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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 watermist 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 zijn NPR-CEN/TS14972, NFPA750, (FM4-2), FM5560, VDS en IMO als eisen stellende 
documenten meegenomen als leidraad voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van 
deze installaties c.q. systemen.  
 
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. Uiteindelijk bepalen 
de hier gestelde functionele en prestatie eisen in dit hoofdstuk de systeemgrenzen van de 
installatie op basis van het toepassingsattest. 
 
In hoofdstuk drie zijn de eisen opgenomen waaraan producten(componenten), toegepast in 
genoemde processen moeten voldoen. Deze eisen zullen onderdeel uitmaken van de 
technische specificatie van het proces, die wordt opgenomen in het proces- en 
productcertificaat. 
De componenten zijn onderverdeeld in drie categorieën. 
De 1e categorie betreft componenten die geleverd kunnen worden op basis van een norm en 
met een productcertificaat, waarbij aantoonbaar is gemaakt dat de componenten voldoen aan 
de norm. Het gaat hierbij vooral kritische componenten in de installatie. 
De 2e categorie betreft componenten die geleverd kunnen worden op basis van een norm en 
een eigen verklaring van de leverancier dat het geleverde component voldoet aan de norm. 
De 3e categorie betreft componenten die kunnen worden op basis van een eigen specificatie en 
eigen verklaring van de leverancier dat het geleverde component voldoet aan de specificatie. 
 
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. In dit hoofdstuk is ook het sanctiebeleid opgenomen. 
 
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 
een audit, 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 
watermist. 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als 
opgenomen in NEN-EN 45011 die in het hoofdstuk “Afspraken over de uitvoering van 
certificatie” zijn vastgelegd. 
Verder is de status van het certificaat een “procescertificaat”. 

1.2 Toepassingsgebied 
De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, waaronder het bepalen 
van het voorontwerp en detailontwerp (projecteren), installeren en opleveren van een 
preventieve en eventueel repressieve brandbeveiliging door middel van een systeem c.q. 
installatie voor watermist. De uitkomsten van dit proces zullen tot een product leiden, wat 
niet alle in gevallen voorziet in brandblussing, maar kan ook leiden tot een product wat 
voorziet tot brandbeheersing. 
De watermist installatie heeft een (brand)beveiligingsdoelstelling, deze wordt onderstaand in 
dit toepassingsgebied verbijzonderd in §1.2.1.  

 
De controle op de randvoorwaarden (zie onderstaand) waarbinnen de installatie moet kunnen 
functioneren vallen binnen dit certificatieschema en zijn benoemd in §1.2.4.  
 
Verder bevat het proces ook de nazorg van de beveiligingsinstallatie, de eisen zijn beschreven 
in §2.11. 
 
Er is 1 leverende partij in dit certificatieschema herkenbaar, te weten de leverancier van het 
beveiligingssysteem met zijn specifieke kennis aangaande het ontwerp en die tevens de 
fabrikant kan zijn van de diverse installatiecomponenten of zijn vertegenwoordiger. 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. 
 
Onderdeel van de ontwerpfase is dat bepaald wordt voor welke toepassing de installatie 
geschikt is. In de basisontwerpfase moet overleg met de klant plaatsvinden, waarbij het risico 
bepaald moet worden voor het door de opdrachtgever opgegeven toepassing.  
Binnen de basisontwerpfase moet vastgesteld worden in hoeverre de watermistinstallatie 
volledig of deels geschikt is voor de gevraagde beveiligingsdoelstelling. Dit moet duidelijk tot 
uiting komen in de risicoanalyse en het programma van eisen. Bij gedeeltelijke geschiktheid 
zal het restrisico gekwantificeerd moeten worden. Dit restrisico zal duidelijk tot uiting moeten 
komen in de risicoanalyse en het programma van eisen. De opdrachtgever moet expliciet 
geïnformeerd worden aangaande het restrisico en zal bewust gemaakt moeten worden van dit 
restrisico in deze basisontwerpfase. Door validatie van het programma van eisen accepteert de 
opdrachtgever dit restrisico. Een vastgesteld restrisico zal tot uiting moeten komen op het 
productcertificaat wat behoort bij de geleverde installatie. 

1.2.1 Basis ontwerp 
De basisontwerpfase eindigt na vaststelling van het programma van eisen door de ontwerper, 
de opdrachtgever en eventueel overige belanghebbenden partijen.  
Dit gedeelte van het proces kan integraal door de gecertificeerde leverende partij worden 
uitgevoerd, maar ook door een ontwerper die qua positie los staat van de leverende partij en 
het basisontwerp uitvoert namens de opdrachtgever.  
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Deze ontwerper kan deze ontwerpdienst als deelproces onder certificaat uitvoeren onder de 
kwalificatie en functie “programma van eisen opsteller”. Deze opsteller moet voldoen aan 
dezelfde relevante kwaliteitsborgingaspecten en proceseisen. 
 
Het blijft de verantwoordelijkheid van de leverende partij om de risicoanalyse en het 
programma van eisen als input te accepteren voor zijn detailontwerpproces.  
De leverende partij blijft eindverantwoordelijk voor de complete levering inclusief het 
basisontwerp.  
 
In §4.2.2 en 4.2.3 van NPR-CEN/TS 14972 is aangegeven welke stoffen niet toegepast mogen 
worden in combinatie met watermist installaties. 
 
Verder zijn nog de volgende belanghebbenden partijen in dit schema aanwezig zoals; 
- de eigenaar; 
- de verzekeraar; 
- het bevoegde gezag. 
 
De volgende onderdelen maken geen onderdeel uit van dit certificatieschema; 
- ontruimingsinstallaties; 
 
Dit certificatieschema kan ook buiten Nederland toegepast worden. 
 

1.2.2 Beveiligingsdoelstellingen 
Het doel van de beveiliging moet tot uiting komen in het programma van eisen.  
Hierbij worden de volgende beveiligingstypen herkend met hun eigen specifieke 
beveiligingsdoelstelling: 

• Objectbeveiliging (§4.3 NPR-CEN/TS14972); Bij een object beveiliging worden geen 
eisen aan compartimentering gesteld; de brand kan zich bij dit type beveiliging 
uitbreiden naar het niet beveiligde deel van het object.  

• Volume beveiliging (§4.4 NPR-CEN/TS14972) ; Bij een ruimte beveiliging is een 
dichte compartimentering vereist van het beveiligde object/ruimte om het systeem in 
staat te stellen om voldoende functioneel te zijn. Hierbij moet gedacht worden aan het 
concept “total flooding”en de toepassing in PGS - ruimten en machine kamers, 
waarbij het risico vloeistof- c.q. plasbrand moet worden bestreden. 

• Oppervlakte beveiliging (Zoned application Systems NFPA750 §6.2 & Annex A3 
NPR-CEN/TS14972); dit in analogie met EN12845 c.q. NEN1073 

 
In onderstaande tabel is aangegeven in welke paragrafen van de normen deze doelstellingen 
te vinden zijn. 
 
System application NPR-CEN/TS14792 NFPA750 

1. Local Application Systems §4.3; Annex A1.1 §6.2.1 
2. Total Compartment Application Systems / 
Volume protection  

§4.4; Annex A1.2 §6.2.2 

3. Zoned Application Systems Annex A3 §6.2.3 
 

1.2.3 Prestatiedoelstelling 
Verder zal duidelijk moeten zijn om welke invulling van de prestatiedoelstelling het gaat.  
Zie §6.1.2 of 6.1.3 van NPR-CEN/TS14972 of § 8.3.1 van NFPA750.  
Onderstaand is in de tabel aangegeven in welke paragrafen van de normen deze 
doelstellingen te vinden zijn. Hierbij prevaleren de omschrijvingen uit de NFPA750.  
 
Design objective / parameters NPR-CEN/TS14792 NFPA750 

1. Extinguishing system §6.1.2 §8.3.1.3 
2. Fire Control system §6.1.3 §8.3.1.2 
3. Suppression system §6.1.3 §8.3.1.1 
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1.2.4 Geschiktheid c.q. toepassingsattest 
De aantoonbaarheid van het functioneren en de prestatie van het systeem moet plaatsvinden 
door middel van typetesten en kan ondersteund worden door rekenmodellen ten behoeve 
van interpolatie.  
 
Toelichting 
Indien in de toekomst blijkt dat simulatie-, reken– en analyse modellen voldoende 
betrouwbaar zijn voor extrapolatie kunnen deze gebruikt gaan worden. Dit ter beoordeling 
van het College van Deskundigen. 
 
De eisen aangaande bijzondere omstandigheden die te maken hebben met 
milieuomstandigheden zoals vorst, een hoge zuurgraad in de atmosfeer en tocht/ventilatie 
dienen vooraf het in het programma van eisen tot uiting te komen. 
Hierbij dient door de gecertificeerde leverancier vooraf kenbaar gemaakt te worden voor 
(type testen) welke type brandstoffen, milieuomstandigheden 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.  
Dit attest heet ″Toepassingsattest voor installaties voor watermist volgens BRL-K21020″. 
Testen uitgevoerd door partijen acceptabel voor certificatie volgens gelijkwaardige normen 
worden als gelijkwaardig beschouwd conform deze BRL. Zie verder hoofdstuk 1.5. 
 
De bepaling van de geschiktheid met de doelstelling “oppervlakte beveiliging” moet 
uitgevoerd worden op basis van de standaard volgens typetesten in NPR-CEN/TS14972 
nodig.  
Annex B van deze norm geeft het proces weer van het vaststellen van type testen.  
Testen die gedaan zijn op basis van eerder vastgestelde normen, zoals op basis van IMO-
normen moeten voldoen aan deze annex B in NPR-CEN/TS14972.  
Annex C van NFPA750 geeft ook invulling aan de uitvoering van deze typetesten. 
 

1.2.5 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 luchtbehandelingsystemen, 
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; 
• De bekendheid van de interne organisatie van het beveiligde object met de werking van 

de installatie en de bijbehorende consequenties. 
 



 

BRL-K21020/01  2010-12-01                                        13 van 70 

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-K20020 worden vermeld. 
 
In dit certificatieschema is geen aandacht besteed aan de mogelijk schadelijke werking van de 
installatie voor watermist 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; 

• 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;  

• 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; 

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

• Brandblusmiddel: zie §3.15 CEN/TS 14972; 
• Brandcompartiment; Gedeelte van één of meer gebouwen bestemt als maximaal 

uitbreidingsgebied; 
• Beveiligde compartiment; het ruimtelijke compartiment wat gebruikt wordt voor de 

toepassing van een van de beveiligingsconcepten; 
• CFD programma; programma gebaseerd op “Computational fluid dynamics” wat 

ondersteunend kan zijn aan het ontwerp van watermist installaties en voor deze 
toepassing gevalideerd is; 

• CI: Certificatie Instelling;  
• 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 c.q. branddetectie c.q. 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. Zie verder §3.2 
NPR-CEN/TS 14972 en §3.2.2 van NFPA750; 

• Fabrikant; de partij die verantwoordelijk is voor de componenten, de systeemkwalificatie 
van het watermist systeem en het bekent maken van de randvoorwaarden waarbinnen het 
systeem kan functioneren;  
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• Handmatig; Een benodigde bedoelde handeling om een functie te kunnen voltooien; 
• HBO; Hogere beroepsopleiding; 
• IKB - schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde 

kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem;  
• Installateur; de partij die onder verantwoording van de leverancier onderdelen van de 

installatie aanbrengt. De installateur is natuurlijk ook verantwoordelijk voor zijn eigen 
deel; 

• Installatie; zie §3.15 NPR-CEN/TS 14972; 
• 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; 
• 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;  

• Lichte industriefunctie; Industriefunctie waarin activiteiten plaats vinden, waarbij het 
verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt; 

• Life test: functionele test van de installatie op de beveiligde locatie uitgevoerd door de 
leverancier;  

• MBO; Middelbare beroepsopleiding; 
• MVK: Middelbaar veiligheidskundige; 
• NEN: Nederlandse Norm; 
• Noodplan: plan hoe te handelen in geval van calamiteiten; 
• 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; 

• 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; 

• Principaal: eigenaar van de te beveiligen inrichting; 
• Productcertificaat: verklaring van de leverancier, dat het ontwerp, de geleverde installatie 

(met randvoorwaarden) of nazorg voldoen aan deze beoordelingsrichtlijn; 
• 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 (of te wel uitgangspunten document) met hierin opgenomen 

de uitgangspunten, de 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; 

• Type test; de test die onder laboratorium omstandigheden wordt verricht om te bepalen 
wat de prestaties van het blussysteem zijn. Op basis van deze testen wordt het attest van 
het systeem bepaald. Het naar boven opschalen van deze attesten is niet toegestaan; 

• 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. 
• Watermist; zie NPR-CEN/TS14942-1 §3.31; water spray for which the diameter Dv0,90 

measured in a plane 1 m from the nozzle at its minimum operating pressure is less than 1 
mm. De fysische eigenschappen van de watermist zijn te vergelijken met die van een gas; 
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• 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 (brandblusinstallatie 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 (brandblusinstallatie 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 bij de 
toelating en bij controles, en met welke frequentie het controleonderzoek zal worden 
uitgevoerd. 

1.5 Acceptatie van door de fabrikant geleverde onde rzoeksrapporten  
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. 
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1.6 Kwaliteitsverklaring aangaande het proces 
De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als 
procescertificaat1 afgegeven aan de gecertificeerde leverancier. Een model van deze 
kwaliteitsverklaringen is als bijlage bij deze BRL opgenomen. 

1.7 Kwaliteitsverklaring aangaande de uikomsten van  het proces 
Na een positieve afronding van het complete proces wordt door de gecertificeerde leverancier 
een kwaliteitsverklaring afgegeven aangaande het geleverde (product) installatie.  
Deze kwaliteitsverklaring is het keurmerk wat door de gecertificeerde leverancier wordt 
afgegeven en betekent dat de leverancier hiermee verklaart dat de installatie voldoet aan alle 
gestelde eisen. De kwaliteitsverklaring (productcertificaat) dient te worden opgenomen in het 
logboek van de installatie en identificeert op deze manier de kwaliteit van de installatie en kan 
als zodanig gezien worden als het aanbrengen van het keurmerk op de installatie.  
Het keurmerk aangaande de installatie kan pas worden verstrekt nadat de audit- en 
inspectierapporten van de certificatie-instelling aangeven, dat alle bevindingen positief zijn. 
Volgens deze BRL moeten alle installaties geïnspecteerd worden, zie §6.3 van deze BRL.   
Dit certificaat dient door Kiwa te worden geregistreerd om valide te zijn. 
Een kopie van dit certificaat moet in het documentensysteem behorende bij de installatie 
gearchiveerd worden voor de gebruiker. Een kopie van het certificaat moet bij de leverancier 
gearchiveerd zijn.  
 
 
 
 
 

                                                           
1  Procescertificaat: een document waarin Kiwa verklaart dat een geleverde installatie geacht wordt te 

voldoen aan de in het procescertificaat vastgelegde specificatie, 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 procescertificaat vermelde 
specificatie; 
De in het procescertificaat opgenomen verwerkingsvoorschriften worden gehanteerd; 
De in het procescertificaat 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 procescertificaat. 

2.2 Positie van de brandblusinstallatie in de bevei ligingsketen  
Onderstaande tabel 1 en tekst in paragraaf 2.2 zijn informatief bedoeld. 
 
 Onderdelen in de beveiligingsketen  

 
1. Voorzieningen voor watermist.  

 
2. Voorzieningen voor branddetectie.  

 
3. Voorzieningen voor de sturing van: 

• Geregelde ventilatie 
• Compartimentering  
• Brandalarmeringsapparatuur  
• Doormelden intern en/of extern 
• Blussen 
. 

4. Voorzieningen voor geregelde ventilatie. 
 

5. Bouwkundige voorzieningen voor compartimentering in het geval van ruimte 
beveiliging (zie verder de voorschriften in het Bouwbesluit).  
 

6. Brandalarmeringsapparatuur c.q. ontruimingsinstallaties. Voorzieningen voor optische 
en akoestische signalering voor het verlaten van de ruimte.  
Voorziening voor blussing blokkeren en blussing activering (zie EN12094-1 of CEN/TS 
14972/NFPA750). 
 

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

8. Voorzieningen voor doormelden van storingen (zie NEN2535/A1 en EN12094-1). 
 

9. Voorzieningen voor blussen (zie EN12094-1 en CEN/TS 14972 of NFPA750). 
 

Tabel 2. 
 
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. 
 
Informatieve toelichting. 
Het bevoegde gezag gebruikt onder andere een bouwvergunning c.q. gebruiksvergunning om 
te komen tot de bepaling of aanvullend een brandblus- / brandpreventie installatie nodig is. 
Verder kan op basis van gelijkwaardigheid genoemd in het bouwbesluit ook een installatie 
voorgesteld worden. 
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Een PGS - richtlijn of een Wet Milieubeheer vergunning kan ook als basis dienen voor het 
eisen van een installatie. 
In het proces van dit certificatieschema is in eerste instantie gebruik gemaakt van NPR-
CEN/TS 14972. In tweede instantie wordt gebruik gemaakt van NFPA 750.  

2.3 Randvoorwaarden functioneren 
Randvoorwaarden 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 NPR-CEN/TS 14972 of NFPA 750. Indien gebruikt gemaakt 
wordt van elektronische melders zal dit moeten plaatsvinden volgens 
NEN2535/A1;2002; Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – 
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen of gelijkwaardige normen op 
basis van een geaccepteerd certificatieschema.  

• 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 het beveiligde compartiment 
De sterkte van de bouwkundige constructie in relatie tot de temperatuur- en 
drukveranderingen in de beveiligde ruimte  ten gevolge van het brandscenario. 

• De klimatologische omstandigheden in de beveiligde ruimte zoals windsnelheid;  
• 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. 
 
 
Toelichting. 
De bediening ten behoeve van handmatige activering moet zodanig zijn uitgevoerd dat 
aandacht wordt besteedt aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik. Zie verder §6.9 van 
NPR-CEN/TS 14972 of §5.10.1.3 en 5.12 van NFPA 750, die hierin gevolgd moeten worden. 
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2.4 Primair proces 
Het primaire proces is als volgt vorm gegeven in de volgende processtappen.  
 

Figuur 1. 
 

1) In 1e processtap van 2.6 moeten de minimale randvoorwaarden worden afgedekt. Het 
programma van eisen moet in eerste instantie gevalideerd worden door de 
eigenaar/opdrachtgever en eventueel geverifieerd door het bevoegde gezag en de 
verzekeraar indien deze tevens eisende partij zijn. In de 2e processtap van 2.6 moet het 
basisontwerp gemaakt worden, waar de uitgangspunten van de beveiligingsinstallatie in het 
programma van eisen vastgesteld worden. 
 
PVE - opsteller moet aan kwaliteits- en kwalificatiecriteria voldoen. Dit kan worden 
uitgevoerd door de leverancier zelf of door een adviserende derde partij.  
Afhankelijk van de keuze van de klant of de gecertificeerde leverancier wordt het PVE – 
opgesteld door de PVE – opsteller van de gecertificeerde leverancier of de derde adviserende 
partij. De gecertificeerde leverancier blijft ten alle tijd verantwoordelijk voor de complete 
levering inclusief basis- en detailontwerp. 

Input  Processtap  Output  Proceseigenaar 

Omgeving, object, 
toepassing, 

beveiligingsvraag 

 

 2.6 

RISICO 
INVENTARISATIE 
EN EVALUATIE 

 Rapport risico’s en 
maatregelen 

 
 

  PVE - opsteller 

        

   Wensen en eisen klant, 
verzekeraar, bevoegde gezag 

 
 

2.6 

BASISONTWERP*1   

 

Programma van Eisen1 

   
 

PVE - opsteller 

 

        

    

Programma van Eisen 
 

 

2.7 

DETAIL ONTWERP 
EN PROJECTEREN 

 

 

Installatieplan 
 

 

Gecertificeerde 
leverancier  

 

        

    

Installatieplan 
 

 

2.8 

INSTALLEREN  

 

Installatie / Checklist 
Installatie 

 

 

Gecertificeerde 
leverancier  

 

        

   
Installatie 

 
 

2.9 
INBEDRIJFSTELLEN 

 
 

 
Installatie welke functioneert 

 
 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 

        

   

Installatie welke functioneert 
 

 

2.10 

OPLEVEREN 

 
 

 

Rapport van Oplevering /  
Logboek/Brandblusinstallatie 

certificaat 2) 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 

        

    

Onderhoudsovereenkomst 

 
 

2.11 

 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.  

2.5 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. 
 

Verificatie door  Processtap  Beoordeling door  Proceseigenaar 

Omgeving, object, 
toepassing, beveiligingsvraag 

 

 2.6 

RISICO 
INVENTARISATIE 

INTERN EN EXTERN  

 Certificatie instelling2 

 
 PVE - opsteller 

        

   Klant; 
Verzekeraar; 

Bevoegd gezag 
 

2.6 

BASISONTWERP   

Certificatie instelling2 
 

 
 

 
PVE - opsteller 

 

        

   Klant; 
Verzekeraar 

 
 

 

2.7 

DETAIL ONTWERP 
EN PROJECTEREN 

 

Certificatie instelling2 
 

 
 

Gecertificeerde 
leverancier 

 

        

   Klant; 

Verzekeraar 
 

 

 

2.8 

INSTALLEREN  

Certificatie instelling2 

 
 

 

Gecertificeerde 
leverancier  

 

        

  Klant; 

Verzekeraar 
 

 

 

2.9 
INBEDRIJFSTELLEN 

 
 

Certificatie instelling2 

 
 

 Gecertificeerde 
leverancier 

  

        

  Klant; 
Verzekeraar; 

Bevoegd gezag 
 

 

2.10 

OPLEVEREN 

 
 

Certificatie instelling2 
 

 

 Gecertificeerde 
leverancier  

 

        

   Klant; 

Verzekeraar; 
Bevoegd gezag 

 

 

2.11 

 NAZORG  

Certificatie instelling2 

 
 

 

Gecertificeerde 
leverancier  

 



 

BRL-K21020/01  2010-12-01                                        21 van 70 

Voor het detailontwerp en projecteren zijn de volgende documenten verplicht te worden 
gebruikt.  
 
Norm 

 

Watermist Aansturing 

Signalering 

Bouwkundig Organisatorisch 

NEN 3011: 1986; Veiligheidskleuren en tekens.   X 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   

NEN6068: 2004; Bepaling van de weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. 

  X  

NPR-CEN/TS 14972; 2008 - Vaste brandblusinstallaties - 
Watermistinstallaties - Ontwerp en installatie of 
NFPA 750; 2006 – Standard for Water Mist Systems for 
Fire Protection 

X X X X 

Bouwbesluit   X  

Gebruiksbesluit X (art. 2.5.1)   X 

ARBO Besluit Arbeidsomstandigheden wet, artikel 4.4, 

Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen 

X X  X 

Aanvullende documenten vanuit het PVE X X X X 

  Tabel 3. 
 
Voor de fase van installeren, indrijfstellen en opleveren zijn de volgende documenten 
verplicht te gebruiken. 
• 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; 

• NPR-CEN/TS 14972; 2008 - Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Ontwerp 
en installatie  

• NFPA 750; 2006 – Standard for Water Mist Systems for Fire Protection 
• Bouwbesluit 
• De installatie-instructies van de leverancier; 
• 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. 

2.6 Ontwerpen  
De ontwerpeisen moeten worden vastgelegd in het uitgangspunten document (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 positief beoordeeld worden. De ontwerpende partij moet commentaren verwerken. 



 

BRL-K21020/01  2010-12-01                                        22 van 70 

• Het PVE moet geverifieerd zijn door de belanghebbenden en bij vergunningspichtige 
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 ontwerp van de installatie. Het 
ontwerp moet door de CI positief beoordeeld worden.  

• De gecertificeerde leverancier zal uiteindelijk het ontwerpproces valideren.  
• Het ontwerpproces dient vorm te worden gegeven conform de ISO9001 in de scope van 

dit certificaatschema en deze BRL. 
• Indien een PVE wordt aangeleverd, dat niet is geverifieerd door de belanghebbenden zal 

dit niet geaccepteerd kunnen worden. 

2.6.1 Risico inventarisatie 
In het PvE zal een uitspraak gedaan moeten worden aangaande de noodzakelijke 
voorzieningen op basis van de diverse noodscenario’s. 
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, 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.  
 
Verder geeft annex B van NPR-CEN/TS 14972: 2008 ook informatie aangaande de beoordeling 
van het risico scenario.  
Verder wordt in §8.1.3 van NFPA 750 aangegeven, dat een complete evaluatie van het risico in 
relatie tot het doel van de beveiligingsinstallatie moet worden uitgevoerd worden volgens §8 
van NFPA 750 . 
 
 

2.6.2 Uitgangspuntendocument (programma van eisen) 
Voordat tot een ontwerp van een installatie kan worden overgegaan, zullen minimaal 
onderstaande uitgangspunten moeten worden bepaald binnen het programma van eisen 
(PVE) door of in overleg met de belanghebbenden en de bevoegde autoriteiten, te weten: 
• De omvang van de installatie; brandklasse volgens EN2, gevraagde concentratie 

blusmiddel (dus de hoeveelheid per m2 of m3 per tijdseenheid); 
• De maximale tijd dat het systeem de blussing 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 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; 
• De melding van interne en/of externe storingen,  
• Voorzieningen voor onafhankelijke ventilatie; 
• Voorzieningen voor compartimentering (deuren); 
• Voorzieningen voor brandalarmeringsapparatuur; 
• Voorzieningen voor blussing blokkeren en blussing activeren; 
• Voorzieningen voor doormeldingen van alarmen en storingen; 
• Eventuele vertraging qua reactie van het systeem na het signaal blussing activeren in 

seconden (op basis van NPR-CEN/TS 14972 §4.5.1) De relatie tussen detectietijd en de 
aanvaardbare voorbrandtijd moet hierin zijn meegenomen.  
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• 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;  

• Het noodplan met de handelswijze hoe te handelen bij het activeren van de installatie; 
• Aanrijdbeveiliging van de installatieonderdelen; 
• Eventuele overige aanvullende eisen. 

2.7 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-K21020. Het projecteren van de componenten moet 
hierop gericht zijn. Het ontwerp moet minimaal voldoen aan de eisen in §8.4 “Duration”, 
§8.5 “Continuity”, §8.6 “Minimal & Maximal Pressure” en §8.8 “Type of Water Supply” in 
NPR-CEN/TS14972; 2008 

• Het vermogen van de componenten moet gerelateerd worden aan het volume van de 
ruimte volgens BRL-K21020; 

• 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 volgens BRL-K21020. 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;  

• Tijdens het projecteren moet rekening houden met de systeemgrenzen, belangrijke 
aspecten zijn; ruimte volume en specifieke ruimteverhoudingen; 

• Tijdens het projecteren moet rekening houden met de ruimtedichtheid; 
• 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; 
• De bevestigingen van de componenten; 
• De optische en akoestische signaalgevers met het doel om te waarschuwen voor blussing; 
• 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; 
• Voorzieningen voor ventilatie en sluiten van deuren e.d. voor compartimentering (de 

prioriteit 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; 
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• Veiligheid voor mens en milieu. 
 
§8, 9, 10 en 11 van NFPA 750 of §6 en 8 van NPR-CEN/TS14972 geven invulling aan het 
proces van detailontwerp en moeten in deze gevolgd worden.  
De gecertificeerde leverancier zal uiteindelijk het ontwerpproces valideren.  
Het ontwerpproces dient vorm te worden gegeven conform de ISO9001 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 lay-out van de compartimenten 
� Sproeikoppen en watervoorzieningen 
� Legenda  
� Brandmeldcentrale  
� Automatische melders 
� (Neven)indicatoren 
� Optische en akoestische signaalgevers 
� Handmelders activeren en blokkeren blussing 
� Procedure leidingen schoon opleveren 
 

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

2.7.1 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 
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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 3. 
 
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. 
  
De brandwerendheid van de te beveiligen ruimte moet door de bouwer schriftelijk zijn 
vastgelegd.  
 
Toelichting 
De ruimte moet intact blijven totdat activering van blussysteem plaatsvindt. 
De ruimte moet intact blijven tijdens de blussing. 

2.7.2 Detail detectie 
De branddetectie dient in een zo vroeg mogelijke stadium plaats te vinden. 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, zie §5.2 
in 14972. Storingen aan de installatie of alarmen door de installatie moeten automatisch 
worden doorgemeld aan een verantwoordelijke partij. 

2.8 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 leidingen, afsluiters, 
veiligheden en elektrische bedrading. 
De bevestiging van de middelen dient plaats te vinden volgens de plaatsingsinstructie van de 
fabrikant of de specificatie binnen het ontwerp. 
§7 van NFPA 750 of §6 van NPR-CEN/TS14972 geven invulling aan het proces van installatie 
en moeten in deze gevolgd worden.  
 

2.9 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.  
§12 van NFPA 750 of §9 van NPR-CEN/TS14972 geven invulling aan het proces van 
inbedrijfstelling en moeten in deze gevolgd worden.  

> > > > > 
Tijd in minuten  
brandontwikkeling 
 

Tijd in minuten 
Branddetectie 

Tijd in minuten 
vertragingstijd 

Tijd in minuten 
activeringstijd 

Tijd in minuten 
blustijd 

 
Minimale tijd in minuten WBDBO – waarde van de compartimenterende constructie 
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De installatie moet tijdens het in bedrijfstellen worden gecontroleerd op zijn functioneren. De 
volgende controles moeten hiertoe worden verricht: 
• De dichtheid van de installatie; 1,5x de maximale werkdruk van het systeem; 
• De staat en het vermogen van de toevoer van blusmaterieel; 
• Het 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;  

• 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 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. 

2.10 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.  
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: 
 
Tijdens de oplevering moeten minimaal de volgende (revisie) documenten worden 
overgedragen: 
• 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; 
• 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 de onderhouds- en 
bedieningsvoorschriften overhandigen met minimaal de volgende gegevens: 
• 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 indien het blusmiddel water toevoegingen bevat 
• Technische gegevens componenten 
• Brandblusinstallatie certificaat en productcertificaten van de verschillende componenten 
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• Installatieplan incl. ondersteunende documenten Installatietekening, blokschema en 
functiematrix 

• Gebruiksaanwijzing installatie (handleiding) 
• Opleverrapporten 
• Onderhoudsplan en onderhoudsdocumenten voor de onderhoudsdeskundigen en de 

beheerder van de installatie 
• Logboek voor registratie beheer van de installatie (een elektronisch logboek op een 

website van de CI is ook mogelijk) 
 
De gecertificeerde leverancier dient de gebruiker te instrueren over de werking en het 
periodieke onderhoud van de installatie, testen en buiten bedrijf stellen 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. 

2.11 Nazorg 
Er moet periodiek nazorg verricht worden aan de installatie om in nominale staat te houden. 
§13 van NFPA 750 en NFPA 25 of §9 van NPR-CEN/TS14972, EN12845/NEN1073 en NEN 
2654-1 geven invulling aan het proces van nazorg en moeten in deze gevolgd worden.  
 
Toelichting 
De eigenaar c.q. gebruiker van de installatie is verantwoordelijk om de nazorg te initiëren. 
 

2.11.1 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; 
• het projecteren van de componenten in relatie tot het gebruik van de installatie zoals 

benoemd is in het PVE; 
• de voorzieningen voor compartimentering;  

• De controle van dichtheid, de projectie en de technische staat van de componenten; 
• Controleer op de elektrische bedrading en alle aansluitingen naar de stuurcentrale; 
• 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; 
• Controleer de interne doorlaat van het systeem door middel van een periodieke 

flowmeting (debietmeting) gerelateerd aan de initiële meting; de kwaliteit van het water  
moet visueel worden beoordeeld aan het einde van de lijn; 

• Controleer of er geen beschadigingen zijn aan de componenten, die de werking beperken; 
• Controleer of het logboek door de beheerder (opgeleid persoon) is bijgehouden en vul de 

registraties aan in dit logboek en de wekelijkse controle; 
• 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; door deze functionele beproeving moet aantoonbaar gemaakt worden dat het 
systeem voldoet aan de uitgangspunten.  

• De bevestiging dat de onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid volgens de eisen moet 
plaatsvinden door middel van een productcertificaat, dat wordt afgegeven door de 
leverancier. Hierin moet de vraagstelling aangaande de functionaliteit van het systeem 
aantoonbaar positief beantwoord zijn.  

• Het onderhoudsplan en de onderhoudsrapportage moeten hier uitsluitsel overgeven 
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2.11.2 Activiteiten na blussing 
De leverancier moet in de gebruikershandleiding beschrijven op welke wijze de 
beveiligingsinstallatie kan worden teruggebracht in nominale en gecertificeerde toestand.  
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3 Producteisen en bepalingsmethoden 

3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan producten(componenten), toegepast in 
genoemde processen moeten voldoen. Deze eisen zullen onderdeel uitmaken van de 
technische specificatie van het proces, die wordt opgenomen in het proces- en 
productcertificaat. 
De componenten zijn onderverdeeld in drie categorieën. 
De 1e categorie betreft componenten die geleverd kunnen worden op basis van een norm en 
met een component productcertificaat, waarbij aantoonbaar is gemaakt dat de componenten 
voldoen aan de norm. Het gaat hierbij vooral kritische componenten in de installatie. 
De 2e categorie betreft componenten die geleverd kunnen worden op basis van een norm en 
een eigen verklaring van de leverancier dat het geleverde component voldoet aan de norm. 
De 3e categorie betreft componenten die kunnen worden op basis van een eigen specificatie en 
eigen verklaring van de leverancier dat het geleverde component voldoet aan de specificatie. 

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-EN45011 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 

EN54-x Normen voor brandmeldapparatuur. 
EN54-4 
Annex ZA 

Voedingen 

EN12094-1;  
Annex ZA  

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

EN 12259-1 
Annex ZA 

Fixed firefighting systems – Components for sprinkler and water spray 
systems – Part 1: Sprinklers. 

ANSI/UL2167 Standard for water mist nozzles for fire protection service 
  

EN 12259-2 
Annex ZA 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray 
systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies 

EN 12259-3 
Annex ZA 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray 
systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies. 

EN 12259-4 
Annex ZA 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray 
systems - Part 4: Water motor alarms. 



 

BRL-K21020/01  2010-12-01                                        30 van 70 

EN 12259-5 
Annex ZA 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray 
systems - Part 5: Water flow detectors. 

Tabel 4a. 
 
Indien van bovengenoemde componenten er geen component productcertificaat aanwezig is 
volgens de genoemde normen, is het ter beoordeling van de CI om een component 
productcertificaat van een minimaal gelijkwaardige norm en met een minimaal 
gelijkwaardige kwaliteitsborging te accepteren. 
Indien de primaire sturing voor de activering verloopt via een gestuurde afsluiter zal deze 
voorzien moeten zijn van een valide productcertificaat op componentniveau.  
  

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. 
 
 
 
 
prEN 12259-6 Fixed firefighting systems – Components for sprinkler and 

water spray systems – Part 6: Pipe couplings 
prEN 12259-7 Fixed firefighting systems – Components for sprinkler and 

water spray systems – Part 7: Pipe hangers 
prEN 12259-12 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 12: Pumps 
 
NEN-EN13765; 2003 Thermoplastic multi-layers (non-vulcanized) hose and hose 

assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents, and 
chemicals 

NEN-EN12115; 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  

EN10217-7; 
(EN10204 (3.1))  
 
 
EN13480-3  

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - 
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 7: Corrosievaste 
stalen buizen (kan onder productcertificaat geleverd 
worden) 
Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en 
berekening 

Tabel 4b. 
 
 
 
 
 
 

Norm  Product 

NEN3011; 1986 Veiligheidskleuren en tekens 
IEC60529; 2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 
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In onderstaande tabel zijn producten/componenten opgenomen die al eerder in de 
componentlijsten zijn benoemd, maar die aanvullend in NPR-CEN/TS14972 benoemd worden 
in de diverse paragrafen en waarbij aanvullende eisen worden gesteld. Deze eisen moeten 
onderdeel uitmaken van de levering van de installatie  
 
NPR-CEN / 
TS14972; 2008  

Product Doorverwijzing naar norm 

§7.1 Automatic nozzles EN 12259-1 
§7.2 pipe joints prEN 12259-6 
§7.2 Pipe supports prEN 12259-7 
§7.3 Control Valves  EN 12259 
§7.5 Shut-off valves <12,5 bar EN 12845/ EN 12259 
§7.5 Shut-off valves >12,5 bar EN 12259 
§7.9 + 8.9.2 Water pump EN 12259/ ISO 14847 
§8.9.4 Cylinders and storage tanks Pressure Equipment Directive 

EN 12845 / NFPA22? 
Tabel 4c. 
 

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 c.q 
levering. De leverancier moet beschikken over controle methodieken voor deze materialen. 
Onderstaand zijn voorbeelden gegeven van de betreffende installatie componenten. 
Flexible hoses;    §7.2 NPR-CEN/TS14972; 2008. 
Strainers;   §7.8 NPR-CEN/TS14972; 2008. 
Water quality;   §8.2 NPR-CEN/TS14972; 2008. 

3.2 Prestatie-eis watermist systeem - attest 
Het watermist systeem moet het object van de betreffende brandklasse op een doeltreffende 
manier beveiligen.  
Het effectief beveiligen houdt in dat het te beveiligen object na het uitvoeren van de test 
voldoet aan de doelstelling zoals deze zijn genoemd in §1.2.3. 
Om het watermist systeem wat betreft prestatie te kunnen koppelen aan de brandklassen 
zoals vermeld in het toepassingsgebied voor iedere brandklasse getest, die door de leverancier 
in het kader van het certificatieonderzoek is opgegeven.  
 
De testen worden uitgevoerd op de onderdelen van het systeem, die de leverancier onder 
certificaat wil brengen. Tijdens deze testen wordt tevens de ontwerpformule die de 
leverancier voor de projectie van zijn componenten die het complete systeem bepalen 
gebruikt, geverifieerd. 
Bij het testen van de prestatie en de ontwerpformule voor de benodigde hoeveelheid 
blusmedium en systeemconfiguratie. 
 
De testen dienen te worden uitgevoerd volgens annex A van NPR-CEN/TS 14972:2008. 
Een prestatie bepaling moet worden uitgevoerd met de volgende condities. 
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3.2.1 Blusobject EN2, klasse B  
De testen dienen te worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 1 in annex A. 
 

Functie Prestatie Eenheid 

Brandklasse. Bepalingsmethode 
volgens EN2 

§A.1.1.  

Thermische energie / vermogen Volgens norm   
(voor)Brandtijd gerealiseerd door een 
katalysator. 

Volgens norm  Minuten 

Katalysator Volgens norm heptane  
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  
Voor grote plasbranden is deze 
minimaal 250m3 

Cm 

Zuurstof concentratie voor en tijdens 
de test 

N± 1 % O2 

Luchtstroom door de ruimte Natuurlijk  
Toegestane ventilatie passief/actief  Volgens leverancier/fabrikant M2 
Ruimtedichtheid Volgens leverancier/fabrikant  
Benodigde hoeveelheid blusmedium  Volgens leverancier/fabrikant M3 
Systeemconfiguratie A1.2.1  
Blustijd Volgens norm Minuten 
Na controletijd Volgens norm Minuten 
Uitstroom blusmedium Gelijkmatig verdeeld Visueel 
Activering Volgens leverancier  

 Tabel 5. 
 

3.2.2 Blusobject EN2, klasse B volume beveiliging  
De testen dienen te worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 1.2 in annex A. 

3.2.3 Blusobject EN2, klasse A, kabeltunnels  
De testen dienen te worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 2 in annex A. 

3.2.4 Blusobject EN2, klasse A, kantooromgeving OHG  1  
De testen dienen te worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 3 in annex A. 

3.2.5 Specifieke toepassingen NPR-CEN/TS 14972: 200 8 
Voor specifieke toepassingen van het brandblussysteem zal via testen bepaald moeten worden 
of deze toepassing overeenkomt met de vooraf bepaalde risico’s. Dit moet plaatsvinden op 
basis van de vooraf bepaalde scenario’s. 
Annex B van NPR-CEN/TS 14972:2008 moet hierbij gevolgd worden. 

3.2.6 Specifieke toepassingen NFPA 750 
Voor specifieke toepassingen van het brandblussysteem zal via testen bepaald moeten worden 
of deze toepassing overeenkomt met de vooraf bepaalde risico’s. Dit moet plaatsvinden op 
basis van de vooraf bepaalde scenario’s. 
Annex C van NFPA 750 moet hierbij gevolgd worden. 
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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 / kwaliteitsp lan 
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 2 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 (correctief en preventief) 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: 2000/2008 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 
 

- 
 

Interne auditor 

Kennis van - BRL-K21020 en achterliggende normen 
 
Opsteller programma van eisen (PvE) 
Kwalificatie - Door de directie 

Niveau  - HBO 
Ervaring - 3 jaar aantoonbaar binnen het toepassingsgebied 
Opleiding - 

 
- 
- 
- 
- 
- 

Alle applicatie opleidingen van de fabrikant, waar de onderneming voor 
gecertificeerd is om te kunnen installeren 
Technische opleiding richting Werktuigbouw / Chemie / Elektrotechniek / 
Bouwkunde of gelijkwaardig 
Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties . 
Opleiding Sprinkler I en II of gelijkwaardig 
(Brand)Veiligheidskundige (MVK/HVK) of gelijkwaardig zoals 
brandmeester preventie 
 

Kennis van en 
ervaring met 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

BRL-K21020 en achterliggende normen NPR14972 en NFPA750 
Kennis van Nederlandse en Europese wet- regelgeving op het 
gebied van brandveiligheid, waaronder o.a. het Bouw Besluit, 
gebruiksbesluit 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 specifieke beveiligingstoepassing 

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 blusinstallaties, 
aantoonbaar verkregen door opleiding in het blusbedrijf of bij de fabrikant. 
Deze kennis dient te omvatten: ontwerp, installatie, onderhoud en de 
veiligheidsaspecten bij het functioneren. 
Werktuigbouw / Chemie / Elektrotechniek / Bouwkunde 
Indien nodig Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties 
Opleiding Sprinkler I en II of gelijkwaardig 
Alle applicatie opleidingen van de fabrikant, waar de onderneming voor 
gecertificeerd is om te kunnen installeren  
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Kennis van en 
ervaring met 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

BRL-K21020 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 
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 
Opleiding VSI-A 

Kennis van en 
ervaring met 

- 
- 
- 
- 

BRL-K21020 en achterliggende normen 
Kennis van specifieke blussystemen 
Kennis van installatietechniek 
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 en 
ervaring met 

- 
- 
- 
- 

BRL-K21020 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 
(opgeleid persoon) 
Kwalificatie - Door de directie van de gebruiker en de leverancier van de installatie 

Niveau  - MBO / LBO 
Ervaring - N.v.t. 

Opleiding - 
 

Opleidingen beheerder van de leverancier 
 

Kennis van en 
ervaring met 

- 
- 
- 

Kennis van de risico’s en de noodprocedures 
Kennis van het onderhoudsschema 
Kennis van het bedienen van de stuureenheden 
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4.8.1 Werkervaring 
Om de persoonskwalificaties geldig te houden, dienen de gekwalificeerde personen bij de 
persoonscertificaathouder gedurende de certificatieperiode minimaal 1 installaties per jaar te 
hebben ontworpen, gemonteerd en/of gecontroleerd. Het gecertificeerde bedrijf dient dit te 
registreren voor zijn gekwalificeerde medewerkers.  

4.8.2 Bijhouden van kennis 
De fabrikant van de gecertificeerde installatie zal de gecertificeerde leveranciers c.q. personen 
op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van gecertificeerde installatie.  
Het gecertificeerde bedrijf dient deze activiteiten en eventuele gegeven instructies te 
registreren.  

4.9 Uitbesteden van werkzaamheden  
Indien delen van het proces worden uitbesteed aan onderaannemers dienen deze onderaan-
nemer aantoonbaar te voldoen aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn 
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. 
 
Nieuwe onderaannemers opgenomen in het IKB-schema dienen vooraf bij Kiwa aangemeld te 
zijn, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen 

4.10 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. 

4.11 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 
- Manometer 
- Afpersapparatuur 
- Debietmeter 

4.12 Apparatuur en materieel  
De gecertificeerde leverancier zal over die middelen moeten beschikken om het 
installatiewerk goed te kunnen verrichten en de leidingen te kunnen spoelen c.q. reinigen. 
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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4.13 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. 

4.14 Registratie / checklist  
De installatie dient te worden ingemeten en vastgelegd 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 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. 

4.15 Productcertificaat  
De gecertificeerde leverancier moet binnen 1 maand na oplevering c.q. nazorg van de project- 
en installatiewerkzaamheden een productcertificaat 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-K21020.  
Het productcertificaat heeft een geldigheid van 12 maanden mits er aan de omstandigheden 
en uitgangssituaties niets veranderd. 

4.16 Meldingen 
De gecertificeerde leverancier dient zijn installatie activiteiten voor aanvang te melden aan de 
CI en dient een afspraak te maken aangaande inspecties op locatie. 

4.17 Certificatiemerk 
De uitvoering van de op gecertificeerde processen aan te brengen certificatiemerk heeft het 
volgende pictogram met vermelding van de BRL-K21020. 
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Dit merk dient alleen gebruikt worden op die documenten van de installaties die onder 
certificaat worden geleverd. 
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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 leverancier 
 

Onderzoek in kader van 

Toezicht door Kiwa na 
certificaatverlening 

Omschrijving eis Artikel BRL 

Toelatings
onderzoek 

Controle Frequentie per 
jaar 

 
Proceseisen Alle 

artikelen 
X X Minimaal 1 

kantoor 
Basis ontwerp, 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 6a. 

5.2 Onderzoeksmatrix PvE-opsteller 
 

Onderzoek in kader van 

Toezicht door Kiwa na 
certificaatverlening 

Omschrijving eis Artikel BRL 

Toelatings
onderzoek 

Controle Frequentie per 
jaar 

 
Proceseisen Alle 

artikelen 
X X Minimaal 1 

kantoor 
Basis ontwerp H2 X X Minimaal 1 

kantoor en 
installatie 

Kwaliteitssysteemeisen H4 X X Minimaal 1 
Kantoor en 
installatie 

Tabel 6b. 
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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. 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, gelden de algemene regels 
voor certificatie die zijn vastgelegd in het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 
 
In het bijzonder zijn dit: 
De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: 
o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een 
aanvraag; 
o De uitvoering van het onderzoek; 
o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 
De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde 
controleaspecten; 
• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 
• De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik 
van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo’s. 
• De regels bij beëindiging van een certificaat; 
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
certificatie-instelling. 

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 
• Relevante applicatie opleidingen van 

de fabrikant 

3 jaar met 
productcertificatie 
 

Kennis van 
� BRL-K21020 
� 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 
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noodzakelijke componenten 
� Kennis van specifieke blussystemen 
� Kennis van de normen genoemd in de BRL-K21020. 

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

elektrotechniek of vergelijkbaar  
• Auditor training   
• Relevante applicatie opleidingen van 

de fabrikant  

2 jaar met 
productcertificatie 
 

Inspecteur 
 

MBO-niveau in een van de volgende 
disciplines: 
• Werktuigkunde, chemie, 

elektrotechniek of vergelijkbaar  
• Sprinkler I en II 
• Relevante applicatie opleidingen van 

de fabrikant 

2 jaar met inspectie 

Kennis van 
� BRL-K21020 (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 

noodzakelijke componenten (A) 
� Kennis van specifieke blussystemen (A) 
� Kennis van de normen genoemd in de BRL-K21020. (A/I)  

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

3 jaar 
Managementervaring 

Tabel 7. 
 
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. 
 
Indien de leverende partij zelf componenten fabriceert, zal dit productieproces twee maal per 
jaar worden beoordeeld door middel van audits van het kwaliteitsysteem en het 
productieproces. De testen op de componenten zullen plaatsvinden zoals in de betreffende 
norm is beschreven. 
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6.4 Apparatuur en materieel 
De CI 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. 

6.6 Sanctiebeleid 
Doelstelling: Het ontwerp en inzichtelijk maken van een systeem, dat het functioneren van de 
gecertificeerde installateurs op een objectieve manier inzichtelijk of meetbaar maakt via 
kwaliteitscijfers. Tevens dient door dit systeem een duidelijke relatie gelegd te worden tussen 
het (niet) functioneren van de gecertificeerde leverancier en de eventueel uit te voeren acties 
c.q. sancties door de CI richting leverancier.  
 
Methode: Als richtlijn is de ISO 2859 gekozen voor het opzetten van het meetsysteem ter 
beoordeling van de gecertificeerd leveranciers. Omdat elke installatie volgens een bepaalde 
standaard (BRL-K21020) wordt gebouwd is het mogelijk om de ISO 2859 toe te passen.  
Verder kan een relatie gelegd worden tussen het functioneren van de leverancier door middel 
van een kwaliteitscijfer en een verband leggen tussen het kwaliteitscijfer en de door de CI op 
te leggen acties. 

6.6.1 Aanvullende begripsomschrijvingen 
AQL: (acceptable quality level) Het aanvaardbaar kwaliteitsniveau, oftewel het maximaal 
percentage foute producten (defectives) of het maximaal aantal fouten (defects) per honderd 
eenheden, welke uit het oogpunt van steekproefkeuring beschouwd kan worden als een 
bevredigend procesgemiddelde. 
 
Keuringsplan: Een beschrijving van de keuringen behorende bij het kwaliteitssysteem. 
 
Kwaliteit: Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een proces dat van belang is voor 
het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. 
 
Kwaliteitscijfer: Een cijfer welke een uitspraak doet over het functioneren van de 
gecontroleerde leverancier. 
 
Kwaliteitssysteem: De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, 
processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg. 
 
Kwaliteitszorg: Dat aspect van de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt 
en ten uitvoer brengt. 
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6.6.2 Controles bij leveranciers 
De inspecteurs van de CI oefenen regelmatig controles uit bij de gecertificeerde leverancier op 
de naleving van zijn verplichtingen. De controles vinden plaats in het bedrijf van de 
leverancier en op locaties waar de werkzaamheden worden verricht en zullen minimaal 
omvatten: 

• Controle op het in de regeling vastgelegde proces.  
• Controle op het gehanteerde IKB-schema en de resultaten van de door de leverancier 

geregistreerde controles sinds het vorige controlebezoek.  
• Controle op de naleving door de leverancier van procedures ten aanzien van 

klachtbehandeling en corrigerende maatregelen.  
• Controle op de overige in of krachtens de overeenkomst vastgelegde verplichtingen 

van de leverancier. 
 

6.6.3 Frequentie van externe controles 
De frequentie is vastgesteld op 1 kantoor audit per jaar. 
Tijdens de certificatieperiode moeten de audits en inspecties worden afgelegd op de 
installatieprojecten op basis van de gedane melding van werkzaamheden.  
 
Toelichting 
De ISO 2859 is in de eerste plaats bedoeld voor keuringen van partijen die regelmatig worden 
geproduceerd en geleverd. De norm is toepasbaar op de volgende onderwerpen; 

•  eindproducten;  
•  componenten en ruwe materialen;  
• bewerkingen;  
• materialen in processen;  
• voorraden in opslag;  
• onderhoud werkzaamheden;  
• informatie of registraties;  
• administratieve procedures. 

 
Het installatieproces is te vergelijken met een continu proces, maar met ambachtelijke 
kenmerken, waar een aantal uitvoeringsaspecten op ervaring geschiedt. 

6.6.4 Sancties c.q. maatregelen bij tekortkomingen van de leverancier 
Indien bij de controle afwijkingen worden vastgesteld, zal het van de hoogte van het 
kwaliteitscijfer afhangen of de CI aanleiding ziet tot sancties. 
De volgende maatregelen c.q. acties kunnen worden ondernomen volgens het reglement voor 
de Productcertificatie. 
a. een schriftelijke waarschuwing. 
b. extra projectcontroles ter verificatie van het herstel van geconstateerde 

tekortkomingen 
c. aanpassing van het IKB-schema. 
d. een tijdelijke verhoging van de controlefrequentie van de leverancier naar niveau III 

bepaald door de CI; de controles worden per direct uitgevoerd binnen een periode 
van 1 jaar; indien het totaal aantal vervolgcontroles uitwijst dat de leverancier voldoet 
wordt de normale controlefrequentie weer gehanteerd. 

e. opschorting van het recht op het gebruik van het procescertificaat gedurende een 
bepaalde minimale periode, voor alle activiteiten. 

f. onmiddellijke beëindiging van de certificatieovereenkomst  
g. publicatie van de onder e. of f. genoemde maatregelen in die organen die de CI 

daarvoor geschikt acht, indien de leverancier toch activiteiten ontplooit. 
 
De CI stelt de leverancier schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte van zijn 
beslissing. Indien bovenvermelde maatregelen extra kosten voor de CI met zich meebrengen, 
worden deze aan de leverancier doorberekend. De leverancier zal alle geconstateerde 
gebreken herstellen, de CI zal waar nodig dit herstel controleren. Binnen de gestelde periode 
van opschorting , als bedoeld in punt e., blijft de overeenkomst van kracht. Indien binnen de 
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gestelde periode geen adequate corrigerende maatregelen zijn getroffen, zal de CI de 
overeenkomst beëindigen. 
 
De CI behoudt zich het recht voor, ingeval de veiligheid in het geding is en/of ter voorkoming 
van verdere schade, de afnemer(s) van de betreffende ondernemer te informeren.  
De leverancier is verplicht in die gevallen Kiwa te voorzien van een lijst van afnemers. 

6.6.5 Beoordeling van de leverancier 
Het beoordelen van gegevens kan op twee manieren gebeuren. Door direct- en indirect te 
vergelijken ten opzichte van de norm. Bij een directe vergelijking wordt de waarneming en de 
eis rechtstreeks met elkaar vergeleken. Bij een indirecte vergelijking worden uitkomsten van 
de vergelijking uitgedrukt door middel van een kwaliteitscijfer. Als basis voor het vergelijken 
c.q. beoordelen van de controles is eveneens gekozen voor het systeem uit de ISO 2859.  
Het attributieve systeem wordt echter niet gebruikt om de betreffende installatie te keuren, 
maar is juist gekozen om het functioneren van de leverancier te toetsen en een bepaalde 
meetwaarde (kwaliteitscijfer) te geven. Met behulp van het geven van een meetwaarde 
(kwaliteitscijfer) verschuift het beoordelen van een meer subjectieve naar objectieve 
beoordeling. 

6.6.6 Indirect vergelijken 
Het indirect vergelijken van de waarnemingen start bij het beoordelen van de installatie door 
de inspecteur van de CI. Door een directe vergelijking te classificeren door middel van een 
waarderingscijfers per onderdeel wordt een indirecte vergelijking gemaakt.  
De gesommeerde uitkomsten van de waarnemingen c.q. vergelijkingen worden uitgedrukt in 
een kwaliteitscijfer. Dit kwaliteitscijfer kan nu worden vergeleken met de eis, die aan dit 
kwaliteitscijfer wordt gesteld. De definities die worden gebruikt bij het indirect vergelijken 
zijn hieronder vermeld. 

6.6.7 Classificatie 
In het gebruik wordt iedere gemaakte fout met de waarde vermenigvuldigd, die aan zijn 
klasse is toegekend. Dit is classificatie. 

6.6.8 Kwaliteitscijfer  
Na de classificatie en worden alle verkregen waarden gesommeerd. Het totaalcijfer is het 
kwaliteitscijfer. Hoe lager het cijfer, des te beter het functioneren van de leverancier. 

6.6.9 Beoordeling:  
Vergelijk het totaal verkregen kwaliteitscijfer met de norm welke is gegeven en spreek een 
oordeel uit. De norm voor het kwaliteitscijfer mag nooit hoger zijn dan de waarde, die aan een 
kritieke fout wordt toegekend. 

6.6.10 Classificatie van fouten 
Hieronder is de indeling gegeven van de verschillende type fouten volgens  ISO 2859. 
 
Kritieke fouten:  
Een kritische fout is een fout, welke zal leiden tot gevaarlijke of onveilige situaties voor de 
gebruiker van de installatie. 
 
Ernstige fouten:  
Een ernstige fout is een fout, die niet onder de kritische fouten vallen. Deze fouten zullen 
leiden tot storingen of wezenlijke ongeschiktheid van de installatie. Hierdoor zal de installatie 
niet meer aan zijn doelstellingen voldoen. 
 
Belangrijke fouten:  
Een belangrijke fout is een fout, welke de werking van de installatie zodanig vermindert, dat 
er klachten over de installatie te verwachten zijn. 
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Onbelangrijke fouten:  
Een onbelangrijke fout is een fout, waarvan verwacht mag worden, dat slechts een zeer 
kritische afnemer zal klagen. 

Classificatie in relatie tot de leverancier 
Hieronder is de fouten classificatie van de ISO 2859 naar de leverancier vertaald. 
Onderstaande punten zijn voorbeelden. 
 
Kritieke fouten: 

• Het niet controleren op dichtheid van geïnstalleerde installatie, b.v. een nieuw stuk 
leiding wordt aangesloten op een bestaande installatie, maar wordt niet op dichtheid 
beproefd. 

• De watervoorziening is niet gecontroleerd en in bedrijf achtergelaten. 
• De secundaire voeding is niet gecontroleerd. 
• Een gesloten hoofdafsluiter na onderhoud of oplevering. 
• Het niet of niet goed oplossen van klachten over de betreffende installatie ter 

beoordeling aan Kiwa. 
 
Ernstige fouten: 

• Het plegen van fraude in de kwaliteitsregistraties. 
• Het niet aanwezig zijn van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon op het werk 

tijdens de installatie of nazorg activiteiten. 
• Het monteren van een niet gecertificeerd product in de installatie wat kritisch is. 
• Het ontbreken van bewaking op de voorraad bluswater. 
• Het ontbreken van essentiële bewaking op het systeem. 

 
Belangrijke fouten:  

• Het niet uitvoeren van alle overige controles welke de kwaliteit van het werk in 
geding brengen, zoals.  

• de hechting van de ter plaatse aangebrachte coating  
• Het niet volgen van toe te passen verwerkingsinstructies van de fabrikant en/of 

normen.  
• Het niet toepassen van materiaal, gekeurd volgens normen, zoals de normen of 

andere criteria, waar dit verplicht is.  
• Het niet geautoriseerd afwijken van de standaard installatie richtlijnen. 

 
Onbelangrijke fouten:  
Zaken, welke niet omschreven zijn, maar voor een afnemer een probleem kunnen vormen. 

Beoordelingswaarden per type fout per installatie o nderdeel 
Op elk installatie onderdeel waarop de leverancier per installatie wordt beoordeeld, kan de 
leverancier punten scoren. De te beoordelen onderdelen zijn in hoofdlijnen:  

• de door de leverancier zelf te verrichte controles op de kwaliteit van zijn eigen 
installatiewerkzaamheden;  

• de uitvoering van de installatiewerkzaamheden. 
 
De gegeven waarden voor de diverse installatie onderdelen worden gesommeerd.  
De totale waarde geeft een indruk over het functioneren van de leverancier.  
Een moeilijkheid bij de beoordeling is, dat de CI controles een moment opname zijn, zodat 
geen volledig beeld is te verkrijgen over de gehele installatiewerkzaamheden. In die gevallen 
waarbij duidelijke fouten of afwijkingen worden geconstateerd, zal overgegaan worden tot 
extra controles bij dezelfde installatie om een complete beoordeling te kunnen maken. Dit 
betekent dat meerdere controles gebruikt kunnen worden voor 1 totale installatiebeoordeling. 
 
Kortweg samengevat, de controle resultaten worden vergeleken en uitgedrukt in een 
kwaliteitscijfer. Het kwaliteitscijfer wordt afgegeven per productiecertificaat.  
Het kwaliteitscijfer bepaalt de noodzaak voor mogelijke verdere acties . 
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 indeling per installatie 
 fout klasse  Waarde 
Onbelangrijk 
belangrijk 
ernstig 
kritiek 

0 
1 
2 
4 

 
Tabel 8; beoordelingswaarden per fout per installatie 
 
 
Toelichting 
De bovenstaande waarden zijn gekozen op basis van ervaring met de certificatieregeling en 
zullen eventueel bijgesteld worden wanneer hier in de praktijk aanleiding toe is. Tevens zijn 
de waarden zodanig gekozen dat bedrijven welke verzuimen om hun installatiewerk goed te 
controleren, gedwongen worden om corrigerende maatregelen te nemen.  
Het kwaliteitssysteem van de leverancier dient hierdoor te worden aangepast, zodat de 
controles wel goed worden uitgevoerd. 
 
De basis voor de gekozen waarden is als volgt: 

 
 
Tabel 9; actietabel 
 
Een aanpassing van het IKB-schema kan aanvullend verlangd worden. 

Opschorting 
Dus indien een leverancier per installatie een kwaliteitscijfer heeft van 4 of meer, wordt deze 
geschorst. Één en ander omdat het afbreukrisico voor zowel leverancier als de afnemer 
bijzonder hoog is bij installaties. Eventuele schades kunnen een meervoud zijn van de 
installatie kosten en om deze reden zijn praktisch alle controles door de leverancier welke 
worden verricht 100 % controles.  
De waarde gegeven aan deze kritieke afwijking is 4, wat direct leidt tot schorsing van de 
leverancier van alle activiteiten op alle projecten. De schorsing van de leverancier kan 
ingetrokken worden nadat door deze is aangetoond dat structurele corrigerende maatregelen 
zijn genomen en een oplossing is gegeven in overleg met de eigenaar/opdrachtgever voor de 
tekortkomingen of fouten op de locatie. Dit herstel op locatie zal Kiwa controleren. 

Verhoogde controlefrequentie 
Zoals eerder is beschreven, wordt in dit systeem met een jaarlijkse kantooraudit gewerkt. 
Indien het kwaliteitscijfer per installatie een kwaliteitscijfer van 3 of meer heeft, wordt er 
overgegaan tot het instellen van een extra kantooraudit. 
Deze extra controle wordt per direct uitgevoerd. Wanneer de corrigerende maatregelen in het 
kwaliteitsplan van de installateur zijn geïmplementeerd en uit de controle resultaten blijkt dat 
deze naar behoren functioneren, zal de extra controle worden afgesloten. 

kwaliteitscijfer Actie 
 
4 

schorsing (e) 

 
3 

schriftelijke waarschuwing (a) en extra controlebezoeken door middel van 
het instellen van een verhoogde controlefrequentie (d). Indien een ernstige 
fout is vastgesteld, zal het herstel van de fouten gecontroleerd worden (b). 

2 schriftelijke waarschuwing (a). Indien een ernstige fout is vastgesteld, zal 
het herstel van de fouten gecontroleerd worden (b). 
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Beëindiging 
In de actietabel x is aangegeven welke acties genomen worden door de CI bij welke 
kwaliteitscijfer. De acties die te nemen zijn, staan vermeld in de tabel en zijn verder genoemd 
met letters a. t/m d. De kwaliteitscijfers hebben dus alleen betrekking op acties per installatie. 
De verdere actie mogelijkheden zoals beëindiging van het certificaat (f) en bekendmaking (g) 
zullen pas overwogen worden nadat blijkt dat de leverancier tijdens zijn schorsingsperiode 
geen corrigerende maatregelen in zijn kwaliteitssysteem heeft getroffen.  

Verificatie over meerdere installaties 
De gemaakte fouten worden tijdens deze controle ook cumulatief geverifieerd. Blijkt tijdens 
de verificatie dat bepaalde fouten of tekortkomingen door de leverancier, zoals het ter plaatse 
niet goed aanbrengen van een coating, herhaaldelijk of structureel niet goed worden 
uitgevoerd, zal afhankelijk van het percentage actie ondernomen worden door de CI om dit 
bij de leverancier structureel te verbeteren. 

Kwaliteitsniveau 
Uiteindelijk beoordeelt de CI de installateur ook nog per jaar. Tijdens deze jaarbeoordeling 
wordt er gekeken naar het naar het kwaliteitsniveau van de leverancier. Het kwaliteitsniveau 
van de leverancier wordt bepaald door het aantal opgeleverde installaties met een 
onvoldoend kwaliteitscijfer. Onder een installatie met een onvoldoend kwaliteitscijfer wordt 
een installatie verstaan met een kwaliteitscijfer van 2 of meer.  
Voldoet een leverancier niet aan het gestelde kwaliteitsniveau dan zal de CI acties ter 
verbetering van het kwaliteitsplan aan de leverancier opleggen. Deze acties vinden gelijktijdig 
plaats met een controle door van Kiwa van het kwaliteitsplan van de leverancier op het 
kantoor. 
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7 Lijst van vermelde documenten 

7.1 Publiekrechtelijke regelgeving 
• Bouwbesluit  
• Gebruiksbesluit 
• Besluit (eenvoudige) 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-K21020/01 Productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg 

van brandveiligheidsystemen gebaseerd op watermist 
2007 

EN 2 Brand klasse  2004 
   
NEN 2535 
 

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

2009 

NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van Brandmeldinstallaties 2002 
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 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/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 

NFPA 750 Standard for Water Mist Systems for Fire Protection 2006 
NPR-CEN/TS 14972  
 

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Ontwerp en 
installatie 

2008 

EN 12845 Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - 2004 
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Design, installation and maintenance 
Ontwerp NEN1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - 

Ontwerp, installatie en onderhoud 
2009 

 Tabel 10 
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8        Bijlage; 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-K21020 

• 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 
• Manometer 
• Debietmeter 
• Afpersapparatuur 
 

• 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 
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9 Bijlage; Model PVE watermistinstallatie 
 

 
 

PROGRAMMA VAN EISEN 
WATERMIST 

EN 
BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN 

 
(naam) 

 
 
 
Object:      (naam) 
       (adres) 

(woonplaats)  
 

 
 
Opdrachtgever:     (naam) 
       (adres) 

(woonplaats)  
Telefoon : +31(0)xx - xxx xx xx  
Fax  : +31(0)xx - xxx xx xx   

 
 
 
Document gevalideerd door:   
 
Document geverifieerd door: 
 
Document  gecontroleerd door: 
 
Document opgesteld door:     
 
Documentdatum:     
 
Documentnummer:     
 
Status document:    Definitief / Concept 
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INLEIDING 
Algemeen 
Uitgangspunten 
Doelstelling  
Risicobeoordeling 
Toegepaste voorschriften 
Geldigheid voorschriften 
Certificering 
 
 
BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW 
Gebouwfunctie 
Gebouwsamenstelling 
Afmetingen 
Opslag 
Technische voorzieningen 
Belendingen 
 
OMVANG VAN DE BEVEILIGING  
Omvang 
Niet beveiligde ruimten 
 
ONTWERPGEGEVENS WATERMIST SYSTEEM 
Ontwerpgegevens watermist systeem 
Hoogste nozzle in het gebouw 
Aanspreektemperatuur 
Belemmeringen onder nozzles 
Ventielen en stromingsschakelaars  
Leiding diameters 
Hoofdleidingen en hoofdverdeelleidingen 
Watermistleidingen 
Nozzles in kanalen 
Inspectors Test Connection (ITC) 
DoorSpoelAfsluiter (DSA) 
Aanvullende ontwerprichtlijnen  
Brandslanghaspels met afsluiters 
 
WATERVOORZIENING 
Algemeen 
Drukverhogingspomp 
Jockeypomp  
Voedingswater toevoer  
Afvoer test- en koelwater  
Capaciteitstest 
Watermist pompkamer 
Voedingskabel 
Watervoorraad 
 
MELDSYSTEEM 
Meldcentrale 
Sturingen vanuit de meldcentrale 
Brandmeldpaneel (BMP) 
Nevenpaneel 
Bekabeling 
Functiebehoud 
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Brandweeringang 
Neveningangen 
Sleutelbuis 
Doormelding alarmen en storingen 
 
BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 
Draft stops 
Onbeveiligde ruimten boven plafonds en tussen wanden 
Niet beveiligde ruimten 
Sterkte constructie verdiepingsvloeren en daken 
 
ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 
Onbeveiligde ruimten boven verlaagde plafonds en tussen wanden 
Belemmeringen onder sprinklers; zie ontwerp 
Vrije ruimten onder nozzles 
Toegang voor de brandweer 
Overige bepalingen 
 
OPLEVERING EN ONDERHOUD 
Tussentijdse inspecties 
Oplevering 
Beheer Watermist systeem 
Onderhoud 
Continuering certificering 
 
OVERZICHTSLIJST MET AKKOORDVERKLARINGEN 
 
 
 



 

BRL-K21020/01  2010-12-01                                        55 van 70 

10 Bijlage; 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; 
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11 Bijlage; NPR-CEN/TS 14972: 2008 
Onderstaand is een lijst opgenomen, waarin de artikelen van NPR-CEN/TS 14972 zijn 
weergegeven, die gebruikt moeten worden in de toepassing van BRL-K210120.  
 

1 Scope  
2 Normative references  
3 Terms and definitions  
4 Requirements  
4.1 General 
4.2 Exclusions  
4.2.1 General 
4.2.2 Materials which react with water 
4.2.3 Liquefied gases applications 
4.4 Volume protection  
4.5 Other considerations 
4.5.1 Discharge delay  
4.5.2 Selection of detection system 
4.5.3 Oxygen depletion 
5 Activation and control 
5.1 General 
5.2 Electrical activation and control  
5.2.1 General 
5.2.2 Application of EN 54  
5.2.3 Power supply 
5.2.4 Alarm indications 
5.3 Non-electrical activation  
6 Design and installation  
6.1 General 
6.1.1 Design parameters 
6.1.2 Extinguishing systems 
6.1.3 Control/Suppression systems 
6.2 Pipes and fittings  
6.3 Pipe supports  
6.4 Hydraulic and pneumatic circuits  
6.5 Non-return valves  
6.6 Drainage 
6.7 Pressure gauges/monitoring  
6.8 Electrical Design 
6.8.1 General 
6.8.2 Electrical Equipment  
6.8.3 Power supplies for operation  
6.9 Manual activation 
6.10 Nozzle 
6.11 Air velocity, openings and ventilation 
6.12 Hydraulic and pneumatic calculations  
6.12.1 Pressure loss  
6.12.2 Water hammer  
6.13 Automatic shut-down 
6.13.1 Fuel and other combustibles used in the protected area 
6.13.2 Power supply to equipment in the protected area 
6.14 Enclosure requirements  
7 Components 
7.1 Nozzles  
7.1.1 General  
7.1.2 Open nozzles  
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7.1.3 Automatic nozzles  
7.2 Piping and fittings  
7.2.1 General  
7.2.2 Piping 
7.2.3 Pipe supports  
7.2.4 Flexible hoses 
7.3 Control valves 
7.4 Pressure regulating valves 
7.5 Shut-off valves 
7.6 Check valves 
7.7 Safety valves 
7.8 Strainers  
7.9 Water supply components 
8 Water supply, including additives  
8.1 General  
8.2 Water quality  
8.3 Additives 
8.3.1 General  
8.3.2 Identification  
8.3.3 Safety requirements 
8.3.4 Listing in the manufacturer's design and installation manual  
8.4 Duration 
8.4.1 General  
8.4.2 Self-contained systems  
8.5 Continuity 
8.5.1 General  
8.5.2 Frost protection  
8.5.3 Housing of equipment for water supplies 
8.6 Maximum and minimum water pressure 
8.7 Test devices  
8.7.1 Self-contained systems  
8.7.2 Pump and town main supplied systems 
8.8 Type of water supply 
8.9 Pressurization systems  
8.9.1 Cylinders and storage tanks  
8.9.2 Pump systems  
9 Acceptance tests and maintenance  
9.1 Acceptance test  
9.1.1 Criteria for acceptance 
9.1.2 Acceptance of water mist systems 
9.2 Commissioning report  
9.3 Inspection, maintenance and training 
9.3.1 Inspection 
9.3.2 Maintenance 
9.3.3 Training 
10 Documentation  
10.1 Documentation for system and type approval  
10.2 Documentation for acceptance of design, installation and commissioning 
10.3 Documentation of system calculations 
10.4 Maintenance 
Annex A (normative) Test protocols 
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12 Bijlage; NFPA 750: 2006 
 

Onderstaand is een lijst opgenomen, waarin de artikelen van NFPA 750: 2006 zijn 
weergegeven, die gebruikt moeten worden in de toepassing van BRL-K210120.  
 

Chapter  
1  Administration 
2   Referenced publications 
3  Definitions 
4  General 
5  System components and hardware 
6  System requirements 
7  Installation requirements 
8  Design objectives and Fire test 
9  Calculations 
10  Water supply and atomizing media 
11  Plans and documentation 
12  System acceptance 
13  System maintenance 
14  Marine systems 
Annex 
C  Examples of fire test protocols 
D  Reliability 
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13 Bijlage; FM5660: 2009 
 
Onderstaand is een lijst opgenomen, waarin de artikelen van FM5660: 2009 zijn weergegeven, 
die gebruikt moeten worden in de toepassing van BRL-K210120.  
 
1. Introduction 
2. General information 
3. General requirement 
4. Performance requirement 
5. Operations requirement 
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14 Bijlage; voorbeeld checklist 
 

 
 
 
 

 
 
  

Beoordeling Ontwerp: 

Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

1. Algemeen 
 

   

1.1 Tekeningenlijst 
compleet ingevuld 

• Lay-out overzicht 
• Plattegrond(en) 
• Aanzichten en details 
• Watervoorziening 
• Berekeningen 
• E-schema’s of verwijzing naar e-schema’s 

  

1.2 Stukhoofd, legenda 
en keyplan 

• Gebouwfunctie en gebouwsamenstelling 
• Adresgegevens 
• Toegepaste voorschriften 
• Aanvullende richtlijnen 
• Ontwerpgegevens 
• Datum en revisie 
• Tekeningnummer 
• Schaal 
• Maatvoeringeenheid 
• Keyplan met noordpijl 
• Belendingen 
• Technische voorzieningen 
• Gebruikte symbolen 
• Eventuele aanvullende opmerkingen 

  

1.3 Stuklijst met 
toegepaste 
materialen 

• Aantallen 
• Omschrijving 
• Diameter / maatvoering 
• Uitvoering 
• Type 

  

2. Leidingen en 
nozzle-
positionering 
 

• Maatvoering van de te beveiligen ruimten 
• Eventuele opslag 
• Hoogste nozzle in gebouw of object 
• Aanspreek temperaturen 
• Belemmeringen t.o.v. sproeipatroon 
• Andere aanwezige obstructies 
• Keerkleppen en sectiesignalering (flowswitches) 
• Leidingdiameters 
• Hoofdleidingen, hoofdverdeelleidingen 
• Watermistleidingen 
• Afschot + richting 
• Ophang- en bevestigingvoorzieningen 
• Nozzels in kanalen 
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Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

• Inpectors Test Connection(s) 
• Doorspoelafsluiters 
• Aanvullende appendages (aftapafsluiters) 
• Eventuele toegepaste filters 
• Positionering handbediende activering 
• Brandkranen 
• Brandslanghaspels 

3. Watervoorziening 
 

• Gegevens pompen 
• Watermistpomp 
• Jockeypomp 
• Drinkwateraansluiting 
• Afvoer testwater 
• Testvoorziening 
• Watermistpompruimte 
• Voedingskabel 
• Watervoorraad 
• Leidingwerk met diameters 
• Ophang- en bevestigingvoorzieningen 
• Nozzle-beveiliging in pompruimte 
• Eventuele toegepaste filters 
• Berekening voedingskabels 

  

4. Hydraulische 
berekeningen 
 

Uitgangspunten berekening 
Drukverliezen 
C-factor leidingen 
Inwendige diameters 
Lengten en afstanden 
K-factor(s) van de nozzles 
Minimum en maximum sproeigebieden 
Gunstig en ongunstig sproeigebieden 
Maximum sproeitijd 
Druk en debiet van de nozzles 

  

5. Meldsysteem • Meldcentrale 
• Sturingen 
• Brandweerpaneel 
• Nevenpaneel 
• Bekabeling 
• Berekening standtijd noodstroom voorziening. 

  

 

Tusseninspectie(s):  

Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

1. Visuele inspectie 
leidingen 
 

• Ophangingen / bevestiging leidingen 
• Leidingverbindingen 
• Leidingcoating 
• Afschot 
• Extra aftapvoorzieningen 
• Doorspoelvoorzieningen 
• Sectieappendages 
• Leidingloop en afstanden 
• Verticale leidingen 
• Doorvoeringen 
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Eindinspectie: 
 

Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

1. Algemeen 
 

• Datum van oplevering 
• Volgend onderhoud voor 
• Onderhoudsfrequentie 
• Service / projectnummer 
• Jaar van aanleg / oplevering 
• Object volgens tekeningenlijst 
• De sprinklerinstallatie is aangelegd volgens 

voorschriften c.q. normen 
• Laag / hoog druksysteem   [in kPa] 
• Volgens Programma van Eisen / IP 
• De installatie(s) is / zijn onderhouden volgens de 

voorschriften c.q. normen 
• Het object wordt geïnspecteerd door: 
• Projectnummer 
• Bijlage: “onderhoudsmatrix” 

  
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 

Zijn alle systeemonderdelen onderhouden conform opgave fabrikant 
 

 

2. Vaste gegevens  
2.1 Algemeen Indeling systeemcomponenten: 
   

 

Component Geïnstalleerd 
door: 

Onderhoude
n door 

installateur: 

Onderhoude
n door 
derden: 

Opmerkinge
n 

     

     

     

     

     

     

      

2.2 Watervoorziening 
 

• Waar bestaat de watervoorziening uit 
• Bruto inhoud van de watervoorraad 
• Netto inhoud watervoorraad 
• Vereiste inhoud watervoorraad 
• Suppletie aanwezig 
• Wat is de inhoud van de suppletie 
• Indien pomp toegepast onder zuigcondities: 
 - voetklep aanwezig 
• Diameter voetklep 
• Fabrikaat pompset 
 - type 
• Lage of hoge druk    [in kPa] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ja nee 
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Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

2.3 Alarmklep(pen) / 
alarminrichting(en) 
 

• Merk 
• Type 
• Diameter 
• Anders 

  

2.4 Aanleg 
 

• Door welke installateur wordt opgeleverd: 
• Indien onderaannemer, is er een volledige installatiefile 

aanwezig bij de verantwoordelijke installateur 

  

2.5 Meldsysteem en 
signalering 

• Meldcentrale: 
 - Fabrikaat 
 - Type 
 - Aparte voeding vanuit 
 - Benaming groep 
 - Groep voorzien van tekstbord 
• Noodstroomvoorziening in SMC: 
 - Fabricaat accu 
 - Type 
 - Spanning gemeten bij “in bedrijf” * [in V] 
 - Spanning gemeten bij “in alarm” * [in V] 
 - Opgenomen stroom bij “in bedrijf” * [in mA] 
 - Opgenomen stroom bij “in alarm” * [in mA] 
 - Capaciteit bij “in bedrijf” * 
 - Capaciteit bij “in alarm” * 
 
      * de voeding dient te zijn losgekoppeld 
• Stromingsschakelaar: 
 - Fabricaat 
 - Type 
 - Aantal 
• Is de centrale aangelegd volgens NEN2535 en NEN1010 
• Welke sturingen worden verricht: 
 
 
 
 
        

• Extra sturingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

2.6 Alarmeringen en 
signaleringen 

Overzicht 

   
 

Meldergroep plaats Aantal Type 
Opmerkinge
n 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
     

 
• Wie was de installateur tijdens de oplevering: 
• Indien onderaannemer, is er een volledige installatiefile 

aanwezig bij de verantwoordelijke installateur:  
2.7 Pomp 

besturingskast 
• Besturingskast: 
 - Fabricaat of leverancier 
 - Is de besturingskast aangelegd volgens de  
   voorschriften en norm 
• Aparte voeding vanuit 
• Benaming groep 
• Groep voorzien van tekstbord 
• Welke installatieonderdelen worden gevoed vanuit de 

besturingskast 

  

2.8 Pompgegevens 
tijdens oplevering 

• Type testvoorziening: 
 - Lengte capaciteitsleiding 
 - Diameter capaciteitsleiding 
 - Plaats debietmeter 
 - Fabricaat debietmeter 
 - Type nummer 
 - Kalibratierapport aanwezig 
 

  

  Kalibratie gegevens 
 

Debiet [l/in] m 
Vereist debiet 

[l/min] 
Vereiste druk 
pomp [kPa] 

Gemeten druk 
pomp [kPa] 

0    
    
    
    
    

 
Tot welke opmerkingen geeft de installatie nog aanleiding: 
 -: 
 -: 
 -: 
 
In de overige bouwdelen is een:: ………………………………………………………….. 
 
installatie aanwezig volgens : ……………………………………………………………. 
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Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

3. Variabele gegevens    
3.1 Algemeen • Is de indeling van de bouwdelen / ruimte gewijzigd 

• Zo ja, moet de installatie worden aangepast 
• Zo ja, dient de wijziging te worden opgenomen door 

een projectleider of is de wijziging bekend bij de 
verantwoordelijke installateur of is de wijziging reeds 
uitgevoerd 

• Leidingwerk: 
 - Zijn alle leidingen nog betrouwbaar opgehangen 
 - Zijn alle leidingen onbeschadigd 
 - Zijn alle beugelpunten onbeschadigd 
 - Zijn alle koppelingen/verbindingen in goede staat 
 - Wanneer is het leidingwerk gereinigd/beoordeeld 

  

3.2 Watervoorziening • Wanneer is de voetklep voor het laatst gereviseerd * 
 * deze zal vervangen/gereviseerd worden indien 
    hiertoe aanleiding is 
• Watervoorziening getest, d.d. 
• Type testvoorziening 
• Fabricaat debietmeter 
• Type debietmeter 
• Kalibratierapport aanwezig 

  

  Testgegevens 
 

Debiet [l/in] m 
Vereist debiet 

[l/min] 
Vereiste druk 
pomp [kPa] 

Gemeten druk 
pomp [kPa] 

0    
    
    
    
     

  • Worden de pomp(en) en motor(en) onderhouden 
volgens de specificaties van de fabrikant (zie 2.1) 

• Werkt de automatische inschakeling correct 
• Werkt handmatige inschakeling correct 

  

3.3 Alarmklep(en) / 
alarminrichting(en) 

• Wanneer is/zijn de alarmklep(en) voor het laatst 
nagezien 

  

3.4 Alarmeringen en 
signaleringen 

• Is de werking van de alarmeringen en signaleringen 
voldoende 

• Werkt de doormelding naar de particuliere 
alarmcentrale 

• Werkt de doormelding naar de brandweer 
alarmcentrale 

  

3.5 Sprinklermeld-
centrale 

• Is een onderhoudscontract afgesloten conform NEN 
2654 

• Is het onderhoud uitgevoerd conform NEN 2654 
• Zijn de sturingen daadwerkelijk in het veld getoetst 
 
 
• Hoe groot is de werkspanning  [in V] 
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Nr. Beoordelingsaspect  Criteria  Bevindingen 

• Hoe groot is de opgenomen stroom in noodbedrijf: 
 - Bij brandalarm in een groep  [in mA] 
 - Hoe groot is de ruststroom  [in mA] 
• Datum ingebruikname van de accu(‘s) 
• Datum ingebruikname aanwezig op de accu(‘s) 

3.6 Algemeen • Worden de signaleringen regelmatig getest 
• Worden de testen uitgevoerd en wordt het logboek 

bijgehouden 
• Zijn de documentatie, tekeningen en schema’s van de 

installaties aanwezig en actueel 
• Welke tijdelijk geaccepteerde veranderingen moeten 

aan de watermistinstallatie worden uitgevoerd, zodat 
de installatie aan de voorschriften voldoet 

• Welke verbeteringenmoeten aan de watermistinstallatie 
worden aangebracht, zodat de installatie de 
bescherming biedt, die men er billijkerwijze van mag 
verwachten 

• Wanneer is het uitgangspunten aan de huidige situatie 
getest 

• Is de installatie onderzocht op de aanwezigheid van 
legionella 

• Zo ja, was de uitslag van het onderzoek positief 
• Zo ja, wat is de ondernomen actie 

  

  • Tot welke opmerkingen geeft de installatie nog aanleiding: 
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Voorbeeld overzichtmatrix onderhoud in te vullen op basis van de geldende normen 
 
Rapportnummer:                                                      Installatienummer: 
 
Jaar van oplevering:                                                 Onderhoud door: 

Legenda: 

C = controle op            
 functie. 
 
V = visuele 
 inspectie. 
 
R = reinigen en/ 
 of revisie. 
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en

) 

Sp
ri
nk

le
rm

el
d
ce
nt
ra
le
 

St
ro
m
in
gs
sc
ha

ke
la
ar
(s
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C
on
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O
nd
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1e jaar            

2e jaar            

3e jaar            

4e jaar            

5e jaar            

6e jaar            

7e jaar            

8e jaar            

9e jaar            

10e jaar            

11e jaar            

12e jaar            

13e jaar            

14e jaar            

15e jaar            

Opmerkingen: 
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15 Bijlage; 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 

    

 Uitgegeven  D.d.  
     
     
     
     

 
 Procescertificaat 

Brandveiligheidsysteem voor watermist 
 
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiw a uitgevoerde 
controles, worden de door 

Leverancier 
Uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certif icaat, geacht te 
voldoen aan de Kiwa – beoordelingsrichtlijn BRL-K21 020/01 “ontwerp, 
installatie, oplevering en nazorg van brandveilighe idsystemen voor 
watermist 
- 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. 
 

 
Leverancier   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 

Ondernemer 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

Brandveiligheidsysteem voor watermist  
 
  

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-K21020. 

 

 
 
 

 
 

 


