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Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen zijn in ieder 
gebouw aanwezig. Aard en omvang van de bouwkundige 
brandveiligheid zijn gebaseerd op de regelgeving, uitvoering 
van de getroffen maatregelen en het onderhoud op deze 
maatregelen. Door regelmatige aanscherping van 
bouwregelgeving, wijzigingen aan de gebouwen en 
complexiteit van de materie is bij veel gebouwen, veelal 
onbewust, het niveau van de bouwkundige brandveiligheid 
onvoldoende. De gebruiker en eigenaar zijn verantwoordelijk 
voor de bouwkundige brandveiligheid van een gebouw. Een 
inspectie bouwkundige brandveiligheid geeft u inzicht in de 
staat van de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen.   

 
Bij een inspectie bouwkundige brandveiligheid hanteren wij een integrale aanpak waarbij we fire safety 
engineering combineren met onze uitgebreide kennis, zonder daarbij de doelmatigheid van de getroffen 
maatregelen uit het oog te verliezen. De volgende onderdelen kunnen o.a. worden geïnspecteerd:   

• brandcompartimentering 
• brandscheidingen 

o doorvoeringen 
o deuren 
o brandkleppen 
o vloeren, wanden en plafonds     

• sterkte van constructies bij brand 
• rookverspreiding  
• noodverlichting 
• vluchtrouteaanduiding 

 
Voordelen  
Voordelen van een inspectie bouwkundige brandveiligheid zijn o.a.: 

• inzicht in de staat van de bouwkundige brandveiligheid  
• aantonen dat o.a. brandscheidingen, deuren en doorvoeringen voldoen aan de gestelde 

brandveiligheidseisen 
• alternatief voor een brandweer inspectie (het bevoegd gezag kan het inspectiecertificaat 

bouwkundige brandveiligheid als alternatief hanteren) 
• onafhankelijke aantoonbaarheid van het adequaat beheer  

 
Werkwijzen 
Inspecties en controles bouwkundige brandveiligheid kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd: 

• inspectie op eisen Bouwbesluit 2012 
• inspectie op eisen Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) 
• inspectie conform ‘verscherpt toezicht’ 
• inspectie conform VIVB-inspectieschema 
• inspectie conform conditie meting brandveiligheid bouwwerken (NEN) 
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Waarom Kiwa FSS? 
Kiwa Fire Safety & Security (FSS) is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en 
inbraakbeveiliging door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve 
wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van trainingen vanuit een 
volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie. 
 
Meer informatie over bouwkundige brandveiligheid vindt u op onze website 
kiwa.com/nl/nl/service/brandveiligheidsinspectie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u vragen hebben, dan helpen wij u telefonisch of per mail graag verder (zie onder). 
 
Trainingen 
Trainingen die bij Kiwa FSS op het gebied van bouwkundige brandveiligheid worden gegeven zijn: 

• Brandveilig Bouwen 
• Seminar Brandwerende deuren 
• Seminar Brandwerende doorvoeringen 

 
De trainingen zijn interessant voor voor facilitair en technische medewerkers, werkvoorbereiders, 
projectleiders, applicateurs, aannemers, medewerkers van de bandweer en personen met een 
bovengemiddelde interesse in brandveiligheid.     
 
Meer informatie over bijvoorbeeld inhoud, prijs en actuele startdata van de opleidingen vindt u op onze 
website www.kiwa.nl/studiecentrum-fss.  

 

Kiwa Fire Safety & Security 

Inspectie bouwkundige brandveiligheid 

mailto:nl.bouwkunde.fss@kiwa.com
http://www.kiwa.nl/studiecentrum-fss

