2.8 

OPLEVEREN 

 

  

Rapport van Oplevering /  

Logboek/Brandblusinstallatie 
certificaat 2) 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 
  

        

 

Onderhoudsovereenkomst 

 

 2.9 

 NAZORG 

  

Onderhoudsrapport / 
Brandblusinstallatie 

certificaat 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  
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Het primaire proces vormgegeven ten aanzien van verificatie en beoordeling in de volgende 
processtappen. 
 

Figuur 2. 
 
2) In alle beoordelingsfasen zal de certificatie instelling (CI) de mogelijkheid hebben om 
onderdelen van de beoordeling uit te besteden aan volgens §1.5 van deze BRL. Het zal hierbij 
vooral kunnen gaan om inspectieactiviteiten. 

Verificatie door  Processtap  Beoordeling door  Proceseigenaar 

Klant; 

Verzekeraar; 

Bevoegd gezag 

  Risico inventarisatie 
intern en extern  

 Certificatie instelling2 

 

 Eigenaar / 
opdrachtgever / 

adviseur 

        

Klant; 

Verzekeraar; 

Bevoegd gezag 

 2.4 

ONTWERPEN  

 Certificatie instelling2 

 

 

  

Eigenaar / 
opdrachtgever 

 

   

        

Klant; 

Verzekeraar 

 

 

 2.5 

DETAIL ONTWERP 
EN PROJECTEREN 

 Certificatie instelling2 

 

 

 Gecertificeerde 
leverancier 

 
   

        

Klant; 

Verzekeraar 

 

 

 2.6 

INSTALLEREN 

 Certificatie instelling2 

 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 
   

        

Klant; 

Verzekeraar 

 

 

 2.7 
INBEDRIJFSTELLEN 

 

 Certificatie instelling2 

 

 

 Gecertificeerde 
leverancier 

  
  

        

Klant; 

Verzekeraar; 

Bevoegd gezag 

 

 2.8 

OPLEVEREN 

 

 Certificatie instelling2 

 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 
  

        

Klant; 

Verzekeraar; 

Bevoegd gezag 

 

 2.9 

 NAZORG 

 Certificatie instelling2 

 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  
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2.5 Opbouw van de compressor en scheidingseenheid 

Onderstaand zijn de schema’s de combinatie van componenten die het geheel bepalen van de 
compressor en de scheidingseenheid die verantwoordelijk is voor de zuurstofreductie en 
stikstofsuppletie. 
 
  

2.5.1 Opbouw besturingseenheid zuurstofreductie installatie toepassing 3 

 
Figuur 3. Schematische blokopbouw van het systeem voor de toepassing 3. 
 
J Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen via M 
K Ontvangststation voor storingsmeldingen 
L Energievoorziening 
M Centrale een van de zuurstofreductie installatie  
N Nevenpaneel van de zuurstofreductie installatie 
O O2 en CO2 meetsensoren proportioneel  
S Schakelcontact deur(en) 
T  Inert gasgenerator 
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2.5.2 Opbouw combinatie branddetectie+sturing blussing toepassing 1+2 

Onderstaand is het schema gegeven van de combinatie van componenten die het geheel 
bepalen voor de branddetectie en de sturing van de brandblussing op basis van EN54-2 en 
EN12094-1.  
 

 
 
Figuur 4. Schematische blokopbouw van het systeem voor de toepassing 1. 
 
Blauw Brandmeldinstallatie (B) 
Geel Ontruimingsinstallatie (H2) 
Rood Zuurstofreductie installatie (M) 
 
A Automatische brandmelder 
B Brandmeldcentrale (NEN 2535/EN54-2) 
C Brandalarmeringsapparatuur (akoestisch/optische signaalgevers)  
C1 Akoestische signaalgevers ontruiming  
D Handbrandmelder (rood) 
E Doormeldapparatuur voor brandmeldingen 
F Ontvangststation voor brandmeldingen 
G Besturingsapparatuur voor automatische brandbeveiligingsinstallaties 
H2 Ontruimingsinstallatie (NEN2575/EN54-16) 
J Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen 
K Ontvangststation voor storingsmeldingen 
L Energievoorziening 
M Centrale eenheid van de zuurstofreductie installatie  
N Nevenpaneel van de zuurstofreductie installatie 
NI Nevenindicator 
O O2 en CO2 meetsensoren proportioneel 
S Schakelcontact deur(en) 
T Inert gasgenerator 
 
Toelichting; doormelden statussen van H en M vindt plaats via B.  
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Figuur 5. Schematische blokopbouw van het systeem voor de toepassing 2 en 4. 
 
Blauw Brandmeldinstallatie (B) 
Geel Ontruimingsinstallatie (H1/H2) 
Rood Zuurstofreductie installatie (M) 
 
A Automatische brandmelder 
B Brandmeldcentrale (NEN 2535/EN54-2) 
C Brandalarmeringsapparatuur (akoestisch/optische signaalgevers)  
C1 Akoestische signaalgevers ontruiming  
D Handbrandmelder (rood) 
E Doormeldapparatuur voor brandmeldingen 
F Ontvangststation voor brandmeldingen 
G Besturingsapparatuur voor automatische brandbeveiligingsinstallaties 
H1 Brandbluscentrale (EN12094-1) 
H2 Ontruimingsinstallatie (NEN2575/EN54-16) 
J Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen 
K Ontvangststation voor storingsmeldingen 
L Energievoorziening 
M Centrale eenheid van de zuurstofreductie installatie  
N Nevenpaneel van de zuurstofreductie installatie 
NI Nevenindicator 
O O2 en CO2 meetsensoren proportioneel 
P Blus activeerschakelaar (geel – buiten bij de ruimte ingang) 
Q Blus blokkeerschakelaar (sleutelwerkschakelaar – paneel of bufferinstallatie) 
R Blus onderbrekingsschakelaar (blauw – binnen bij de ruimte uitgang) 
S Schakelcontact deur(en) 
T Inert gasgenerator 
U Bufferinstallatie t.b.v. versnelde zuurstofreductie 
 
Toelichting; doormelden statussen van H en M vindt plaats via B.  
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2.6 Proceseisen en bepalingsmethoden 

De eisen te stellen aan processen en de bepalingsmethoden zijn vastgelegd in onderstaande 
regels en voorschiften. In figuur 1 is een overzicht gegeven van de processtappen. Deze 
dienen als uitgangspunt voor het proces. 
 
Voor het detailontwerp en projecteren zijn de volgende documenten verplicht te worden 
gebruikt. 
 

Norm Zuurstof 

reductie 

Aansturing 

Signalering 

Bouwkundig Organisatorisch 

NEN 2535/A1: 2002; Brandveiligheid van gebouwen – 

Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en 

projecteringsrichtlijnen;   

 X   

NEN 2575/C1 2004/2007     

NEN 3011: 1986; Veiligheidskleuren en tekens.   X X 

NEN-EN 54-reeks, Automatische brandmeldinstallaties. 

NEN-EN54-1: 1996; Inleiding. 

NEN-EN54-2: 1999; Brandmeldcentrale (voor de 

stuurcentrale van de brandblusinstallatie) . 

NEN-EN54-3/A1: 2002; Brandalarmeringsapparatuur - 

Akoestische signaalgevers.  

NEN-EN54-4/A1: 2003; Energievoorziening (voor de 

stuurcentrale van de brandblusinstallatie) . 

 X   

NEN-EN12094-1: 2003; Vaste brandblusinstallaties – 

Onderdelen voor blusgassystemen – deel 1: eisen en 

beproevingsmethoden voor automatische elektrische 

stuur- en vertragingsinrichtingen (voor de stuurcentrale 

van de brandblusinstallatie). 

 X   

EN15004-1; 2008  X X X 

NEN6068: 2004; Bepaling van de weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. 

  X  

VdS 3527: 2007 Richtlinien fur Inertisierungs- und 

Sauerstoffredduzierungsanlagen 

X X X X 

Bouwbesluit   X X 

ARBO Besluit Arbeidsomstandigheden wet, artikel 4.4, 

Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen 

X X  X 

Beleidsregel Arbeidsomstandighedenwet, artikel 4.4-7, 

Bescherming van werknemers bij automatische 

brandblusinstallatie met chemische en inerte blusstoffen. 

X X  X 

SVI-blad gasblussystemen X X X X 

Aanvullende documenten vanuit het PVE X X X X 

  Tabel 2. 
 
Voor de fase van installeren, indrijfstellen en opleveren zijn de volgende documenten 
verplicht te gebruiken. 
 Hoofdstuk 6.4 en 8 van NEN2535/A1;2002; Brandveiligheid van gebouwen – 

Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen; 
 NEN 3011: 1986; Veiligheidskleuren en tekens; 
 NEN-EN12094-1: 2003; Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – 

deel 1: eisen en beproevingsmethoden voor automatische elektrische stuur- en 
vertragingsinrichtingen; 

 VdS 3527: 2007 - Richtlinien fur Inertisierungs- und Sauerstoffredduzierungsanlagen; 

 EN15004-1: 2008 - ”Gaseous fire extinguishing systems – physical properties and system 
design”  

 Bouwbesluit 

 Besluit Drukapparatuur  
 De installatie-instructies van de leverancier; 
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 Aanvullende eisen vanuit het PVE. 
 
Voor de fase van nazorg zijn de volgende documenten verplicht te gebruiken. 
 De onderhoudsinstructies van de leverancier. 
 Aanvullende documenten vanuit het PVE. 
 
Verder zijn in het vervolg van deze beoordelingsrichtlijn aanvullende eisen gesteld die 
specifiek zijn voor dit type installatie. 

2.7 Ontwerpen  

De ontwerpeisen moeten worden vastgelegd in het Programma van Eisen (PVE), zie model in 
de bijlagen.  
 Het PVE moet duidelijke functionele en prestatie eisen bevatten voor de installatie qua 

doelmatigheid en functionaliteit, randvoorwaarden, noodzaak redundantie van systeem 
onderdelen en eventuele ander object gebonden criteria die gelden voor de 
brandveiligheid. Het PVE moet gebaseerd zijn op de risico-inventarisatie. Deze risico-
inventarisatie moet samen met het PVE als uitgangsdocument voor de leverancier voor 
detail ontwerp. 

 Het Programma Van Eisen wordt ter verificatie aangeboden aan het bevoegde gezag, 
verzekeringsmaatschappij, opdrachtgever c.q. eigenaar van de inrichting. Deze partijen 
kunnen tijdens de verificatie aanvullingen/aanpassingen geven . Het PVE moet door de 
CI/II positief beoordeeld worden. De ontwerpende partij moet commentaren verwerken. 

 Het PVE moet geverifieerd zijn door de belanghebbenden en bij vergunningsplichtige 
installaties minimaal door het bevoegde gezag. 

 Indien de belanghebbenden partijen een positieve autorisatie hebben gegeven aan het 
ontwerp van de installatie, kan men overgaan tot het detailontwerp van de installatie. Het 
detailontwerp moet door de CI/II positief beoordeeld worden.  

 De gecertificeerde leverancier zal uiteindelijk het ontwerpproces valideren.  
 Het ontwerpproces dient vorm te worden gegeven conform de ISO9001: 2000 en deze 

BRL. 
 Indien een PVE wordt aangeleverd, dat niet is geverifieerd door de belanghebbenden zal 

dit niet geaccepteerd kunnen worden. 

2.7.1 Programma van eisen 

Voordat tot een ontwerp van een installatie kan worden overgegaan, zullen minimaal 
onderstaande uitgangspunten moeten worden bepaald binnen het PVE door of in overleg met 
de belanghebbenden en de bevoegde autoriteiten, te weten: 
 De omvang van de installatie; brandklasse volgens EN2, gevraagde zuurstofconcentratie; 
 De veiligheidsfactor; voor doel 1 is deze 1% extra verlaging volgens Vds 3527; voor doel 2 

is dit de capaciteit berekend op basis van de eisen in dit schema; voor doel 3 is dit volgens 
Vds 3527; 

 De maximale tijd dat het systeem de vereiste zuurstof verlaging moet realiseren; 
 De prestatie-eis voor het thermische vermogen van de maximaal aanvaardbare 

brandgrootte en de brandkenmerken van de opgeslagen productconfiguratie per gebouw 
of deel van het gebouw of object; 

 Bijzondere omgevingsomstandigheden per ruimte; 
 De frequentie waarin toegangsdeuren/sluizen etc. geopend worden, maatgevend is aantal 

openingen en oppervlak van de opening (verlies van inert gas tijdens opening); 
 De indeling van de bluszones; 
 De plaats van de brandweeringang met instructie voor de brandweer; 
 Eventueel de noodzaak van een aparte voorziening voor het terugstellen ('resetten') van 

de sturing van de installatie in overeenstemming met de basisuitgangspunten; 
 Twee groepsafhankelijke of twee melderafhankelijke branddetectie 
 De melding van interne en/of externe storingen, waaronder bewaking op kortsluiting en 

draadbreuk; 
 Voorzieningen voor onafhankelijke ventilatie; 
 Voorzieningen voor compartimentering (deuren); 
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 Voorzieningen voor brandalarmeringsapparatuur  en ontruiming; 
 Voorzieningen voor blussing blokkeren en blussing activeren; 
 Voorzieningen voor doormeldingen van alarmen en storingen; 
 Eventuele vertraging qua reactie (blusvertraging en afblaassnelheid) van het systeem na 

het signaal blussing activeren in seconden (op basis van EN15004-1) De relatie tussen 
detectietijd en de aanvaardbare voorbrandtijd moet hierin zijn meegenomen. Hierbij moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen toepassingsgebied 2 en 4; 

 De mogelijk schadelijke effecten door blootstelling van mensen en goederen aan de 
blusstof;  

 Combinatie van installatie en andersoortige blusinstallaties zijn toegestaan als de 
blussystemen aantoonbaar geen nadelige effecten hebben op het prestatieniveau van 
blussing; 

 Een afwijkingsprocedure hoe te handelen bij het bereiken van het vooralarm en 
hoofdalarm indien de installatie afwijkt van de geëiste waarden; 

 Het noodplan met de handelswijze hoe te handelen bij het activeren van de installatie; 
 Aanrijdbeveiliging van de installatieonderdelen; 
 Eventuele overige aanvullende eisen. 
 
Toelichting 1 
In het PvE zal een uitspraak gedaan moeten worden aangaande de noodzaak om voor 
toepassing 2 om binnen bijvoorbeeld 5 minuten de beveiligde ruimte op het gewenste 
zuurstofpercentage te verkrijgen. Het volume van de opgeslagen goederen kan meegenomen 
worden in de overweging. Indien de opgeslagen goederen worden meegenomen in de 
overweging moet duidelijk zijn dat men nooit beneden een minimale voorraad komt in de 
ruimte. Het gaat hierbij om de risicoafweging ten opzichte van de financiële investering.  
Binnen het PvE zal in ieder geval het “Brandscenario” meegewogen moeten worden op basis 
van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). De RIE zal een wegingmodel moet bevatten 
(bijvoorbeeld het model Fine&Kinney). De evaluatie zal risicoverminderde maatregelen 
moeten bevatten die tot uiting moeten komen in het PvE. Op basis van de RIE zal bepaald 
moeten worden of de in deze richtlijn genoemde doestelling realiseerbaar zijn. 
De afbrandsnelheid in de preventieve situatie (doelstelling 1), de opgeslagen materialen en de 
manier van opslag moet hier leidend in zijn. 
In de bijlagen worden voorbeelden gegeven van een aantal specifieke scenario’s.  
 
Toelichting 2 
Indien er 1 eisende partij is, namelijk de eigenaar c.q. opdrachtgever, kan het voorkomen dat  
op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie een situatie ontstaat dat er een bepaald 
restrisico niet acceptabel is om op te lossen op financiële overwegingen. In deze gevallen zal 
dit restrisico door de afnemer geaccepteerd kunnen worden, indien dit tot uiting komt in alle 
relevante documenten, zoals PvE, opleverdocumenten en het projectcertificaat. De 
gecertificeerde leverancier zal hierbij duidelijk moeten maken dat de verzekeraar van de 
afnemer in het voortraject hierover schriftelijk is geïnformeerd.  
 

2.8 Detailontwerp en projecteren 

Het PVE moet door de eisende partijen zijn geautoriseerd. De verdere detaillering van de 
componenten, waarbij capaciteit, prestatie en positie van de componenten bepaald moeten 
worden. Onderstaande punten zullen meegenomen moeten worden in de detaillering:  
 De prestatie-eisen t.b.v. de doelstelling van de installatie; 
 De algemene minimale veiligheidsfactor boven de berekende hoeveelheid op basis van de 

vastgestelde waardes op basis BRL-K21017. De projectering van de componenten moet 
hierop gericht zijn. 

 Het vermogen van de componenten moet gerelateerd worden aan het volume van de 
ruimte volgens BRL-K21017. De capaciteitsberekening van de stikstofgenerator maakt hier 
een onderdeel van. Deze berekening zal tevens de vereiste overcapaciteit moeten 
weergeven. Deze overcapaciteit zal bepaald moeten worden op basis van de eisen in het 
programma van eisen. In de meeste gevallen wordt de stikstofgenerator door een 
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compressor gevoed met perslucht. De eisen worden qua overcapaciteit c.q. draaiuren per 
24 uur aan de compressor gesteld; 

 Het vermogen van de componenten moet gerelateerd worden aan de brandkenmerken 
van de opgeslagen productconfiguratie per gebouw of deel van het gebouw of object. 
Hiermee wordt bedoeld dat bekend moet zijn wat de materialen c.q. middelen zijn die 
beveiligd moeten worden en of dit mogelijk is om te blussen met inert gas volgens BRL-
K21017. Indien dit niet bekend is voor het opgeslagen product of de productcombinatie 
zal dit aanvullend getest moeten worden en zal een attest over afgegeven worden;  

 De projectering moet rekening houden met de systeemgrenzen, belangrijke aspecten zijn; 
ruimte volume en specifieke ruimteverhoudingen; 

 De projectering moet rekening houden met de ruimtedichtheid. Een aandachtspunt is de 
ruimtedichtheid in relatie tot de uitval van de primaire voedingsspanning of eventuele 
uitval van de stikstofgenerator. Punten van aandacht zijn mogelijkheden tot het 
ontsnappen van het inerte gas stikstof, zoals via deuren, bovenlichten, mangaten, ramen, 
deksels, enzovoorts. Dit moet rekenkundig bepaald worden op basis van een visuele 
inventarisatie van de ruimte(n). Indien dit niet praktisch uitvoerbaar is, zal een doorfan 
test uitgevoerd moeten worden om eventuele lekkages in de ruimten op te sporen; 

 De beschikbaarheideis van de installaties. De back-up voorzieningen technisch en/of 
organisatorisch moet in relatie zijn tot de vereiste reactietijd en veiligheidsmarge bij uitval 
op basis van het bepaalde risico; 

 Eventuele schadelijke onder- c.q. overdruk via berekeningen gerelateerd naar 
bouwkundige constructies; 

 Ontruimings- en vertragingstijden volgens paragraaf 5.1 van het SVI-blad van minimaal 
30 seconden; 

 De bevestigingen van de componenten; 
 De optische en akoestische signaalgevers met het doel om te waarschuwen voor blussing 

en het signaal tot ontruiming te geven volgens NEN2575; 2004 & C1: 2006 en SVI-blad. Bij 
een 1e melding zal er intimiterend akoestisch ontruimingsalarm gegeven worden in de 
beveiligde ruimte. Bij een 2e melding en activering via een handbrandmelder c.q. 
activeringsknop zal er een signalering door middel van een continue toon en flitslicht 
gegeven worden; 

 De kabels voor de installatie. Zie hiervoor hoofdstuk 6.4 en 8 van NEN2535 en EN54-4. 
Spanningsverlies op de bekabeling, is van belang naast het gebruik van potentiaalvrije 
contacten en parallel sturingen. Standaard serie sturingen zijn niet toegestaan. Digitaal 
aangestuurde systemen met adres identificatie hebben een andere relatie tot het 
benodigde vermogen, maar moeten wel aantoonbaar functioneren en niet conflicteren met 
de eisen in EN12094-1. Dit moet gecontroleerd worden tijdens het ontwerpen. Een 
functionele typetest is nodig om de specifieke configuratie te testen. De prestaties van 
deze typetest moeten gedeclareerd worden op het productcertificaat van de leverancier. 
Indien nodig moeten stuurkabels ontworpen worden met functiebehoud; 

 De kabelberekeningen i.v.m. hoge energievermogens; 
 De brandbluscentrale in verband met de bewaking op kortsluiting en draadbreuk; 
 De (noodstroom) voeding; 
 Handsturingen (geel) bij de ingang van de beveiligde ruimte volgens SVI-blad; 

 Blusvertragingsschakelaar (blauw) bij de uitgang van de beveiligde ruimte volgens SVI-
blad. Deze knop dient aan de binnenzijde van de beveiligde ruimte te worden geplaatst 
om de calamiteithandeling in de loopweg te kunnen verrichten;  

 Blokkeerschakelaar (sleutel werkschakelaar wit) bij de ingang van de beveiligde ruimte 
volgens SVI-blad: 

 Voorzieningen voor ventilatie en sluiten van deuren e.d. voor compartimentering 
(prioritering van deze schakeling moet in de functiematrix van de installatie inzichtelijk 
zijn); 

 Storingen aan de installatie of alarmen door de installatie moeten automatisch worden 
doorgemeld aan een verantwoordelijke partij. 

 Voorzieningen voor het veilig werken c.q onderhoud aan de brandblusinstallatie; 

 Veiligheid voor mens en milieu. 
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De gecertificeerde leverancier zal uiteindelijk het ontwerpproces valideren.  
Het ontwerpproces dient vorm te worden gegeven conform de ISO9001: 2000 en de eisen in 
deze BRL. De output van het detailontwerp is een installatieplan. 
 
In het installatieplan moeten volgende aspecten tot uiting komen. 
Installatietekening, blokschema en functiematrix. Op de documenten dienen ondermeer 
onderstaande onderwerpen te worden weergegeven: 

 Naam, adres, woonplaats eigenaar brandblusinstallatie 
 Naam, adres, woonplaats gecertificeerd leverancier 
 Overzicht beveiligde ruimte en eventueel omliggende ruimten (inclusief verlaagde 

plafonds en/of verhoogde vloeren) 
 Bouwkundige layout van de compartimenten 
 Legenda  
 Brandmeldcentrale / blusmodule / zuurstofreductie module 
 Automatische melders 
 (Neven)indicatoren 
 Optische en akoestische signaalgevers 
 Handmelders activeren en blokkeren blussing 
 Waarschuwingsborden op de toegangsdeuren moeten geprojecteerd zijn. Aan de 

binnen- en de buitenzijde van de beveiligde ruimte moeten waarschuwingsborden 
worden aangebracht volgens de geldende wetgeving, zoals onder andere de ARBO – 
wetgeving en SVI-blad. 

 
Toelichting 
Deze bovenstaande opsomming is niet limitatief, het installatieplan moet voldoen aan de basis 
uitgangspunten van deze richtlijn. 

2.8.1 Detail omsloten ruimte(beveiligde ruimte)  

Om in de beveiligde ruimten de vereiste zuurstofconcentratie te kunnen handhaven dienen 
alle openingen dicht te zijn of daar waar dit mogelijk is te worden voorzien van automatische 
afsluitingen door middel van bijvoorbeeld een sluis.  
In het detailontwerp zal de energiebehoefte van deze afsluiting in relatie tot het gebruik een 
punt van aandacht moeten zijn. De frequentie waarin toegangsdeuren/sluizen etc. geopend 
worden, maatgevend is aantal openingen en oppervlak van de opening (verlies van inert gas 
tijdens opening) is hierbij een punt van aandacht. 
Voor toepassing 2 zal de sluiting van deze openingen moet liggen voor de tijd van de start van 
de blussing. Het blusmedium nodig voor dit doel dient te worden berekend om de benodigde 
concentratie in de ruimte te bereiken in relatie tot de doelstelling.  
 
Dit type installaties dient uitsluitend te worden toegepast indien permanent een omsluiting 
van het risico aanwezig is. Daarbij dient de omsluiting te waarborgen dat de gewenste 
concentratie van het blusmedium kan worden bereikt en onderhouden voor de blussing en de 
gewenste minimale periode. Dit uitgangspunt draagt er zorg voor de complete en blijvende 
blussing van de brand van het betrokken brandbare materiaal of materialen.  
Hierbij moeten volgende processtappen worden doorlopen: 

 1e Berekenen, wat het maximale lek mag zijn. 

 2e Brandwerendheid volgens bouwbesluit en eventueel aanvullend op basis van PGS 
documenten. 

 3e Visuele inspectie van de ruimte, waarbij vastgesteld moet worden of de ruimte voldoende 
lekdicht is. Bijvoorbeeld wanddoorvoering of niet afgedichte wanddoorvoeringen boven een 
verlaagd plafond.  

 4e Indien het niet mogelijk is om de gehele ruimte visueel te inspecteren zal een capaciteitstest 
verricht moeten worden met de beschikbare installatie om vast te stellen in hoeverre de 
ruimte voldoende dicht is. (Zie EN15004-1) 

 
De omsluiting van de beveiligde ruimte dient te beschikken over een zodanig structurele 
sterkte en integriteit om de thermische drukopbouw door recessieve brandontwikkeling of 
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ingebrachte concentratie van het blusmedium te kunnen weerstaan. Indien bij het inbrengen 
van het blusmedium ontwikkelde drukken een gevaar vormen voor de structurele sterkte van 
de omsluiting, dienen voorzieningen te worden getroffen om te hoge drukken te voorkomen. 
Ontwerpers dienen daarvoor de procedures ontwikkeld door fabrikanten van drukontlasting 
systemen te raadplegen. 

2.8.2 Detail brandwerendheid 

De brandwerendheid van de bouwkundige voorzieningen moet voldoen aan de fundamentele 
voorschriften van de Europese Construction Products Directive (CPD) en de eisen in de het 
Nederlandse bouwbesluit. 
 
Toelichting 
In CPD Richtlijn 89/106/EEG bijlage I wordt worden de volgende fundamentele 
voorschriften weergegeven t.a.v. Brandveiligheid; 
De voor de bouw bestemde producten moeten kunnen dienen voor de uitvoering van werken 
die (als geheel en in gedeelten) mede uit economisch oogpunt voor gebruik geschikt zijn en 
daartoe voldoen aan de volgende fundamentele voorschriften, voor zover die zijn vastgelegd. 
Aan deze voorschriften moet bij normaal onderhoud gedurende een economisch relevante 
levensduur worden voldaan. Bij de voorschriften wordt normaliter uitgegaan van inwerking 
van voorspelbare invloeden. 
2. Brandveiligheid 
Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat bij brand: 

 het draagvermogen van het bouwwerk gedurende een bepaalde tijd behouden blijft; 

 het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf beperkt 
blijft; 

 de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt blijft; 

 de bewoners het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen 
worden gebracht; 

 de veiligheid van de hulpploegen in acht wordt genomen. 
   
Deze BRL heeft mede als doel schadebeperking en gaat dus verder dan de essentiële eisen uit 
de CPD. 
Het scenario brandontwikkeling, branddetectie, vertragingstijd, activeringstijd en blustijd 
moet in de juiste relatie liggen tot de WBDBO - waarde van de het omsloten c.q. beveiligde 
compartiment. Het scenario brandontwikkeling zal van binnenuit de ruimte beoordeeld 
moeten worden en tevens beoordeeld moeten worden vanuit de omliggende ruimten c.q. 
gebouwen naar het beveiligde compartiment.  
 
Dit is onderstaand schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
F
i
g 
Figuur 6. 
 
Als minimale eis voor de WBDBO - waarde moet deze 60 minuten zijn van binnen naar buiten 
en van buiten naar binnen bezien. Indien in de naastgelegen ruimten aanvullende 
gecertificeerde blusvoorzieningen aanwezig zijn, kan op basis hiervan een reductie gegeven 
worden in de WBDBO - waarde. 
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Minimale tijd in minuten WBDBO – waarde van de compartimenterende constructie 
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De brandwerendheid van de te beveiligen ruimte moet door de bouwer (bouwkundige op 
HBO-niveau) schriftelijk zijn vastgelegd.  
 
Toelichting 
De ruimte moet intact blijven totdat activering van blussysteem plaatsvindt. 
De ruimte moet intact blijven tijdens en na de blussing. 

2.8.3 Detail noodstroomvoorziening 

De noodstroomvoorziening dient toereikend te zijn om de elektrische of automatische 
(aan)stuursignalen te realiseren voor en tijdens de blussing, dit moet via berekeningen 
aantoonbaar zijn.  
  

2.8.4 Detail detectie 

De branddetectie dient in een zo vroeg mogelijke stadium plaats te vinden in relatie zijn tot 
toepassingsgebied 2. Hierbij moeten de vastgestelde voorbrandtijden in relatie tot de 
detectietijden. Het scenario brandontwikkeling, branddetectie, vertragingstijd, activeringstijd 
en blustijd moet in de juiste relatie liggen tot de WBDBO-waarde van de het omsloten c.q. 
beveiligde compartiment is hier bepalend. 
 
Met de zuurstofmetingen moet bereikt worden, dat bekend is of de menging van het 
zuurstof/stikstofpercentage homogeen plaatsvindt in de beveiligde ruimte. Het geëiste niveau 
moet hiermee gecontroleerd kunnen worden. 
Verder moet bijzondere aandacht besteed worden aan de homogeniteit van het 
zuurstof/stikstofpercentage mengsel bij ventilatiesystemen en (deur)openingen.  
Het inbrengen van goederen, die een hoog gehalte aan (lucht) zuurstof kunnen bevatten, is 
hier ook een punt van aandacht. 
 
Ten behoeve hiervan moet de zuurstofmeting minimaal ruimtelijk met 3 sensoren worden 
toegepast. Verder zal het aantal sensoren moeten afhangen van de omgevings- en 
gebruiksomstandigheden van de beveiligde ruimte.  
 
Speciale aandacht is vereist bij projectering voor ruimten met verlaagd plafond en/of 
verhoogde vloer.  
 
De centrale eenheid van de zuurstofreductie installatie zal de gemiddelde waarde van de O2 
sensoren berekenen voor de aansturing van de installatie. Sterke afwijking tussen de 
uitgelezen waarde van de sensoren moet gesignaleerd worden op de centrale eenheid als 
storing. 
 
De zuurstofmetingen moet plaats vinden op basis van een proportioneel principe, waarbij 
altijd een relatie gemaakt kan worden naar de aanwezige luchtdruk en dus het aantal 
aanwezig zuurstof moleculen. De testgegevens die beschikbaar zijn op basis van metingen 
zonder proportionele principes mogen gebruikt worden binnen deze BRL met inachtneming 
van een meetcorrectie. 
 
Verder moet in de ruimte minimaal een CO2

 meetsensor aanwezig zijn om deze waarde te 
bewaken indien mensen tijdelijke aanwezig zijn in de beveiligde ruimte. 
 
De centrale eenheid van de zuurstofreductie installatie (M) moet zijn voorzien van een 
akoestische en visuele alarmgever die waarschuwt bij onder- of overschrijden van minimaal 
zuurstof percentage afhankelijk van het gekozen veiligheidsniveau. 
 
Storingen aan de installatie of alarmen door de installatie moeten automatisch worden 
doorgemeld aan een verantwoordelijke partij. 
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Toelichting 
Het onderschrijden van het minimale niveau kan alleen optreden als stikstof productie blijft 
doorgaan veroorzaakt door het niet juist functioneren van installatie. 
Indien het niveau wordt overschreden zal het gevraagde beveiligingsniveau niet zijn 
gerealiseerd. Het is dan noodzakelijk om te onderzoeken wat hier de oorzaak van is.  

2.9 Installeren  

Installatie geschiedt door opgeleid personeel volgens artikel 4.9.1.  
De voorschriften van de fabrikant dienen minimaal de volgende punten te bevatten. 
Voer een visuele controle uit van de componenten (beschadigingen) en controleer daarbij of 
het certificatiemerk en de stickers aanwezig zijn. Controleer de elektrische bedrading. 
De bevestiging van de middelen dient plaats te vinden volgens de plaatsingsinstructie van de 
fabrikant of de specificatie binnen het ontwerp. 
Hoofdstuk 12 van VDS3257 en hoofdstuk 8 van EN15004-1 geven nadere invulling aan de 
installatie eisen. 

2.10 Inbedrijfstelling  

De inbedrijfstelling van de installatie dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van de 
gecertificeerde leverancier door gekwalificeerd personeel en bestaat uit alle werkzaamheden 
om de installatie functioneel en operationeel te maken volgens het Programma van Eisen 
(PVE) en installatieplan. 
 
De installatie moet tijdens het in bedrijfstellen worden gecontroleerd op zijn functioneren. De 
volgende controles moeten hiertoe worden verricht: 
 Vermogen en belastbaarheid van de voeding, inclusief de noodstroom situatie; 
 De juiste communicatie tussen de diverse componenten; 
 De signaaltypes correct zijn; 
 Het functioneren van de verschillende installatiecomponenten zoals ventilatie, 

compartimentering, optische en akoestische signaalgevers voor het verlaten van de 
ruimte;  

 Het gemeten oppervlak van het lek van de ruimte. In werkelijkheid gaat dit met een 
ruimtedichtheidsmeting op over-en onderdruk, waarbij het lekoppervlak berekend wordt; 

 De controle van de dichtheid van de te beveiligen ruimte en ook in relatie tot het gebruik 
waarbij het aantal verkeersbewegingen naar de beveiligde ruimte . Indien een visuele 
controle niet volledig mogelijk is, zal door middel van een capaciteitstest aangetoond 
moeten worden dat de ruimte voldoende dicht is; 

 De vermogenconfiguratie volgens de specifieke typetest; 
 De normen voor bekabelingen; 
 De aanwezigheid van de eventuele kabelberekeningen en de verificatie van de kabels op 

dit punt; 
 De controle van de sturingsconfiguratie en bekabeling; 
 De melder(s) van de brandmeldinstallatie moeten getest worden in relatie tot de 

aansturing van de brandbluscentrale en de aansturing van de bluscomponenten; 
 De werking van het zuurstofmeetsysteem en controle\ eenheid; 
 Het functioneren van de stikstofgenerator met alle appendages; 
 De controle van de schriftelijke verklaring van de architect en/of de bouwer van de 

inrichting aangaande het feit dat de te beveiligen ruimte voldoet aan het bouwbesluit en 
eventueel de PGS-richtlijnen. 

2.11 Het opleveren  

De gecertificeerde leverancier moet een Rapport van Oplevering opstellen waarin hij 
verklaart, dat de installatie in bedrijf is en werkt volgens het Programma van Eisen en het 
vastgestelde ontwerp zoals beschreven in paragraaf 2.4.  
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Door middel van documentatie moet worden aangetoond dat alle toegepaste componenten en 
onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde eisen van kwaliteit en compatibiliteit. 
Bij het opleveren aan de opdrachtgever / eigenaar, gebruiker en beheerder moet worden 
overhandigd: 
 
Het Rapport van Oplevering moet de volgende (revisie) documenten te bevatten: 
 Risico analyse; 
 Programma van Eisen; 
 Verwijzing naar de ontwerpspecificaties; 
 Installatieplan (functieschema, blokschema of proces instrumentatie diagram)  
 Rapport typetest als genoemd in paragraaf 3.2; 
 Revisietekening van de installatie en de inrichting (as built); 
 Toegepaste apparatuur met certificaten; 
 Nazorgcontract op basis van het installatieplan; 
 Checklist met alle uitgevoerde controles volgens paragraaf 4.16; 
 Een verklaring van de leverancier dat deze voldoet aan de basisuitgangspunten. 
 
De gecertificeerde leverancier moet de opdrachtgever een logboek overhandigen met 
minimaal (een elektronisch logboek op een website van de CI is ook van toepassing): 
 Algemene gegevens 
 Toegepaste apparatuur en benodigde capaciteiten op basis van de ontwerpberekeningen 
 Eisen aan beheer en nazorg 
 Maatregelen bij activering systeem 
 Maatregelen na activering systeem 
 Algemene regels en voorschriften voor de gebruiker  
 Periodieke controles door Beheerder Installatie 
 Periodieke controles door Kwaliteitsverantwoordelijke Onderhoud 
 Material Safety Data Sheet van het blusmiddel 
 Technische gegevens componenten 
 Brandblusinstallatie certificaat en productcertificaten van de verschillende componenten 
 Installatieplan incl. ondersteunende documenten Installatietekening, blokschema en 

functiematrix 
 Gebruiksaanwijzing installatie (handleiding) 
 Opleverrapporten 
 Onderhoudsdocumenten voor de onderhoudsdeskundigen en de beheerder van de 

installatie 
 
De gecertificeerde leverancier dient de gebruiker te instrueren over de werking en het 
periodieke onderhoud van de installatie.  
De naam van de Beheerder Installatie en zijn competenties dient te worden vastgelegd in het 
logboek en in de registratie van de gecertificeerde leverancier. 

2.12 Nazorg 

Er moet periodiek nazorg verricht worden aan de installatie om de integriteit in relatie tot de 
toepassing van de werkelijke ruimte te controleren. 

2.12.1 Periodieke functionele controle 

De navolgende punten moeten tijdens de nazorgfase worden gecontroleerd: 
 De controle op de uitgangspunten vanuit ontwerp zoals beschreven in het installatieplan 

en het PVE. Aspecten die in het bijzonder van belang zijn: 
  het toepassingsgebied van de beveiligde ruimten; 
 de randvoorwaarden voor het functioneren van de installatie zoals o.a. benoemd in 

het toepassinggebied; 
 de projectering van de componenten in relatie tot het gebruik van de installatie zoals 

benoemd is in het PVE; 
 de voorzieningen voor compartimentering;  

 De controleer de elektrische bedrading en alle aansluitingen naar de stuurcentrale; 
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 De controle op de bewaking op kortsluiting en kabelbreuk; 
 De visuele controle op de bevestiging van de componenten en corrigeer deze zonodig; 
 De reinheid van de apparatuur en reinig de apparatuur uitwendig indien nodig; 
 Controleer / reinig ook inwendige noodzakelijke apparatuur zoals de compressor 
 Controleer of er geen beschadigingen zijn aan de componenten, die de werking beperken; 
 Controleer of de oorspronkelijke teksten op waarschuwingsborden op de toegangsdeuren 

leesbaar zijn en corrigeer deze zonodig;  
 Controleer of het logboek door de beheerder is bijgehouden en vul de registraties aan in 

dit logboek; 
 De competenties van de beheerder; 
 De controle op de bekendheid van de interne organisatie met de installatie en de 

bijbehorende randvoorwaarden; 
 Na voltooiing van het onderhoudswerk moet de apparatuur of het installatiedeel, 

waarvan de werking tijdens de nazorg is verbroken, een functionele beproeving worden 
uitgevoerd; 

 Het afmelden van de onderhoudswerkzaamheden door middel van een installatie 
certificaat volgens paragraaf 4.17. 

2.12.2 Activiteiten na blussing 

De leverancier moet instructies beschrijven in de gebruikershandleiding waarin minimaal de 
volgende aspecten zijn beschreven: 
 Hoe te handelen tijdens blussing. Hierin moet o.a. zijn aangegeven op welke wijze de 

blussende werking van de installatie kan worden gemaximaliseerd  
 Op welke wijze na de blussing de ruimte en eventueel aanwezige voorzieningen moet 

worden gereinigd. 
 Op welke wijze de beveiligingsinstallatie kan worden teruggebracht in gecertificeerde 

toestand.  
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3 Producteisen en bepalingsmethoden 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan producten, toegepast in genoemde 
processen moeten voldoen. Deze eisen zullen onderdeel uitmaken van de technische 
specificatie van het proces, die wordt opgenomen in het productcertificaat. 

3.1.1 Gecertificeerde producten 

Indien door de leverancier of fabrikant rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria 
worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van de norm(en) wordt voldaan, zal 
moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van 
toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 
 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 
 NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren 
De instelling moet aan deze criteria voldoen, wanneer een accreditatiecertificaat kan worden 
overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling 
waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. 
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek. 
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd, zal de certificatie-instelling zelf 
verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het betreffende onderzoek opnieuw zelf 
(laten) uitvoeren. 
Van deze producten heeft de gecertificeerde leverancier alle bovengenoemde certificaten 
aanwezig in een componentendossier met een geactualiseerd overzicht. Dit dossier moet 
jaarlijks op actualiteit worden gecontroleerd door de gecertificeerde leverancier. 
De bovengenoemde componenten moeten visueel gecontroleerd worden op de specificaties 
op de materialen en/of verpakking. 
Op basis van het vastgestelde ontwerp gebruikt de gecertificeerde leverancier componenten 
en materialen volgens volgende specificaties .  
 

Norm Product  
NEN-EN 54-1 Automatische brandmeldinstallaties,  

Inleiding 
1996 

NEN-EN 54-
2/A1 

Brandmeldinstallatie 1999 

NEN-EN 54-
3/A1 

Automatische brandmeldinstallaties, 
Akoestische signaalgevers 

2002 

NEN-EN 54-
4/A1 

Automatische brandmeldinstallaties, 
Energievoorziening 

2003 

NEN2535/A1 NEN 2535/A1: 2002; Brandveiligheid van gebouwen – 
Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en 
projecteringsrichtlijnen 
Opmerking; Alleen voor energievoorzieningen en kabels 

2002 

Overige 54 
normen op basis 
van NEN 2535 

  

NEN2575/C1 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimings- installaties – 
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

2004/2006 

NEN3011 Veiligheidskleuren en tekens 1986 
NEN-EN12094-1 Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor 

blusgassystemen – deel 1: eisen en beproevingsmethoden voor 
automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen. 

2003 

EN15004-1 Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: 
Design, installation and maintenance (ISO 14520-1, modified) 

2008 

IEC60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 2001 

Tabel 3a. 
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Producten Beoordelingsrichtlijn 

Stalen leidingen,  
ook verzinkt 

K771 Stalen draadpijpen en sokken voor het transport 
van gas en water 

Fittingen/schroef-
verbindingen 

K21003 Schroefdraad verbindingen tot 25 bar o.a. EN 
10242 

PE leidingen K533 PE leidingen 

Metalen 
leidingsystemen 

K780 Flexibele leidingen voor het transport van 
brandbare vloeistoffen 

Koperen verbindingen K623 Fittingen, koppelingen en onderdelen voor 
soldeer- en schroefverbindingen met koperen pij-
pen (Kwaliteitseisen nr. 50) 

Tabel 3b. 
 

3.1.2 Genormeerde producten zonder productkeurmerk. 

Deze materialen moet worden gecontroleerd op deze specificaties op basis van een verklaring 
van de leverancier en de visuele controle van de specificaties op de materialen en/of 
verpakking. 
 

Norm Product 

NEN-EN 13765; 2003 Thermoplastic multi-layers (non-vulcanized) hose and hose assemblies 
for the transfer of hydrocarbons, solvents, and chemicals 

NEN-EN 12115; 1999 Rubber- en kunststofslangen en -assemblages voor vloeibare of 
gasvormige chemicaliën 

EN 10242/A2; 2003 Threaded pipe fittings in malleable cast iron 

ISO 7-1; 1994 Pipe threads where pressure tight joints are made on threads – 1. 
Dimensions, tolerances and designation (BSPT). 

ISO 7005-1; 1992 Metallic flanges - 1: steel flanges  
Minimum PN16 

BS 5351; 1991 Specification for ball valves for the petroleum, petrochemical and 
allied industries 

DIN 2413 Fittingen/schroefverbindingen; Schroefdraad verbindingen boven 25 
bar  

Tabel 3c. 
 

3.1.3 Niet genormeerde producten. 

Alle niet genormeerde producten moeten functioneel gecontroleerd worden op hun functie.  
Alle materialen moeten visueel gecontroleerd worden op beschadigingen voor montage. 
 

3.1.4 Eisen voor de compressor eenheid 

De onderdelen van de compressoreenheid dient te voldoen aan de richtlijn drukapparatuur 
97/23/EEC, machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijnen en EMC - richtlijn. 
De compressor van de eenheid moet gespecificeerd zijn qua minimaal aantal draaiuren in 
relatie tot de verwachte capaciteit en de onderhoudscyclus. 
 

3.1.5 Eisen aan de zuurstofmeet eenheid 

De zuurstofsensor(en) van de eenheid dienen te voldoen aan een kalibratie voorschrift waarbij 
tussen 0 en 21% O2 op minimaal drie punten met behulp van kalibratie gas de 
nauwkeurigheid van de sensor wordt bepaald. De sensoren dienen op 0,1% nauwkeurig de 
aanwezige zuurstof proportioneel te kunnen bepalen. 
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Voorbeeld 
De normale veiligheidsfactor van 1,3 wordt voor deze installatie bepaald op 1% absoluut.  
Dus een eis van 14% O2 wordt 13% O2. De foutmarge (meetonzekerheid) van de 
zuurstofmeter is bijvoorbeeld een 0,1%. De bovengrens van het regelbereik is dus 12,9% O2. 
      
Per 0,5 jaar kalibratie van zuurstofsensoren met kalibratie gas op het ingeregelde niveau. 
Verder dient de IP - klasse volgens IEC60529 van de elektrische materialen in relatie te zijn tot 
de toepassing. IP54 is hierbij een minimale klasse voor de apparatuur. 
 

3.1.6 ATEX95 

De materialen/componenten die toegepast worden moeten aantoonbaar voldoen aan de 
Europese wetgeving voor toepassing binnen explosieve gebieden. 
Er moet voor deze materialen / componenten een CE – conformiteitverklaring zijn op basis 
van de Europese richtlijn 94/9/EG. 
Is dit niet het geval, moet er een ontstekingsanalyse bij de CI bekend zijn en door deze zijn 
geaccepteerd. De eventuele toepassing van ATEX137 komt voort uit de risico-inventarisatie en 
evaluatie.  

3.2 Voedingseenheid voor versnelde suppletie van inert gas 

De voedingseenheid voor versnelde suppletie moet voldoen aan de eisen in deze BRL. 
De norm EN15004-1 is hierbij als leidraad gebruikt.  

3.3 Prestatie-eis preventief en inert  

De permanente zuurstofreductie zal preventief de kans op brand moeten verlagen. 
Hiervoor moet de concentratie van het blusmedium stikstof uitgedrukt worden in het 
percentage zuurstof proportioneel voor een bepaalde stof. Dit moet vooraf vastgesteld 
worden.  
Als extra veiligheid zal de gevonden waarde met 1% effectief worden verlaagd.  
 
Toelichting; indien tijdens de testen een theoretische waarde wordt bepaald van 17% zuurstof 
zal de praktische waarde voor de inrichting 16% zuurstof moeten zijn.  
 
De testen worden uitgevoerd op de brandstoffen, die de leverancier onder certificaat wil 
brengen.  
De test wordt uitgevoerd in een ruimte die nagenoeg afgesloten is. Deuren en ramen moeten 
gesloten zijn. In de ruimte mag wel een beperkte hoeveelheid ventilatieroosters aanwezig zijn. 
Er is een lichte constante overdruk in de testcabine, er zijn geen grote openingen in de cabine.  
Indien geforceerde ventilatie aanwezig is in de ruimte, moet deze uit staan of moeten 
recirculeren.  
Bij de test zal het percentage zuurstof / stikstof letterlijk genomen moeten worden. Dit zal 
namelijk leidend zijn voor de gedeclareerde waarde in het certificaat. Er mogen geen fysieke 
belemmering binnen de ruimte aanwezig zijn. 
Bij het testen van de blusprestatie en de ontwerpformule voor de benodigde hoeveelheid 
stikstofpercentage mogen geen extra veiligheidsfactoren meegenomen worden, die vanuit 
andere internationale richtlijnen geëist worden binnen het ontwerp c.q. projectering. 
 
Toelichting 
De brandklasse A, B, C en F zijn op basis van de EN2 bepaald.  
Bij de blusprestatie voor de brandklasse A en B is als leidraad Vds3527; 2007 bijlage A5.2 
gebruikt. Verder zijn hier aanvullingen opgemaakt voor poeder en vet. 
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Een preventieprestatie bepaling moet worden uitgevoerd met de volgende condities. 
 

Functie Prestatie Eenheid 

Brandklasse. Bepalingsmethode 
volgens EN2 

A en B en C en F  

Thermische energie / vermogen Zie test blusobject  

Brandtijd gerealiseerd door een 
katalysator. 

Zie test blusobject Minuten 

Katalysator Volgens Vds3257 acetyleenbrander 
of gas/zuurstofbrander 

 

Luchtvochtigheid in de ruimte voor 
de brand bepaald met een hygrometer 

60 ± 20 % 

Omgevingstemperatuur voor brand 
bepalen  

15 ± 10 °C 

Ruimtetemperatuur voor brand 
bepalen 

15 ± 10 °C 

Dimensionering testruimte L x B x H = minimaal 
240 x 120 x 240  

Cm 

Zuurstof concentratie voor en tijdens 
de test 

N± 1 % O2 

Luchtstroom door de ruimte Natuurlijk  

Benodigde hoeveelheid stikstof  Volgens leverancier M3 

Blustijd 1 Minuten 

Na controletijd 10 voor klasse A, B en C.  
30 voor klasse F. 

Minuten 

Uitstroom stikstof Gelijkmatig verdeeld Visueel 

Activering Volgens leverancier  

Ruimtedichtheid Volgens leverancier  

 Tabel 4. 
 

3.3.1 Blusobject EN2, klasse A, vaste stof  

Van de vaste stof moet een proefmonster worden voorbereid. De proef wordt normaal 
gesproken uitgevoerd op kamertemperatuur mits de toepassingsomstandigheden om geen 
andere temperatuur vragen. 
De proefmonsters moeten de volgende minimale afmeting hebben van 25 x 200 mm.  
De dikte van het proefmonster kan materiaal afhankelijk zijn, maar zal een minimale maat 
moeten hebben van 25 mm.  
De diameter van een cilindrisch proefmonster moet een maat hebben van 10 tot 25 mm. 
 
Toelichting 
Bij die materialen, waarbij verdere verbranding na het ontsteken van het materiaal afhankelijk 
is van de proefopstelling, zal van de meest ongunstige situatie uitgegaan moeten worden. Dit 
betekent dus de situatie, waarbij het proefmonster als beste verder brand na ontsteking. 
Hiertoe behoren als voorbeeld papier, stokken en kledingstextiel. Het beproeven van deze 
materialen zal verticaal moeten plaatsvinden, waarbij de ontsteking van het proefobject aan 
de onderzijde zal moeten plaatsvinden. 
 
Bij iedere beproeving dient het proefmonster op de dragers te worden neergezet of verticaal te 
worden opgehangen. 
 
Toelichting 
Voor de ontsteking van het proefmonster is een instrument nodig, dat onafhankelijk van de 
atmosfeer in de beproevingsruimte goed kan functioneren zoals een gasbrander met zuurstof 
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toevoeging. De vlam van de gasbrander moet gematigd ingeregeld zijn met een gering 
overschot aan gas. 
 
De zuurstofconcentratie in de beproevingsruimte moet op de gewenste concentratie 
gereduceerd worden.  
Het proefmonster moet minimaal 3 minuten worden aangestraald met de gasbrander. Indien 
het gaat om een monster wat zeer gemakkelijk tot ontbranding komt, kan hier een lagere 
waarde voor gekozen worden. 
Brand het proefmonster gedurende 1 minuut zelfstandig verder, wordt het resultaat van de 
proef als niet voldoende beschouwd en zal de proef herhaald moeten worden met een nog 
verdere verlaging van het zuurstofgehalte in de beproevingsruimte. 
Brand het proefmonster na 1 minuut niet zelfstandig verder, wordt het resultaat van de proef 
als voldoende beschouwd. Spontane ontstekingsverschijnselen dienen een vorm te hebben 
van zichtbaar vuur. Alleen rook wordt hier niet onder verstaan. 

De proef moet vervolgens met eenzelfde zuurstofconcentratie nog 2 x herhaald worden met 
eenzelfde resultaat. 
Kan de vaste stof bij de 3 op 1 volgende beproevingen niet ontstoken worden, geld de 
beproevingsserie als positief en is het ingestelde zuurstofconcentratie als  ontstekingsgrens 
voor deze stof. 
 
Toelichting. 
Bestaat het gevaar dat door de vorm of de aard van de opgeslagen stof veel zuurstof meekomt 
met het transport van deze stof in de opslag ruimte, moet de beproeving hier specifiek op 
beoordeeld worden door de certificatie instelling. 
Als voorbeelden gelden hier de opslag van hygiëne papier of balen kleding. 

3.3.2 Blusobject EN2, klasse A, vaste stof (poeder)  

Indien vaste stoffen in poedervorm beproefd moeten worden, dient dit te worden uitgevoerd 
met behulp van een proefbak met de minimale afmetingen 240x240x50 mm.  
De proefbak is van RVS316 gemaakt met een minimale plaatdikte van 1 mm.  
De proefbak moet hierbij volledig gevuld worden met het poedervormige stof. 
Hierop moet een temperatuursensor aangebracht worden, die is aangesloten op een 
meetinstrument met een meetsnelheid van 1 meting per seconde en deze metingen opslaat.  
De nauwkeurigheid van de temperatuursensor is N±1 °C. De proefbak wordt nu verder 
opgevuld tot een piramide vorm ontstaat van het poederachtige stof. 
De te beproeven poederachtige vaste stof moet voorafgaand aan de proef 24 uur 
geconditioneerd zijn onder kamer temperatuur omstandigheden. 
Bij iedere beproeving dient het proefmonster in de proefbak op een stabiele verhoging (stalen) 
op een onbrandbaar plateau (stalen) te worden neergezet. 
De hoogte van het plateau is 155 tot 165 cm en is centraal gepositioneerd in de proefruimte. 
  
De zuurstofconcentratie in de beproevingsruimte moet op de gewenste concentratie 
gereduceerd worden.  
 
Toelichting 
Voor de ontsteking van het proefmonster is een instrument nodig, dat onafhankelijk van de 
atmosfeer in de beproevingsruimte goed kan functioneren zoals een gasbrander met zuurstof 
toevoeging. De vlam van de gasbrander moet gematigd ingeregeld zijn met een gering 
overschot aan gas. 
 
Het proefmonster moet minimaal 3 minuten van bovenaf worden aangestraald met de 
gasbrander. 
Brand het proefmonster gedurende 1 minuut zelfstandig verder, wordt het resultaat van de 
proef als niet voldoende beschouwd en zal de proef herhaald moeten worden met een nog 
verdere verlaging van het zuurstofgehalte in de beproevingsruimte. 
Brand het proefmonster na 1 minuut niet zelfstandig verder, wordt het resultaat van de proef 
als voldoende beschouwd. Spontane ontstekingsverschijnselen dienen een vorm te hebben 
van zichtbaar vuur. Alleen rook wordt hier niet onder verstaan. 
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De proef moet vervolgens met eenzelfde zuurstofconcentratie nog 2 x herhaald worden met 
eenzelfde resultaat. 
Kan de poederachtige vaste stof bij de 3 op 1 volgende beproevingen niet ontstoken worden, 
geld de beproevingsserie als positief en is het ingestelde zuurstofconcentratie als  
ontstekingsgrens voor deze stof. 
Tijdens de beproevingen moeten de meetwaarden van de temperatuursensor in het 
proefmonster een indicatie geven over de reacties van de poederachtige stof.  
Deze temperatuur moet vastgesteld worden met behulp van een temperatuursensor. Deze 
sensor moet centraal aangebracht worden en is aangesloten op een meetinstrument met een 
meetsnelheid van 1 meting per seconde en deze metingen opslaat. De nauwkeurigheid van de 
temperatuursensor is N±1 °C. 
Hierbij moet gelet worden op broeiachtige c.q. kernbrandachtige verschijnselen.  
Indien deze zich voordoen zal de tijd gemeten moeten worden die nodig is om deze 
verschijnselen af te bouwen t.g.v. de verlaagde zuurstofconcentraties. 
De tijd die nodig is voor een voldoende afkoeling van de kern is hierbij bepalend voor deze 
meting.  

3.3.3 Blusobject EN2, klasse A, vaste stof (zwevend poeder) 

Volgt nog. 
 

3.3.4 Blusobject EN2, klasse F, vet 

Indien vloeistoffen/vetten beproefd moeten worden, dient dit te worden uitgevoerd met 
behulp van een proefbak met de minimale afmetingen 240x240x50 mm.  
De proefbak is van RVS316 gemaakt met een minimale plaatdikte van 1 mm.  
 
Bij iedere beproeving dient de stalen bak op een stabiele verhoging (stalen) op een 
onbrandbaar plateau (stalen) te worden neergezet. De hoogte van het plateau is 155 tot 165 cm 
en is centraal gepositioneerd in de proefruimte. 
 
De proefbak moet minimaal een 0,5 liter van de te beproeven vloeistof/vetten worden gevuld. 
De vloeistof in de proefbak moet d.m.v. een kookplaatje op een temperatuur worden gebracht 
kunnen worden, waarbij de ontstekingsgrens kan worden bepaald. 
Bij de K3-vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 55 °C, moet de temperatuur van de 
vloeistof voor de beproeving, minimaal op vlampunttemperatuur te zijn gebracht. 
Bij vetten moet de bak worden verhit tot zelfontstekingtemperatuur. 
Deze temperatuur moet vastgesteld worden met behulp van een temperatuursensor. Deze 
sensor moet centraal in de bak aangebracht worden en is aangesloten op een meetinstrument 
met een meetsnelheid van 1 meting per seconde en deze metingen opslaat. De 
nauwkeurigheid van de temperatuursensor is N±1 °C. 
  
Toelichting 
Voor de ontsteking van het proefmonster is een instrument nodig, dat onafhankelijk van de 
atmosfeer in de beproevingsruimte goed kan functioneren zoals een gasbrander met zuurstof 
toevoeging. De vlam van de gasbrander moet gematigd ingeregeld zijn met een gering 
overschot aan gas. 
 
De zuurstofconcentratie in de beproevingsruimte moet op de gewenste concentratie 
gereduceerd worden.  
De inhoud van bak moet op de gewenste te temperatuur zijn gebracht. Voor K3-vloeistoffen 
op vlampunt en voor vetten op ontstekingstemperatuur.  
 
Het proefmonster in de bak moet minimaal 3 minuten van bovenaf worden aangestraald met 
de gasbrander. Indien het gaat om een monster wat zeer gemakkelijk tot ontbranding komt, 
kan hier een lagere waarde voor gekozen worden. 
Brand het proefmonster gedurende 1 minuut zelfstandig verder, wordt het resultaat van de 
proef als niet voldoende beschouwd en zal de proef herhaald moeten worden met een nog 
verdere verlaging van het zuurstofgehalte in de beproevingsruimte.  
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Brand het proefmonster na 1 minuut niet zelfstandig verder, wordt het resultaat van de proef 
als voldoende beschouwd. Spontane ontstekingsverschijnselen dienen een vorm te hebben 
van zichtbaar vuur. Alleen rook wordt hier niet onder verstaan. 

De proef moet vervolgens met eenzelfde zuurstofconcentratie nog 2 x herhaald worden met 
eenzelfde resultaat. 
Kan de vloeistof bij de 3 op 1 volgende beproevingen niet ontstoken worden, geld de 
beproevingsserie als positief en is het ingestelde zuurstofconcentratie als  ontstekingsgrens 
voor deze vloeistof. 
Tijdens de beproevingen moeten de meetwaarden van de temperatuursensor in het 
proefmonster een indicatie geven over de reacties van de stof.  
 
De kookplaat onder de bak wordt uitgezet na het bereiken van het vlampunt c.q. 
zelfontbrandingstemperatuur. 
 
Toelichting 
Bestaat de mogelijkheid dat de vlam van de brandende vloeistof in de bak slecht zichtbaar is, 
zoals bij methanol, moet gedurende de beproeving een temperatuursensor boven de bak zijn 
aangebracht. 
Door middel van de temperatuur meting boven de bak kan dan bepaald worden of de 
vloeistof brand. Stijgt de temperatuur boven de bak sprongsgewijs moet uitgegaan worden 
van een brandende vloeistof. 

3.3.5 Blusobject EN2, klasse B, vloeistof 

Indien vloei stoffen beproefd moeten worden, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van 
een proefbak met de minimale afmetingen 240x240x50 mm.  
De proefbak is van RVS316 gemaakt met een minimale plaatdikte van 1 mm.  
 
Bij iedere beproeving dient de stalen bak op een stabiele verhoging (stalen) op een 
onbrandbaar plateau (stalen) te worden neergezet. De hoogte van het plateau is 30 tot 35 cm 
en is centraal gepositioneerd in de proefruimte. 
 
De proefbak moet minimaal een 0,5 liter van de te beproeven vloeistof worden gevuld. 
De vloeistof in de proefbak moet d.m.v. een kookplaatje op een temperatuur worden gebracht 
kunnen worden, waarbij de ontstekingsgrens kan worden bepaald. 
Bij de K3-vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 55 °C, moet de temperatuur van de 
vloeistof voor de beproeving, minimaal op vlampunttemperatuur te zijn gebracht. 
Deze temperatuur moet vastgesteld worden met behulp van een temperatuursensor. Deze 
sensor moet centraal in de bak aangebracht worden en is aangesloten op een meetinstrument 
met een meetsnelheid van 1 meting per seconde en deze metingen opslaat. De 
nauwkeurigheid van de temperatuursensor is N±1 °C. 
  
Toelichting 
Voor de ontsteking van het proefmonster is een instrument nodig, dat onafhankelijk van de 
atmosfeer in de beproevingsruimte goed kan functioneren zoals een gas brander met zuurstof 
toevoeging. De vlam van de gasbrander moet gematigd ingeregeld zijn met een gering 
overschot aan gas. 
 
De zuurstofconcentratie in de beproevingsruimte moet op de gewenste concentratie 
gereduceerd worden.  
 
Het proefmonster in de bak moet minimaal 3 minuten van bovenaf worden aangestraald met 
de gasbrander. 
Brand het proefmonster gedurende 1 minuut zelfstandig verder, wordt het resultaat van de 
proef als niet voldoende beschouwd en zal de proef herhaald moeten worden met een nog 
verdere verlaging van het zuurstofgehalte in de beproevingsruimte. 
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Brand het proefmonster na 3 minuten seconden niet zelfstandig verder, wordt het resultaat 
van de proef als voldoende beschouwd. Spontane ontstekingsverschijnselen dienen een vorm 
te hebben van zichtbaar vuur. Alleen rook wordt hier niet onder verstaan. 

De proef moet vervolgens met eenzelfde zuurstofconcentratie nog 2 x herhaald worden met 
eenzelfde resultaat. 
Kan de vloeistof bij de drie op een volgende beproevingen niet ontstoken worden, geld de 
beproevingsserie als positief en is het ingestelde zuurstofconcentratie als  ontstekingsgrens 
voor deze vloeistof. 
Tijdens de beproevingen moeten de meetwaarden van de temperatuursensor in het 
proefmonster een indicatie geven over de reacties van de stof.  
 
De kookplaat onder de bak wordt uitgezet na het bereiken van het vlampunt c.q. 
zelfontbrandingstemperatuur. 
 
Toelichting 
Bestaat de mogelijkheid dat de vlam van de brandende vloeistof in de bak slecht zichtbaar is, 
zoals bij methanol, moet gedurende de beproeving een temperatuursensor boven de bak zijn 
aangebracht. 
Door middel van de temperatuur meting boven de bak kan dan bepaald worden of de 
vloeistof brand. Stijgt de temperatuur boven de bak sprongsgewijs moet uitgegaan worden 
van een brandende vloeistof. 

3.3.6 Overige stoffen 

Indien er stoffen beproefd moeten worden die niet passen in paragraaf 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 of 
3.3.4 zal hierover vooraf met Kiwa contact over opgenomen moeten worden. 

3.4 Prestatie-eis blussing  

Voor de prestatie eis blussing zal gebruik gemaakt moeten worden van de eisen uit EN15004-
1, waarbij in de test rekening gehouden moet worden met de specifieke toepassing volgens 
toepassingsgebied 2 en 4. 
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4 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de 
gecertificeerde leverancier moet voldoen. 

4.2 Beheerder van het kwaliteitssysteem 

Binnen de organisatiestructuur van de leverancier moet een functionaris zijn aangewezen die 
belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem van de leverancier. 

4.3 Interne kwaliteitsbewaking schema / kwaliteitsplan 

De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne 
kwaliteitsbewaking (IKB - schema). 
Ten tijde van het toelatingsonderzoek moet dit schema minimaal 1 maand functioneren. 
 
In dit IKB - schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 
 welke aspecten door de leverancier worden gecontroleerd; 
 volgens welke methoden die controles plaatsvinden; 
 hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 
 hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 
 

Dit IKB - schema moet een gelijkwaardige afgeleide zijn van het in de bijlage vermelde model 
IKB - schema. 

4.4 Wettelijke aansprakelijkheid 

Het gecertificeerde bedrijf c.q leverancier moeten een geldige WA verzekering hebben van 
minimaal 1,25 miljoen euro en moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, waaruit de toepassing van het toepassingsgebied in deze BRL moet blijken. 

4.5 Procedures en werkinstructies 

De leverancier moet kunnen overleggen: 
 De procedures voor: 

 De behandeling van producten met afwijkingen; 
 De corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
 De behandeling van klachten over uitgevoerde werkzaamheden; 

 De gehanteerde werkinstructies en controleformulieren. 

4.6 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem 

Het niveau van het kwaliteitssysteem van de gecertificeerde leverancier dient te voldoen aan 
ISO9001: 2000 of gelijkwaardig. 

4.7 Organisatie en personeel  

De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de werknemers van de 
leverancier moeten schriftelijk zijn vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram. 
De verantwoordelijke en bevoegde personen per bedrijf en per ontwerp / installatieteam, met 
hun vervangers, die tot taak hebben de uitvoering van de werkzaamheden te controleren en te 
toetsen aan alle voorschriften, moeten altijd bij Kiwa bekend zijn.  
De kwaliteitsverantwoordelijke van het installatieteam dient tijdens de uitvoering van het 
installatiewerk aanwezig te zijn.  
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Wijzigingen in de organisatie dienen door de gecertificeerde leverancier schriftelijk aan Kiwa 
gemeld te worden. 

4.8 Competenties personeel 

Binnen de regeling zijn competenties van toepassing. Gelijkwaardigheid van opleidingen is 
ter beoordeling van de CI vooraf. 
 
Kwaliteitsverantwoordelijke binnen de onderneming bij de gecertificeerde leverancier 
Kwalificatie - Door de directie 

Niveau  - HBO 

Ervaring - 1 jaar aantoonbaar binnen het toepassingsgebied 

Opleiding 
 

- 
 

Kwalificatie op basis van de eindtermen genoemd in 4.9.1 

Kennis van - BRL-K21017 en achterliggende normen 
 
Opsteller programma van eisen (PvE) 
Kwalificatie - Door de directie 

Niveau  - HBO 

Ervaring - 1 jaar aantoonbaar binnen het toepassingsgebied 

Opleiding - 
 
- 
- 
 
- 

Alle applicatie opleidingen van de fabrikant, waar de onderneming voor 
gecertificeerd is om te kunnen installeren 
Werktuigbouw / Chemie / Elektrotechniek / Bouwkunde 
Projecteringsdeskundige  brandmeldinstallaties aangevuld met gerichte 
opleidingen voor speciale detectie methoden. 
(Brand)Veiligheidskundige (MVK/HVK) of gelijkwaardig 
Kwalificatie op basis van de eindtermen genoemd in 4.9.1 

Kennis van - 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

BRL-K21017 en achterliggende normen 
Kennis van Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het 
gebied van brandveiligheid, waaronder o.a. het Bouw Besluit en 
ARBO – wetgeving 
Kennis van brandkunde en het blussen van branden 
Kennis van detectie van branden en het aansturen van blussystemen 
verdere noodzakelijke componenten 
Kennis van specifieke blussystemen 
 

De specifieke kennisonderdelen mag verdeeld zijn over meerdere personen binnen de 
gecertificeerde onderneming 

 
Detail ontwerper c.q. projecteren installaties  
Kwalificatie - Door de directie 

Niveau  - HBO – MBO 

Ervaring - 1 jaar aantoonbaar binnen het toepassingsgebied 

Opleiding - 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 

Een goede kennis van de over of gevoerde types zuurstofreductie / 
blusgasinstallaties, aantoonbaar verkregen door opleiding in het 
blusgasbedrijf of bij de fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: ontwerp, 
installatie, onderhoud en de veiligheidsaspecten bij het functioneren. 
Werktuigbouw / Chemie / Elektrotechniek / Bouwkunde 
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties 
Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallaties 
Alle applicatie opleidingen van de fabrikant, waar de onderneming voor 
gecertificeerd is om te kunnen installeren  
Kwalificatie op basis van de eindtermen genoemd in 4.9.1 

Kennis van - 
- 

BRL-K21017 en achterliggende normen 
Kennis van Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het 
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- 
- 
 
- 

gebied van brandveiligheid, waaronder o.a. het Bouw Besluit en 
ARBO – wetgeving 
Kennis van brandkunde en het blussen van branden 
Kennis van detectie van branden en het aansturen van blussystemen 
en verdere noodzakelijke componenten 
Kennis van specifieke blussystemen 
 

De specifieke kennisonderdelen mag verdeeld zijn over meerdere personen binnen de 
gecertificeerde onderneming 

 
Kwaliteitsverantwoordelijke installatiemonteur  
Kwalificatie - Door de directie  

Niveau  - MBO – LBO 

Ervaring - 1 jaar aantoonbaar binnen het toepassingsgebied 

Opleiding - 
 
- 

Alle applicatie opleidingen van de fabrikant, waar de onderneming voor 
gecertificeerd is om te kunnen installeren 
Installatiedeskundige 
Kwalificatie op basis van de eindtermen genoemd in 4.9.1 

Kennis van - 
- 
- 
- 

BRL-K21017 en achterliggende normen 
Kennis van specifieke blussystemen 
Kennis van installatietechniek, waaronder ook detectie en aansturen 
Relevante kennis van het bouwbesluit 

De specifieke kennisonderdelen mag verdeeld zijn over meerdere personen binnen de 
gecertificeerde onderneming. 

 
Kwaliteitsverantwoordelijke onderhoudsmonteur 
Kwalificatie - Door de directie  

Niveau  - MBO / LBO 

Ervaring - 1 jaar aantoonbaar binnen het toepassingsgebied 

Opleiding - 
 
- 
- 

Alle applicatie opleidingen van de fabrikant, waar de onderneming voor 
gecertificeerd is om te kunnen installeren 
Onderhoudsdeskundige 
Kwalificatie op basis van de eindtermen genoemd in 4.9.1 

Kennis van - 
- 
- 
- 

BRL-K21017 en achterliggende normen 
Kennis van specifieke blussystemen 
Kennis van installatietechniek, waaronder ook detectie en aansturen 
Relevante kennis van het bouwbesluit 

De specifieke kennisonderdelen mag verdeeld zijn over meerdere personen binnen de 
gecertificeerde onderneming 

 
Kwaliteitsverantwoordelijke beheerder van het systeem c.q. de  installatie bij de gebruiker 
Kwalificatie - Door de directie van de gebruiker en de leverancier van de installatie 

Niveau  - MBO / LBO 

Ervaring - N.v.t. 

Opleiding - 
 

Alle applicatie opleidingen van de fabrikant, waar de onderneming voor 
gecertificeerd is om te kunnen installeren 
 

Kennis van - 
- 
- 
- 
- 

BRL-K21017 en achterliggende normen 
Kennis van het specifieke blussystemen 
Kennis van de risico’s en de noodprocedures 
Kennis van het onderhoudsschema 
Kennis van het bedienen van de stuureenheden 
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4.9 Eisen opleidingen 

De eindtermen dienen afgestemd te zijn op de bovengenoemde competenties. 

4.9.1 Eindtermen opleiding 

Vakbekwaamheidprofiel eerste cursusdeel (eindtermen) 
1. De cursisten kennen de branddriehoek en kunnen deze op de juiste manier toepassen. 
2. De cursisten kennen de brandvierhoek en kunnen deze op de juiste manier toepassen. 
3. De cursisten kennen de brandvijfhoek en kunnen deze op de juiste manier toepassen. 
4. De cursisten kennen het verloop van een verbranding. 
5. De cursisten kennen de achtergrond en opbouw van explosiegebieden. 
6. De cursisten kennen de fysische eigenschappen van een stof. 
7. De cursisten kennen de verschillende brandstadia. 
8. De cursisten kennen de gevaren van en bij blussen. 
9. De cursisten kennen de kleine blusmiddelen en kunnen deze op de juiste manier 

toepassen. 
10. De cursisten kennen de brandklassen. 
11. De cursisten kennen de gevaren van het blussen op elektriciteit. 
12. De cursisten kennen de bedieningshandleiding van de installatie en kunnen deze op 

de juiste manier toepassen. 
13. De cursisten kennen alle componenten en kunnen deze op de juiste manier toepassen. 
14.  De cursisten kennen en kunnen het logboek op de juiste manier invullen en toepassen. 
 
Vakbekwaamheidprofiel tweede cursusdeel (eindtermen) 
1. De cursisten kennen de opbouw van de installatie. 
2. De cursisten kennen de blussende werking van het blusmedium. 
3. De cursisten kennen de berekening hoeveelheid benodigde blusmedium en kunnen 

deze op de juiste manier toepassen. 
4. De cursisten kennen de MSDS. 
5. De cursisten kennen de verschillende soorten gevaarlijke stoffen en kunnen deze op 

de juiste manier toepassen. 
6.  Detectie 
7. Compartiment 
8. Kritieke punt nazorgproces 
9.  Instructie beheerder van de installatie 
10. Risico’s van de toepassing van de installatie 
11. Verplichte aanduiddingen behorende bij de installatie 
 

4.9.2 Toetstermen  

Elke eindterm wordt omgezet in een aantal toetstermen. In onderstaande schema’s zijn de 
toetstermen per eindterm geordend. 
 
Toetstermen eerste cursusdeel 
 
1. De cursisten kennen de brandvijfhoek en kunnen deze op de juiste manier toepassen. 
3.1 Kan uitleg geven over de brandvijfhoek. 
3.2 Weet de brandvijfhoek op de juiste manier toe te passen. 
4. De cursisten kennen het verloop van een verbranding. 
4.1 Kan het verbrandingsproces noemen.  
4.2 Kent de vrijkomende verbrandingsgassen bij een brand. 
5. De cursisten kennen de explosiegebieden. 
5.1 Weet het tussen de verschillende explosiegrenzen. 
5.2 Weet de gevolgen per explosiegebied. 
5.3 Weet de berekening van de explosiegrenzen. 
6. De cursisten kennen de fysische eigenschappen van een stof. 
6.1 Weet wat de fysische eigenschappen van een stof inhoud.  
6.2 Kan verschillende fysische eigenschappen van een stof noemen. 
7. De cursisten kennen de verschillende brandstadia. 
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7.1 Kan de verschillende brandstadia noemen. 
7.2 Weet de eigenschappen van verschillende brandstadia. 
8. De cursisten kennen de gevaren van blussen. 
8.1 Kan de gevaren van blussen noemen. 
8.2 Weet waarop te letten, tijdens het blussen. 
9. De cursisten kennen de kleine blusmiddelen en kunnen deze op de juiste manier 

toepassen. 
9.1 Kan verschillende soorten kleine blusmiddelen noemen. 
9.2 Weet hoe de verschillende kleine blusmiddelen toegepast moeten worden. 
9.3 Kan de gevaren noemen van de verschillende blusmiddelen. 
9.4 Kan de voor en nadelen noemen van de verschillende blusmiddelen. 
10. De cursisten kennen de brandklassen. 
10.1 Weet het verschil tussen de verschillende brandklassen. 
11. De cursisten kennen de gevaren van het blussen op elektriciteit. 
11.1 Kan de gevaren noemen van het blussen op elektriciteit. 
11.2 Weet de gevolgen van blussen op elektriciteit. 
12. De cursisten kennen de bedieningshandleiding van het blusmedium / installatie en 

kunnen deze op de juiste manier toepassen. 
12.1 Weet het doel en de toepassing van de installatie. 
12.2 Weet het ontwerp en werkingsmechanisme van de installatie. 
12.3 Kan de veiligheidsmaatregelen rond de installatie noemen. 
12.4 Weet de juiste voorbereidende handelingen voor installatie te hanteren. 
12.5 Weet de algemene richtlijnen voor de installatie. 
12.6 Kan de installatieprocedure noemen. 
12.7 Kan de inspectie en onderhoudprocedure noemen. 
12.8 Weet de voorschriften en eisen voor opslag en transport van de componenten van de 

installatie. 
12.10 Kan de lijst met benodigdheden voor installatie noemen. 
13. De cursisten kennen en kunnen het logboek op de juiste manier invullen en toepassen. 
13.1 Kan de inhoud van het logboek van het preventieve c.q. repressieve middel noemen. 
13.2 Kan het logboek invullen. 
13.3 Kan het logboek toepassen. 
13.4 Weet wat de inhoud van een logboek is. 
 
Toetstermen tweede cursusdeel 
1. De cursisten kennen de modellen opbouw van een blusmedium. 
1.1 Kan de opbouw van een installatie en weet deze te schetsen. 
1.2 Weet de werking van de verschillende componenten / modellen in een installatie. 
2. De cursisten kennen de blussende werking van het blusmedium. 
3. De cursisten kennen de berekening hoeveelheid benodigde medium en kunnen deze 

op de juiste manier toepassen en weet de juiste typen in een ruimte te projecteren. 
3.1 Kan de acht factoren voor een succesvolle brandblussing van een brand noemen. 
3.2 Weet de formule om de benodigde hoeveelheid medium te berekenen. 
4. De cursisten kennen de MSDS. 
4.1 Weet waar MSDS voor staat. 
4.2 Weten de inhoud 
4.3 Begrijpen van de interpretatie.  
4.4 Kunnen deze omzetten naar een begrijpbaar taalgebruik 
5. De cursisten kennen de verschillende typen ontstekingskoppen en kunnen deze op de 

juiste manier toepassen. 
6. De cursisten kennen de verschillende soorten hoofdgroepen van gevaarlijke stoffen en 

hun gevaarsklasse, zoals o.a. de K1, K2 en K3 brandstoffen en hun dampen, brandbare 
gassen, brandbare vetten 

6.1 Is bekend met de GEVI-nummers, die in het MSDS welke worden gehanteerd op 
gevaarlijke stoffen. 

6.2 Is bekend met de VN-nummers, die in het MSDS welke worden gehanteerd op 
gevaarlijke stoffen. 

6.3 Weet hoe een GEVI-bord gelezen moet worden. 
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7. De cursisten weet hoe in de praktijk componenten geïnstalleerd moeten worden. Weet 
waar en hoe een component geplaatst moet worden. 

4.9.3 Cesuur (toelatingsgrens) 

De beoordeling van het examen is een functie van het aantal goed beantwoorde vragen. Het 
anderhalf uur durende examen bestaat uit 15 meerkeuze- en 15 openvragen. De 
geëxamineerde heeft recht op het persoonscertificaat wanneer: minimaal 11 meerkeuzevragen 
en minimaal 9 openvragen goed beantwoord zijn. Per vraag (zowel meerkeuze als open) is 
één punt te verdienen.  
Per meerkeuzevraag is één antwoord juist. De open vragen worden door twee gediplomeerde 
instructeurs beoordeeld. Het document voor de beoordeling van de openvragen is in bezit van 
Kiwa. Dit document bevat: 
- De termen welke per openvraag genoemd moeten worden om de maximale scoren 

(één punt per openvraag) te kunnen ontvangen.  
- De puntenverdeling per openvraag. 

4.9.4 Itembank 

De itembank dient per eindterm (totaal 23) minimaal vier verschillende vragen te bevatten.  
Indien een eindterm bestaat uit meerdere componenten, dient de itembank over elke 
component minimaal één vraag te bevatten, met bovengenoemd aantal van vier als minimum 
voor die eindterm. 
De exameninstelling zal jaarlijks minimaal 20% van de vragen van de itembank verversen, 
zodanig dat na vijf jaar volledige itembank is herzien. 

4.9.5 Onderhoud vakbekwaamheid 

Om het certificaat geldig te houden, dient de certificaathouder gedurende de 
certificatieperiode voldoende installaties te hebben ontworpen, gemonteerd en/of 
geïnspecteerd, met een minimum van twee per jaar. De certificaathouder dient dit te 
registreren in het logboek (wordt samen met certificaat verstrekt). De jaarlijkse periode gaat in 
op het moment van het behalen van het persoonscertificaat (afgiftedatum).  
 
Ieder project waar aan de certificaathouder werkzaam is of is geweest moet vermeld worden 
in het logboek. Indien de certificaathouder niet het jaarlijks benodigde minimum aantal 
projecten haalt, vervalt de geldigheid van het persoonscertificaat. Tevens moet in het logboek 
de geldigheiddatum van het persooncertificaat vermeldt worden. Om voor een nieuw 
persoonscertificaat in aanmerking te komen, dient de aanvrager door middel van het opnieuw 
met succes afleggen van het examen aan te tonen nog steeds over de benodigde kennis te 
beschikken. 

4.9.6 Werkervaring 

Om het persoonscertificaat geldig te houden, dient de certificaathouder gedurende de 
certificatieperiode minimaal vijftien installaties te hebben ontworpen, gemonteerd en/of 
geïnspecteerd, met een minimum van twee per jaar. De certificaathouder dient dit te 
registreren in het logboek (wordt samen met persoonscertificaat verstrekt). De jaarlijkse 
periode gaat in op het moment van het behalen van het persoonscertificaat (afgiftedatum).  
Ieder project waar aan de certificaathouder werkzaam is of is geweest moet vermeld worden 
in het logboek. Indien de certificaathouder niet het jaarlijks benodigde minimum aantal 
projecten haalt, vervalt de geldigheid van het persoonscertificaat. Tevens moet in het logboek 
de geldigheiddatum van het persooncertificaat vermeldt worden. Om voor een nieuw 
persoonscertificaat in aanmerking te komen, dient de aanvrager door middel van het opnieuw 
met succes afleggen van het examen aan te tonen nog steeds over de benodigde kennis te 
beschikken.  

4.9.7 Bijhouden van kennis 

De fabrikant van de gecertificeerde installatie zal de gecertificeerde leveranciers c.q. 
persoonscertificaathouders door middel van een periodieke nieuwsbrief op de hoogte houden 
van ontwikkelingen op het gebied van gecertificeerde installatie. Binnen een maand na 
ontvangst van de nieuwsbrief dient de certificaathouder in zijn logboek aan te tekenen dat hij 
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de nieuwsbrief heeft ontvangen, begrepen en eventuele instructies die hierin zijn verwoord 
zal opvolgen. Indien de certificaathouder dit verzuimt, vervalt de geldigheid van het 
persoonscertificaat. Wanneer de geldigheid vervalt, dient dit in het logboek vermeldt te 
worden. Om voor een nieuw persoonscertificaat in aanmerking te komen, dient de aanvrager 
door middel van het opnieuw met succes afleggen van het examen aan te tonen nog steeds 
over de benodigde kennis te beschikken. Het volgen van de cursus is in dit geval niet 
verplicht. 

4.10 Uitbesteden van werkzaamheden  

Indien het gehele proces of installatiewerk wordt uitbesteed aan onderaannemers dient deze 
onderaannemer zelf op basis van deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd te zijn. 
Indien delen van het installatiewerk worden uitbesteed moeten er in het IKB - schema 
sluitende procedures zijn opgenomen waarin de gecertificeerde leverancier aangeeft hoe de 
kwaliteit die door de onderaannemer wordt geleverd, is geborgd. Het gaat hierbij om de 
volgende aspecten: 
 in te zetten apparatuur / materiaal; 
 werkinstructies voor de onderaannemer; 
 uit te voeren controles door de onderaannemer; 
 de ingangscontrole van de gecertificeerde leverancier; 
 kwaliteitsregistratie van de onderaannemer en de gecertificeerde leverancier. 
 
De onderaannemer dient altijd bij Kiwa aangemeld te zijn, voordat met de werkzaamheden 
wordt begonnen 

4.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen  

De gecertificeerde leverancier zal bijvoorkeur aan zijn personeel een standaardpakket 
persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking moeten stellen. Deze middelen moeten 
voldoen aan het CE-merk. 

4.12 Documentenbeheer  

Documenten, zoals het kwaliteitsplan (IKB - schema), werkinstructies, normen, richtlijnen, 
tekeningen, installatieplannen en checklisten, moeten beschikbaar zijn binnen het kantoor van 
de gecertificeerde leverancier. 
Bij het installatieteam van de gecertificeerde leverancier moeten de werkinstructies, 
tekeningen, installatieplan en checklisten aanwezig zijn. 

4.13 Beproevingsmiddelen  

De gecertificeerde leverancier dient over alle controle apparatuur te beschikken welke 
benodigd is om de uitgevoerde installatiewerkzaamheden vakbekwaam te kunnen uitvoeren. 
Tot deze apparatuur behoren in ieder geval: 
- Volt, Ampère en Ohmmeter 
- Zuurstofmeter 
- Beproevingselement voor het controleren van de componenten. 

4.14 Apparatuur en materieel  

De gecertificeerde leverancier zal over die middelen moeten beschikken om het 
installatiewerk goed te kunnen verrichten. 
De leverancier moet beschikken over een gekalibreerde V/A/Ω-meter hebben klasse 1,5 en 
een meetmiddel hebben om het volume van de te beveiligen ruimte bepalen.  
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4.15 Opslag van materiaal en materieel 

Al het materiaal en materieel dat door de gecertificeerde leverancier wordt gebruikt dient 
zowel op het bedrijf zelf als in het vervoermiddel van de installatieteam identificeerbaar en 
droog te worden opgeslagen.  
Tevens dient de opslag en behandeling zodanig te geschieden, dat beschadigingen van het 
product voorkomen wordt. Vanuit de fabrikant dient de maximale houdbaarheid 
onderbouwd te worden. 
Afvalmaterialen, te repareren en te reinigen materialen moeten duidelijk gescheiden en 
geïdentificeerd worden van de overige materialen. 

4.16 Registratie / checklist  

De installatie dient te worden ingemeten en vastgelegde t.o.v. de vaste en duurzame referen-
tiepunten. Tijdens de installatiewerkzaamheden moet een volledige registratie te worden 
bijgehouden. Vermeld moet worden:  

 Plaats van installatie; 
 Bedrijf en uitvoerder; 
 Datum van uitvoering; 
 De gehanteerde installatiemethodiek en gebruikte materialen; 
 Alle relevante gegevens m.b.t. ; 

o Alle bijzondere visuele waarnemingen; 
o De resultaten van de uitgevoerde controles en de uitvoerende persoon; 
o De gebruikte apparatuur en componenten met bijbehorende identificatie. 

 
Ten behoeve van deze registratie dient de gecertificeerde leverancier gebruik te maken van 
standaard checklisten. Per installatielocatie moet daarnaast een installatietekening ter plaatse 
aanwezig te zijn. 
Deze gegevens zullen uiteindelijk op de revisietekening op schaal tot uiting komen.  
De registratie dient gedurende een periode van minimaal 5 jaar gearchiveerd te worden of 1 
jaar na beëindiging van de installatie. 

4.17 Projectcertificaat  

De gecertificeerde leverancier moet binnen 1 maand na oplevering c.q nazorg van de 
installatiewerkzaamheden een projectcertificaat volledig naar waarheid in vullen en 
verzenden naar de CI voor registratie. De voorwaarden voor het afgeven van een project 
certificaat zijn gegeven in paragraaf 6.3. 
Alleen een geregistreerd certificaat is valide.  
De gecertificeerde leverancier dient hierbij uitsluitend gebruik te maken van het door Kiwa 
beschikbaar gestelde model. Het ontwerpdocument dient certificatiemerk te voeren en een 
verwijzing naar de BRL-K21017.  
Het projectcertificaat heeft een geldigheid van 12 maanden mits er aan de omstandigheden en 
uitgangssituaties niets veranderd. 

4.18 Meldingen 

De gecertificeerde leverancier dient zijn installatie activiteiten 1 week voor aanvang te melden 
aan de CI 
De gecertificeerde leverancier dient zijn nazorg activiteiten 1 dag voor aanvang indien 
gevraagd aan Kiwa te kunnen overleggen. 
Nazorg aan bestaande nog niet gecertificeerde installaties moet 1 week voorafgaand aan de 
activiteit worden gemeld aan CI. 

4.19 Certificatiemerk 

De uitvoering van de op gecertificeerde processen aan te brengen certificatiemerk heeft het 
volgende pictogram met vermelding van de BRL-K21017. 
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5 Samenvatting onderzoek en controle 
In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  
 Toelatingsonderzoek; 
 Controleonderzoek op prestatie-eisen, proceseisen en producteisen; 
 Controle op het kwaliteitssysteem. 
Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal worden 
uitgevoerd. 

5.1 Onderzoeksmatrix 

 
Omschrijving eis Artikel BRL Onderzoek in kader van 

Toelatings
onderzoek 

Toezicht door Kiwa na 
certificaatverlening 

Controle Frequentie per 
jaar 

 
Proceseisen Alle 

artikelen 
X X Minimaal 1 

kantoor 

Detailontwerp, installeren, 
inbedrijfstelling, opleveren, nazorg  

H2 X X Minimaal 1 
kantoor en 
installatie 

Producteisen H3 X X Minimaal 1 
Kantoor en 
installatie 

Kwaliteitssysteemeisen H4 X X Minimaal 1 
Kantoor en 
installatie 

Tabel 5. 
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6 Afspraken over de uitvoering van certificatie 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de in het College gemaakte afspraken over de uitvoering van certificatie 
door de certificatie instelling (CI) vastgelegd. 

6.2 Certificatiepersoneel 

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
 Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

beoordeling van de rapporten van inspecteurs; 
 Auditor/Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe  beoordeling bij de 

leverancier op de projecten en op het kantoor van de leverancier. De inspecteurs 
inspecteren ook de brandmeldinstallatie; 

 Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. 

6.2.1 Kwalificatie-eisen 

Door het College zijn de volgende kwalificatie-eisen vastgesteld voor het onderwerp van deze 
BRL: 
 
Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring 

Certificatiedeskundige HBO-niveau in een van de volgende 
disciplines: 
 Werktuigbouwkunde, chemie, 

elektrotechniek of vergelijkbaar 
 (Brand)veiligheidskundige 

(MVK/HVK)/Brandmeester preventie 
of gelijkwaardig  

 Auditor training 

3 jaar met 
productcertificatie 
 

Kennis van 
 BRL-K21017 
 Kennis van Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het gebied van 

brandveiligheid, waaronder o.a. het Bouw Besluit en ARBO – wetgeving 
 Kennis van brandkunde en het blussen van branden 
 Kennis van detectie van branden en het aansturen van blussystemen verdere 

noodzakelijke componenten 
 Kennis van specifieke blussystemen 
 Kennis van de normen genoemd in de BRL-K21017. 

Auditor/Inspecteur MBO-niveau in een van de volgende 
disciplines: 
 Werktuigkunde, chemie, 

elektrotechniek of vergelijkbaar (A/I) 
 Auditor training  (A) 
 Projecteringsdeskundige  

Brandmeldinstallaties en 
Ontruimingsinstallaties (I) 

 Kwalificatie op basis van de 
eindtermen genoemd in 4.9.1 (A/I) 

2 jaar met 
productcertificatie 
 

Kennis van 
 BRL-K21017 (A/I) 
 Kennis van Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het gebied van 

brandveiligheid, waaronder o.a. het Bouw Besluit en ARBO – wetgeving (A/I) 
 Kennis van brandkunde en het blussen van branden (A) 
 Kennis van detectie van branden en het aansturen van blussystemen verdere 
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noodzakelijke componenten (A) 
 Kennis van specifieke blussystemen (A) 
 Kennis van de normen genoemd in de BRL-K21017. (A/I)  

Beslisser HBO-niveau in een van de volgende 
disciplines: 
 Productcertificatie 

3 jaar 
Managementervaring 

Tabel 6. 
 
Opleiding en ervaring van het betrokken certificatie/inspectiepersoneel moet aantoonbaar 
zijn vastgelegd.  
De audit/inspectie op het project is niet noodzakelijk verenigd in 1 persoon. Dit wordt bij de 
functie auditor/inspecteur specifiek aangegeven door middel van een (A) voor auditor en een 
(I) voor inspecteur. 

6.3 Frequentie van externe controles 

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 1 
kantoor audit per jaar. De projecten worden alle geïnspecteerd (1:1). 
Bij een 1 op 1 audit/inspectie wordt het installatieplan voorafgaand aan de installatiefase 
geaudit/geïnspecteerd. De fysieke inspectie van deze projecten zelf kan door een inspecteur 
alleen worden uitgevoerd. 
De output hiervan is een audit- en inspectierapport van de CI over de installatie en 
leverancier. 
Het inspectierapport moet duidelijk maken dat de installatie voldoet aan de eisen in de BRL 
en de uitgangspunten in het PVE.  
Het projectcertificaat, wat afgegeven wordt, moet een verwijzing maken naar het 
inspectierapport. 
Het inspectierapport moet een bijlage zijn met het certificaat en moet tegelijk aangeleverd 
worden aan de afnemers.  

6.4 Apparatuur en materieel  

De CI c.q. II zal over die middelen moeten kunnen beschikken om het inspectiewerk goed te 
kunnen verrichten. De inspecties moeten verricht worden in samenwerking met de 
leverancier van de installatie.  
De middelen moeten een nauwkeurigheid hebben die aantoonbaar in overeenstemming is met 
de leveringseisen. 

6.5 Specifieke door het College vastgestelde regels 

Door het College zijn de volgende specifieke regels vastgelegd, die bij uitvoering van 
certificatie door de Kiwa moeten worden gevolgd. 
De jaarrapportage aan het College dient zowel de resultaten van certificatie en audits te 
bevatten. 
Afspraken over de uitvoering van het certificatieonderzoek zijn; 

 Het bedrijf moet voordat het projecten mag gaan opleveren succesvol een 
documentatie audit hebben ondergaan. Kiwa geeft hier een verklaring over. Op basis 
van deze verklaring kan het bedrijf opdrachtgevers informeren over de status van het 
certificatieonderzoek. 

 Het bedrijf wat een toelatingsonderzoek ondergaat moet 2 installaties zonder 
tekortkomingen gemaakt hebben, wil deze gecertificeerd te kunnen worden. 
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7 Lijst van vermelde documenten 

7.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

 Bouwbesluit  
 Gebruiksbesluit 
 Besluit drukapparatuur 
 Wet milieubeheer 
 ARBO Besluit Arbeidsomstandighedenwet, artikel 4.4. 
 Beleidsregel Arbeidsomstandighedenwet, artikel 4.4-7. 
 Europese ATEX richtlijn. 
 Europese EMC richtlijn. 
 Europese PED richtlijn. 

7.2 Normen / normatieve documenten: 

 
BRL-K21017/01 Productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg 

van brandveiligheidsystemen gebaseerd op inertisering en 
zuurstofreductie 

2007 

EN 2 Brand klasse  2004 
EN 15004-1 Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: 

Design, installation and maintenance (ISO 14520-1, modified) 
2008 

NEN 2535/A1 
 

Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – 
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

2002 

NEN2575/C1 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimings- installaties – 
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

2004/2006 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en tekens 1986 
NEN6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag tussen ruimten 
2004 

NEN-EN 54-1 Automatische brandmeldinstallaties: Inleiding 1996 
NEN-EN 54-2/A1 Automatische brandmeldinstallaties:  
NEN-EN 54-3/A1 Automatische brandmeldinstallaties: 

Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers 
2002 

NEN-EN 54-4/A1 Automatische brandmeldinstallaties: Energievoorziening 2003 
NEN-EN 12094-1; Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – 

deel 1: eisen en beproevingsmethoden voor automatische 
elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen. 

2003 

NEN-EN-ISO 9000 Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. Termen en definities 2000 
NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 2000 
NEN-EN-ISO 19011 Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits - en/of 

milieumanagementsysteemaudits 
2002 

NEN-EN 45011 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-
systemen uitvoeren 

1998 

NPR 7910-1 Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - 
Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 
60079-10; 2003 

2008 

NPR 7910-2 Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - 
Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 
61241-10: 2004 

2008 

IEC60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 2001 
ISO 14520-1 ”Gaseous fire extinguishing systems – physical properties and 

system design” 
2006 

ISO/IEC 17020 General criteria for the operation of various types of bodies 
performing inspection 

1998 

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories 

2005 
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NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2008 
VDS 3257 VdS-Richtlinien für Inertisierungs- und 

Sauerstoffreduzierungsanlagen - Planung und Einbau 
2007 

VDS 2380 VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen - Feuerlöschanlagen mit 
nicht verflüssigten Inertgasen - Planung und Einbau 

2006 

   
 Tabel 8. 
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8 Bijlage 1 voorbeeld bedrijfscertificaat 
 
In deze bijlage is een voorbeeld gegeven van een bedrijfscertificaat wat afgegeven wordt aan 
de gecertificeerde leverancier. De inhoud van dit voorbeeld is niet limitatief.  
 



 

C
er

ti
fi

ca
a

t 
 Nummer 12345 Vervangt Bijlage 1 
    

 Uitgegeven  D.d.  
     
     
     
     

 
 Productcertificaat 

Brandveiligheidsysteem voor inertisering en 
zuurstofreductie 
 
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 

controles, worden de door 

Leverancier 
Uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te 

voldoen aan de Kiwa – beoordelingsrichtlijn BRL-K21017/01 “ontwerp, 

installatie, oplevering en nazorg van brandveiligheidsystemen voor 

inertisering en zuurstofreductie 

- ontwerp 
- installeren/realiseren 
- oplevering 
- nazorg 
 
 
Kiwa N.V. 
 
 
 
 
ing. B. Meekma 
Directeur 
Certificatie en Keuringen 

 Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie en bestaat uit … pagina´s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
 

 
Kiwa N.V. 

Certificatie en Keuringen 

Sir W. Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB  Rijswijk 

Telefoon 070 41 44 400 

Fax 070 41 44 420 

Internet www.1kiwa.com 

 

Leverancier   
Ondernemer 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.1kiwa.com/


 

 

Brandveiligheidsysteem voor inertisering en zuurstofreductie    
 
  

PROCESSPECIFICATIE   

Toepassingsgebied 

- Fabrikant van de componenten en kennisbeheerder van het systeem 

- Opstellen / toetsen programma van eisen op van de risico inventarisatie en evaluatie 

- Ontwerpen en projecteren installaties en randvoorwaarden 

- installeren van de installaties 

- controle en oplevering van de installaties en de bijbehorende randvoorwaarden 

- nazorg van de installaties 

 

 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK   

Toepassingsvoorwaarden 

1. De te gebruiken aantallen en/of typen van de component moeten conform de 

richtlijnen en berekeningsmethoden van de leverancier zijn aangelegd. 

2. Er dient een gebruikershandleiding in de taal van het land van levering te worden 

bijgeleverd. 

3. Voor gebruik dient een instructie gegeven te worden door een, door de 

leverancier erkende trainer of opleider voor dit product. 

4. Het onderhoud van de componenten moet plaatsvinden volgens de specificaties 

van de leverancier en de leverancier. 

 
 

  

WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1. Inspecteer bij de aflevering: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 de uitgevoerde werkzaamheden geen zichtbare gebreken vertonen. 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan 

contact op met: 

2.1 Ondernemer. 

 en zo nodig met: 

2.2 Kiwa N.V. 

 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de 

verwerkingsrichtlijnen van de producent. 

 

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa 

– site www.1kiwa.com en zoek bij gecertificeerde bedrijven onder 

BRL-K21017. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  

http://www.1kiwa.com/


 

 

9        Bijlage 2 - Model IKB-schema    
 
In deze bijlage is een voorbeeld gegeven van een bedrijfscertificaat wat afgegeven 
wordt aan de gecertificeerde leverancier. De inhoud van dit voorbeeld is niet limitatief.  
 

Controle 
onderwerpen 
 

Controle 
Aspecten 

Controle 
Methode 

Controle 
Frequentie 

Controle 
registratie 

Ontwerp (PVE) 

 Aandachtspunten  

 Normen  

  

 ISO9001 

 BRL-K21017 

 ISO9001  ISO9001  ISO9001 

Detailontwerp en projecten 

 Aandachtspunten  

 Normen  

  

 ISO9001  ISO9001  ISO9001  ISO9001 

Toegeleverde materialen: 

 Ingangscontrole  
 
 

 Norm 

 Keurmerk 

 Beschadigingen 

 Opslagcondities 

 Controle d.m.v. 
meting 

 

 Visueel 

 Meting 

 elke 
levering 

 steekproef 

 Pakbon 

 Checklist 

Productieproces, 
productieapparatuur, 
materieel: 

 Procedures 

 Werkinstructies 

 Apparatuur 

 Materieel 
 

 Aanwezigheid 

 Functioneren 

 Per project 

 Interne audit 

 Per project 

 1 x per jaar 
 

 Checklist 

 Rapport 
 
 

Eindproducten 
 
 
 

 Functioneren 
diverse 
componenten 

 Meten 

 Testen 

 Controle 

 Volgens 
BRL / 
volgens 
ontwerp 

 Checklist 

Meet- en 
beproevingsmiddelen 

 Volt, Ampère en Ω-meter 

  
 

 Nauwkeurigheid 

 In goede staat 

 Kalibratie vlgs. 
Nat. norm  

 Controle d.m.v. 
meting 

 Justeren / 
instellen 

 Visuele controle 

 Jaarlijks  Checklist 

 Rapport 

Logistiek  

 Intern transport 

 Opslag 

 Verpakking 

 Conservering 

 Identificatie c.q. merken 
half en eindproducten 

 

 Aanwezigheid 

 Functioneren 

 Per project 

 Magazijn 

 Interne audit 

 Per project 

 1 x per jaar 
 

 Checklist 

 Rapport 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

10 Bijlage 3 - Verwijzingstabel VdS 3527 
 

VdS 
3527 

Onderwerp BRL 
K21017 

1.  Allgemeines 
Geltungsbereich 
Ziele  Begriffe 
Physikalische Einheiten Anlagenbeschreibung 
Personenschutz  
Wirksamkeit und Anwendung 
Alarmorganisation und Alarmplan 

X 

2. Inertisierungs- und Sauerstoffreduzierungsziele und -methoden   
Inertisierungsziel und Sauerstoffreduzierung  
Kontinuierliche Inertisierung/Sauerstoffreduzierung und 
Inertisierung im Bedarfsfall  
Partielle und totale Inertisierung Inertisierungsmethoden  

X 

3 Planung der Anlage 
Konstruktive Anforderungen an den Schutzbereich 
Inertgas-Auswahl und Qualität  
Inertgas- bzw. Sauerstoffkonzentrationen 
Inertisierungs- bzw. Absenkzeit 
Inertgasmengen 
Notfallkonzept  
InertgasVersorgung 
Aufstellungsraum für Steuer- und Regeleinrichtung 

X 

4 Verteilungsrohrnetz 

Rohrleitungen Rohrhalterungen. 
Ventile im Inertgasstrom (außer Bereichsventile)  
Bereichsventile  
Düsen, Austrittsöffnungen  

X 

5 Überwachung der Sauerstoffkonzentration bei kontinuierlicher 
Inertisierung oder Sauerstoffreduzierung 

Kontinuierliche Inertisierung  
Sauerstoffreduzierungsanlage 

X 

6 Alarme und Meldungen 
 

X 

7 Detektion von Gefahrenkenngrößen  
Gefahrenkenngröße bei Inertisierungsanlagen 
Gefahrenkenngrößen bei Sauerstoffreduzierungsanlagen  
 

X 

8 Steuer- und Regeleinrichtung  

Funktion  
Anforderungen  
Versorgung mit elektrischer Energie  
Elektrisches Leitungsnetz 
 

X 

9 Betrieb der Anlage 

Einweisung und Ausbildung des Personals  
Überprüfung 
Aufzeichnungen und Nachweise  
Weitere Pflichten 
 
 

X 



 

 

VdS 
3527 

Onderwerp BRL 
K21017 

10 Instandhaltung  
 

X 

11 Dokumentation 
 

X 

12 Einbau, Abnahme und wiederkehrende Prüfung   
Allgemeine Anforderungen, Einbau 
Abnahmeprüfung  
Wiederkehrende Prüfung 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

11  Bijlage 4 - Model PVE installatie 
 

1. Algemene gegevens 
 
Dit PvE dient opgesteld te worden door de PvE opsteller van het beveiligingssysteem op basis van zuurstofreductie 

 

Documentnummer: PVE 

Datum opmaak:  

Risico’s    Volgens BRL-K21017 in de risico-inventarisatie en – evaluatie met identificatie; 

 

Certificaat vereist:   Volgens BRLK21017 jaarlijks 

Inspectiefrequentie  Volgens BRLK21017 jaarlijks 

Bouwwerk: <Soort> 

<Adres> 

Bouwvergunning:  

Gebruiksvergunning:  

Gebouwdeel c.q. specifieke ruimte Te beveiligen ruimten: 

<omschrijven>  

De beveiligingsinstallatie heeft 
doelstelling; 

1, 2, 3, 4 

 

Eisende partij(en):  Brandweer 

 Verzekeraar 

 Eigenaar / gebruiker 

Gecertificeerde leverancier: <Naam> 

<Adres> 

<Telefoon> 

Installatiebedrijf: <Naam> 

<Adres> 

<Telefoon> 

Onderhoudsbedrijf: <Naam> 

<Adres> 

<Telefoon> 

Normen en richtlijnen BRLK21017/01 inclusief  

EN12094-1, NEN2535, NEN2575, NPR2576, NEN2654-1/2 

 

Behoud van continuïteit ten aanzien 
van de instandhouding van de 
geëiste beveiliging 

Hoe wordt gewaarborgd dat de bouwkundige-, technische- en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen in stand worden gehouden. 

- aanleg 



 

 

- onderhoud 

- organisatorisch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen:  

(documentnaam, -nummer en –datum vermelden) 
 

 Bouwkundige tekening(en) 
Nummer: ……………………………….….     Datum: …………………………… 
 

 Overige relevante tekening(en) 
Nummer: ……………………………….….     Datum: …………………………… 
 

 Aanvullende eis(en) 
Nummer: ……………………….………….     Datum: …………………………… 
 

 Toelichting(en) 
Nummer: ……………………………….….     Datum: …………………………… 

 

 PvE Brandmeldinstallatie 

        Nummer: ……………………………….….     Datum: …………………………… 

 

 PvE Ontruimingsinstallatie 

        Nummer: ……………………………….….     Datum: …………………………… 

 

 Risico-inventarisatie en – evaluatie 

        Nummer: ……………………………….….     Datum: …………………………… 

 

Schaal van de tekeningen is 1 : 100 



 

 

1.1 Eisen Brandpreventie en Brandblusinstallatie 
 
De eisen voor de installatie moeten worden ingevuld door de gekwalificeerde PvE-opsteller. 
 

Artikel 

BRLK 
21017 

Omschrijving Eisen 

2.3 Omvang van de brandpreventie en 
brandblusinstallatie in het beveiligde 
compartiment; zie RIE 

<omschrijven> 

2.3 Brandrisico’s intern, in het gebouw rond het 
beveiligde compartiment; zie RIE 

 

<omschrijven> 

2.3 Brandrisico’s extern, buiten het gebouw 
(omgeving); zie RIE 

 

<omschrijven> 

 3.3 Branddetectie voor brandblussing    Brandgrootte ... volgens NEN2535 

  Brandgrootte volgens BRLK21017 

  ruimtebewaking met automatische branddetectie, bij optie 2 en 4. 

luchtwisselingen in de beveiligde ruimte 

 < 1 m/s 

 > 1 m/s 

Toelichting: 

<Omschrijving brandgrootte 8> 

 Bijzondere omgevingsomstandigheden 

 

  PGS 15 ruimte 

  NPR 7910-1 

  <anders> 

 Indeling bluszones  x bluszone(s) 

 Plaats van de brandweeringang 

 

Zie 6.5 PvE Brandmeldinstallatie 

 Terugstelmogelijkheid op de 
brandblusinstallatie 

 

Toelichting: 

Op de bluscentrale moet een voorziening zijn opgenomen voor het 
terugstellen (resetten) van de brandpreventie en brandblusinstallatie. 

 Automatische brandmelders Zie 7.2 PvE Brandmeldinstallatie 

2.2 Storingsmeldingen 

 

  bewaking bluscomponenten op kortsluiting en draadbreuk 

  Interne meldingen bij beheerder of Particuliere Alarm Centrale 

  Externe melding (RAC) Zie het PvE van de Brandmeldinstallatie 

2.2 Voorzieningen voor onafhankelijke ventilatie 

   

  ventilatieopeningen < 0,1% inhoud beveiligde ruimte in m2 

  onafhankelijke ventilatie op buitenlucht 

Toelichting: 

De ventilatievoorzieningen moeten automatisch tijdens een blussing worden 
gestaakt. Na blussing kan deze handmatig worden geactiveerd om 
eventuele slachtoffers te kunnen helpen (risico in noodplan). 

2.8.2 Voorzieningen voor compartimentering 

 

  WBDBO gehele compartiment 60 minuten 

  deurdrangers 

  automatisch opende en sluitende deuren 



 

 

Artikel 

BRLK 
21017 

Omschrijving Eisen 

Toelichting: 

De vluchtdeuren moeten worden voorzien van doelmatige deurdrangers 
met CE-markeringen. De deuren moeten te allen tijde gesloten zijn. Deuren 
en deurdrangers mogen niet worden geblokkeerd. 

 

Voor het onderhoud van de schuifdeur en vloeistofdrempel moet een 
onderhoudsovereenkomst worden afgesloten met de leverancier. 

De schuifdeur dient bij afschakeling/spanningsuitval zelfsluitend te zijn. 

 

Indien werkzaamheden, welke kunnen leiden tot activering van de 
installatie in de aangrenzende compartimenten plaatsvinden, dan dient de 
brandblusinstallatie buiten gebruik te worden gesteld. 

2535 Brand alarmeringsapparatuur (optische en 
akoestische signaalgevers) 

 

  optische signaalgevers volgens NEN2535 

  akoestische signaalgevers volgens NEN2535 

 

  optische en akoestische signalen op de brandbluscentrale 

  functie uitgeschakeld volgens EN 54-2 

  storingsmelding volgens EN 54-2 

  vooralarm volgens EN 12094-1 

  blussing geactiveerd volgens EN 12094-1 

 Voorzieningen voor blussing uitstellen en 
blussing activeren 

Bij toepassing 2 en 4 

  “activeren blussing”    Geel  

  “uitstel blussing”         Blauw 

 

Toelichting: 

Na het loslaten van de knop “uitstel blussing” moet de vertraging weer in 
werking treden, vanaf het beginpunt. 

De melders moeten conform het gestelde in de BRL-K21017/01 worden 
aangebracht. 

 Werkschakelaar / Blokkeerschakelaar 

Bij toepassing 2 en 4 

Uitgevoerd als: 

  Sleutelschakelaar, met stand aanduiding. 

  drukknop, wit met stand aanduiding. 

Toelichting: 

De ruimte moet aan de buitenzijde worden voorzien van een 
werkschakelaar/blokkeerschakelaar om de blusgasinstallatie te kunnen 
uitschakelen. Er moet bij het uitschakelen van de bluszone een 
storingsmelding worden gegeneerd. 

 Vertragings- en evacuatietijd 

Bij toepassing 2 en 4 

30 seconden 

Toelichting: 

De personen die in de ruimte aanwezig zijn, moeten 30 seconden de 
mogelijkheid hebben om bij het activeren van een blussing via de 
vluchtdeuren de ruimte op veilige wijze te verlaten.  



 

 

Artikel 

BRLK 
21017 

Omschrijving Eisen 

 Schadelijke effecten door blootstelling aan 
mensen en door goederen ten gevolge van een 
gasblussing 

 

Toelichting: 

De stikstof is in de beoogde concentratie niet schadelijk voor mens, dier en 
plant.  

Tijdens een blussing verandert de zuurstofconcentratie in de lucht. 

De brandblusinstallatie is dusdanig ontworpen dat voordat er een blussing 
plaatsvindt de aanwezige personen de gelegenheid hebben de ruimte te 
verlaten. Dit wordt door middel van een brand alarmeringssignaal (optisch 
en akoestisch) weergegeven. De eerste melder voor in werking stellen van 
de evacuatie, en 2 melder in alarm waarna na 30 seconden vertraging de 
blussing in werking treedt. 

 

Indien in een ruimte brand ontstaat, komen hierbij verbrandingsproducten 
vrij. Deze verbrandingsproducten bevatten toxische stoffen zoals 
koolmonoxide, kooldioxide en stikstofoxide welke een bedreiging vormen 
voor de gezondheid. Daarnaast is de sterke warmteontwikkeling door brand 
een bedreiging voor de gezondheid. 

 Combinaties van brandblusinstallaties 

 

  Van toepassing. 

 

2.12 Noodplan 

 

Toelichting: 

In het bedrijfsnoodplan moet worden opgenomen dat de ruimte is voorzien 
van een brandbeveiligingsinstallatie. 

 

Omschreven moet zijn, welke maatregelen moeten worden genomen bij het 
werken in de beveiligde ruimte en in de aangrenzende ruimten.  

Tevens moet worden aangegeven, welke maatregelen moeten worden 
genomen bij brand, brandstoflekkage, tijdens en na een blussing.  

 Aanrijdbeveiligingen 

 

Toelichting: 

Er moeten voorzieningen worden getroffen om beschadiging van de 
brandbluscentrale en schuifdeuren te voorkomen die het functioneren 
kunnen verstoren. 

 Overige aanvullende eisen 

 

  Van toepassing. 

 

 Systeembeschikbaarheid 

 

Zie 4.4 PvE Brandmeldinstallatie 

 



 

 

Artikel 

BRLK 
21017 

Omschrijving Eisen 

 Energievoorziening:   Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie, 

  Brandblusinstallatie, 

  Centrale eenheid zuurstofreductie installatie. 

Toelichting: 

De energievoorziening van de brandblus- en brandmeldinstallatie moet uit 
twee bronnen worden betrokken, de primaire energievoorziening en de 
noodstroomvoorziening. De totale energievoorziening moet voldoen aan het 
gestelde in de BRLK21017/01, EN12094-1 en EN54-4.  

 

De noodstroomvoorziening moet in staat zijn de gehele installatie na een 
gemelde storing in de energievoorziening, gedurende ten minste 24 uur, 
waarvan tenminste 30 minuten in alarmtoestand, te voeden. Er moet een 
onderhoudsovereenkomst tussen gebruiker en leverancier zijn afgesloten, 
waarin is aangegeven dat men binnen 24 uur de storingen heeft opgelost . 

 

De primaire energie moet worden geleverd door het openbare 
elektriciteitsnet. De energievoorziening moet via een afzonderlijke 
eindgroep zijn aangesloten. De betreffende groepsschakelaar moet zijn 
aangeduid met: "NIET UITSCHAKELEN 
BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE” 

ARBO Waarschuwingsborden 

Bij toepassing 2 en 4 

  

 

  AUTOMATISCHE BRANDBLUSINSTALLATIE, 

      Bij brand of alarm de ruimte niet betreden 

  AUTOMATISCHE BRANDBLUSINSTALLATIE,  

      Bij brand of alarm de ruimte onmiddellijk verlaten 

Toelichting: 

De borden moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Beleidsregel 
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 4.4-7, Bescherming van werknemers bij 
automatische brandblusinstallatie met chemische en inerte blusstoffen. 

SVI – blad gasblussystemen moet tevens gehanteerd worden. 

 Keuze en installatie van elektrisch materieel 

 

  NEN 1010  

  NEN 2535  

  NPR 2576 

  NEN 2575 

Toelichting: 

Functiebehoud geldt voor alle sturingen, optische en akoestische 
signaalgevers. 

Transmissiewegen waarvoor functiebehoud geldt, moeten gedurende 
minimaal 30 minuten na het ontstaan van een brand blijven functioneren 

Aanvullende eisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.2 Oplevering, beheer en onderhoud 
 
Dit deel van het PvE moet worden ingevuld door de eisende partij(en) en de PvE-
opsteller Brandbeveiligingsinstallatie. 
 

Artikel 

BRLK 
K21017 

Omschrijving Eis 

2.11 Rapport van Oplevering Toelichting: 

Door de opdrachtnemer moet na het in bedrijfstellen een Rapport van 
Oplevering worden opgesteld, welke voldoet aan de uitgangspunten gesteld 
in de BRLK21017/01. 

Het Rapport van Oplevering moet samen met het certificaat worden 
opgestuurd naar de Brandweer. 

2.11 Logboek Toelichting: 

Bij de installatie moet door de opdrachtnemer een logboek worden geleverd 
welke voldoet aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in de 
Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat BRLK21017/01.  

Het logboek dient te worden bewaard bij de brandbluscentrale. 

2.11 Onderhoudsovereenkomst:   Brandmeldinstallatie 

  Brandblusinstallatie 

  Zuurstofreductie installatie 

Toelichting: 

Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever moet een 
onderhoudsovereenkomst worden vastgesteld zoals omschreven in 
NEN2654-1 en de BRLK21017/01, waarbij de leverancier binnen 24 uur de 
storing moet hebben gelost. 

 

Het Rapporten van Onderhoud van de diverse installatiedelen moet jaarlijks 
worden opgestuurd naar de Brandweer. 

 Eisen opdrachtgever Toelichting: 

De opdrachtnemer moet in het bezit zijn van een systeemcertificaat conform 
ISO 9001: 2000.  

Daarnaast dient de opdrachtnemer te voldoen aan de eisen gesteld 
BRLK21017/01. 

 Eerste inspectie Toelichting: 

De installatie moet volgens het certificatieschema door de Certificatie 
Instelling worden geïnspecteerd. Op basis hiervan kan certificaat worden 
afgegeven aan klant en brandweer.  

 Onderhoudsinspectie Toelichting: 

De installatie moet volgens het certificatieschema jaarlijks door de 
Certificatie Instelling worden geïnspecteerd. Op basis hiervan kan het 
certificaat worden afgegeven aan klant en brandweer.  

 Revisietekeningen Toelichting: 

Wijzigingen in de bestaande technische installaties van derden moeten door 
de derden worden vastgelegd op revisie tekeningen. Alle tekeningen 
betreffende de installatie dienen digitaal aan de klant te worden 
aangeleverd. 



 

 

1.3 Verificatie en validatie 
 
Dit deel van het PvE moet worden ingevuld door de eisende partij(en) en de PvE-
opsteller Brandbeveiliginginstallatie. 
 

Partij Gegevens Handtekening 

Eigenaar / Beheerder <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Opsteller Risico inventarisatie <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon 

 

PvE  opsteller Brandbeveiliginginstallatie <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Ontwerper(s) systeem 

 

 

<Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Certificatie Instelling <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Verzekeraar <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Brandweer <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

 
 
 
 

 



 

 

12 Bijlage 5 - Bouwkundige voorzieningen 
 
 
 

WBDBO 

 

Bouwbesluit 

15 minuten 20 minuten 30 minuten 60 minuten 

Nieuwbouw     

Technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer 

dan 50 m2 

  X 
1) 

X 

Ruimte voor de opslag van brandbare, brandbevorderende 

of bij brand gevaar opleverende stoffen 

  X 
1) 

X 

Stookruimte   X 
1) 

X 

Lichte industriefunctie gebruiksfunctie met een 

gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m2 uitsluitend 

bestemd voor de opslag van goederen of materialen, niet 

zijnde brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar 

opleverende stoffen 

X  X 
1) 

X 

Lichte industriefunctie, uitsluitend bestemd voor het 

bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of 

daarmee vergelijkbare producten (vuurbelasting ten hoogste 

150 MJ/m2) 

X  X 
1) 

X 

Overige gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van 

ten hoogste 50 m2, die niet bestemd is voor de opslag van 

brandbare, brandbevorderende of bijbrand gevaar 

opleverende stoffen 

X  X 
1) 

X 

Bestaande Bouw     

Technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer 

dan 100 m2 

 X   

Ruimte voor de opslag van brandbare, brandbevorderende 

of bij brand gevaar opleverende stoffen 

 X   

Stookruimte  X   

Lichte industriefunctie gebruiksfunctie met een 

gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100 m2 uitsluitend 

bestemd voor de opslag van goederen of materialen, niet 

zijnde brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar 

opleverende stoffen 

X    

Lichte industriefunctie met een permanente vuurbelasting 

van ten hoogste 200 MJ/m2 

X    

Overige gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van 

ten hoogste 100 m2, die niet bestemd is voor de opslag van 

brandbare, brandbevorderende of bijbrand gevaar 

opleverende stoffen 

X    

 



 

 

13 Bijlage 6 - Veiligheidsvoorzieningen  
 

De minimale veiligheidsvoorzieningen voor installaties volgens dit certificatieschema. 
Doelstelling 1; eigen instructie volgens dit certificatieschema tot en met 17 % O2.  
Doelstelling 1 en 3; tabel 3 uit het SVI-blad voor gasblusinstallaties bij minder dan 17% O2 met 
aanvullend maatwerk.  
Doelstelling 2; tabel 3 uit het SVI-blad voor gasblusinstallaties. 
Een besloten ruimte en de doelstelling vallen in klasse III van tabel 3 in het SVI-blad voor 
gasblusinstallaties. 

 
Verder dienen als naslagwerk voor dit onderwerp te worden gebruikt; 
 

Nr. Document 

1 Working in permanent hypoxia for fire protection–impact on health;  
Peter Angerer & Dennis Nowak;  
Int Arch Occup Environ Health (2003) 76: 87–102 DOI 10.1007/s00420-002-0394-5;  
Institute and Outpatient Clinic for Occupational and  Environmental Medicine,  
Ludwig-Maximilians-University, Ziemssenstrasse 1, 80336, Munich, Germany.  
E-mail: peter.angerer@arbeits.med.uni-muenchen.de.  
Tel.: +49-89-51602440 Fax: +49-89-51604564 
 

2 Handlungsanleitung für die Beurteilung von Arbeiten in sauerstoffreduzierter 
Atmosphäre für die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder  
LV 38 - April 2005 -  
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz 
München;   
ISBN 3-936415-36-6 
 

3 Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre 
Printversion von www.suva.ch/sauerstoffreduzierte-atmosphaere  
November 2007 
 

 
 

 
 

mailto:peter.angerer@arbeits.med.uni-muenchen.de
http://www.suva.ch/sauerstoffreduzierte-atmosphaere


 

 

14 Bijlage 7 – Verwijzingstabel EN15004-1 
 
 
 

§ EN15004-1 BRL-K21017 

1 Scope  X 

2 Normative references X 

3 Terms and definitions  X 

4 Use and limitations X 

4.1 General X 

4.2 Extinguishants  X 

4.3 Electrostatic discharge  X 

4.4 Compatibility with other extinguishants  X 

4.5 Temperature limitations X 

5 Safety X 

5.1 Hazard to personnel X 

5.2 Safety precautions X i.c.m. SVI-blad 

5.3 Occupiable areas X 

5.4 Electrical hazards X 

5.5 Electrical earthing X 

5.6 Electrostatic discharge X 

6 System design X 

6.1 General X 

6.2 Extinguishant supply X + BRL-K21017 

6.3 Distribution X + BRL-K21017 

6.4 Detection, actuation and control systems X + BRL-K21017 

7 Extinguishant X + BRL-K21017 

7.1 General X 

7.2 Specifications, plans and approvals X + BRL-K21017 

7.3 System flow calculations X 

7.4 Enclosures X + BRL-K21017 

7.5 Extinguishant concentration requirements X + BRL-K21017 

7.6 Total flooding quantity X + BRL-K21017 

7.7 Altitude adjustment X + BRL-K21017 

7.8 Duration of protection X + BRL-K21017 

7.9 System performance X + BRL-K21017 

8 Commissioning and acceptance X + BRL-K21017 

8.1 General X 

8.2 Tests X + BRL-K21017 

8.3 Completion certificate and documentation X + BRL-K21017 

9 Inspection, maintenance, testing and training X + BRL-K21017 

9.1 General X 

9.2 Inspection X + BRL-K21017 

9.3 Maintenance X + BRL-K21017 

9.4 Training X + BRL-K21017 



 

 

15 Bijlage 8 risico inventarisatie en evaluatie 
 
Onderstaand is een handreiking gegeven voor de uitvoering van een risico 
inventarisatie en evaluatie voor de inrichtingen waar dit soort installaties worden 
toegepast. 
 
Volgens de Relatieve Ranking Methode van ‘Kinney en Wiruth’ (1976) zijn in deze 
inventarisatie zijn volgende vragen gesteld; 
a. Wat is het potentiaal gevaar; 
b. Wat is de kans op het schadelijke optreden van het gevaar; 
c. Wat is de blootstellingduur; 
d. Wat is de mogelijke gevaarsafwending; 
e. Wat zijn de schadelijke effecten. 
 
 
In het scenario moet minimaal over de volgende onderdelen een overweging gemaakt 
worden: 

 Ontsteking van de brandstof in het compartiment wat beveiligd is; 
o Door de opslagcondities klimatologisch; 
o De opslagconfiguratie, dus de manier van opslag en de verschillende 

stoffen c.q. materialen/materieel; 
o Door de (verandering buiten scope van) opslagconfiguratie; 
o Door automatische processen in het compartiment;  
o Door de transport van goederen in of naar het compartiment; 
o Door falend onderhoud; 
o Door uitvoering van onderhoud; 

 Ontstekingen van brandstoffen buiten het beveiligde compartiment; 

 Het noodscenario indien door omstandigheden de ruimtedichtheid niet meer 
intact is; 

 


