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SPRINKLERINSTALLATIES
Beperking brandrisico’s middels inspectie van
sprinklerinstallaties.
INTRODUCTIE
Sprinklerinstallaties worden al vele decennia
toegepast om gebouwen, goederen en mensen te
beschermen tegen de gevolgen van brand. Het besluit
tot het installeren van sprinklerinstallaties kent vele
gronden. Sommige installaties worden aangebracht
op verzoek van een gebruiker/eigenaar om diens
brandrisico’s te beperken. Andere installaties worden
vereist door een verzekeraar als onderdeel van een
verzekeringscontract of worden door de overheid als
voorwaarde gesteld voor het verlenen van een bouwof milieuvergunning.
In alle gevallen dient de sprinklerinstallatie te zijn
afgestemd op het risico dat beschermd moet worden, en deze bescherming dient
gehandhaafd te blijven. Om verzekerd te zijn van een adequate beveiliging wordt in veel
gevallen een certificering van de sprinklerbeveiliging vereist. Hiermee wordt bereikt dat
een sprinklerbeveiliging niet alleen bij oplevering voldoet aan de eisen en de
bescherming waarborgt die men er redelijkerwijs van mag verwachten, maar ook tijdens
de volgende jaren hieraan blijft voldoen.

CERTIFICERINGSPROCEDURE
Om sprinklerinstallaties in aanmerking te kunnen laten komen voor een certificaat, dient de
volgende procedure te worden gevolgd:

•

•

Door een geaccrediteerde inspectie instelling wordt een toetsingsdocument
opgesteld. In dit document worden alle relevante inspectie- en afkeurcriteria met
betrekking tot de installatie, installaties van derden, bouwkundige voorzieningen, het
gebruik, het beheer en het onderhoud vastgelegd;
Aan de hand van het door betrokken partijen goedgekeurde toetsingsdocument
wordt de installatie ontworpen door een installateur, die hiertoe is erkend door een
voor brandbeveiliging geaccrediteerde certificatie-instelling (conform de norm NENEN 45011/45012);

CERTIFICERINGSPROCEDURE (VERVOLG)
•

•

De ontwerpdocumenten die zijn vervaardigd door de erkende installateur worden
door de inspectie instelling gecontroleerd en getoetst aan het toetsingsdocument. Na
goedkeuring van het ontwerp wordt de installatie door de erkende installateur
aangelegd;
Na voltooiing van de installatie verricht de inspectie instelling een eindinspectie,
waarna inspectierapporten worden opgesteld. Bij positief resultaat kan een certificaat
door de inspectie instelling worden afgegeven. Om dit certificaat te kunnen
continueren, dient de installatie daarna periodiek (halfjaarlijks) te worden
geïnspecteerd.

Alle inspectie activiteiten worden uitgevoerd op basis van de door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) uitgegeven inspectieregeling, waaraan het
inspectieprotocol VVB-09 onlosmakelijk is verbonden. Sprinklerinstallaties worden in
Nederland vaak ontworpen en aangelegd volgens de Voorschriften voor Automatische
Sprinklerinstallaties (VAS) dat werd uitgegeven in januari 1987 door het BvS (Bureau
voor Sprinklerbeveiliging) - thans het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) - en werd aangepast in 1996.
Bij specifieke risico’s, waarvoor het VAS geen goede beveiligingsoplossing kent, of waar
dit een expliciete wens is van de eisende partijen, wordt gebruik gemaakt van
buitenlandse voorschriften zoals NFPA, FM-Data sheets, VdS of CEA.

INFORMATIE
Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden
in relatie tot sprinklerinstallaties is op aanvraag beschikbaar via onze business unit
Industrial Services.
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