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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de heer Jansen 

(SP) over de controle op de veiligheid van sprinkler- en brandmeldinstallaties van 

5 september 2011 (2011Z16817) 

 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

J.P.H. Donner 



 

2011Z16817 

 

Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties over controle op de veiligheid van sprinkler- en 

brandmeldinstallaties (ingezonden 5 september 2011)  

 

Vraag 1 

Klopt het dat het bij sprinkler- en brandmeldinstallaties is toegestaan dat 

installateurs/onderhoudsbedrijven zelf bepalen wie de keuring uitvoert? 

Zo ja, vindt u dat acceptabel? Indien u dat niet acceptabel vindt, wat gaat u daaraan 

doen? 1)  

 

Antwoord 1: 

Op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) moeten 

brandmeldinstallaties die verplicht doormelden naar de meldkamer van de 

veiligheidsregio voorzien zijn van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling 

brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV). Op grond van die regeling kunnen gespecialiseerde bedrijven 

gecertificeerd worden voor de aanleg van brandmeldinstallaties. Een 

brandmeldinstallatie die door een gecertificeerd bedrijf wordt geleverd en 

geïnstalleerd, wordt  vervolgens door dit bedrijf met een certificaat opgeleverd. Om 

het productcertificaat te kunnen behouden geldt er een jaarlijkse, aantoonbare, 

onderhoudsverplichting. Het onderhoudsbedrijf is in de praktijk veelal degene die de 

brandmeldinstallatie heeft geïnstalleerd. De (hiervoor door de Raad voor Accreditatie 

geaccrediteerde) certificerende instelling ziet steekproefsgewijs toe op het juiste 

aangelegd zijn en jaarlijkse onderhoud van de brandmeldinstallaties.   

 

Voor sprinklers bestaat een vergelijkbare regeling. Periodiek (veelal een of twee keer 

per jaar, afhankelijk van het risico van het gebouw) wordt een inspectie uitgevoerd op 

het voldoen van de sprinklerinstallatie in combinatie met de brandmeldinstallatie en 

overige brandbeveiligingsmaatregelen. Ook deze inspectie vindt plaats op basis van 

een regeling van het CCV. De eigenaar of huurder van een gebouw geeft opdracht tot 

het uitvoeren van de periodieke inspectie en staat daarbij vrij in zijn keuze van een 

inspectie-instelling. De inspectie-instelling dient voor de werkzaamheden te zijn 

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.  

 

De regelingen van het CCV worden vastgesteld door een breed gedragen en ter zake 

kundige Commissie van Belanghebbenden. Ik heb er vertrouwen in dat dit gedragen 

stelsel leidt tot goede en veilige brandbeveiligingsinstallaties. 

 

Met de voorgenomen inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 vervalt de plicht tot 

het hebben van een certificaat van een leverancier voor een 

brandbeveiligingsinstallatie. In plaats daarvan moet een gebouw waarin een sprinkler- 

of brandmeldinstallatie aanwezig is voor ingebruikname voorzien zijn van een 

inspectiecertificaat. Een dergelijk certificaat – dat een uitspraak doet over de 

brandveiligheid van het gehele gebouw, inclusief de installaties – wordt  door een 

onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instelling verstrekt op basis van een 

inspectie. Deze inspectie moet, afhankelijk van het gebruik, ieder jaar respectievelijk 



 

iedere drie jaar worden herhaald. Het is aan de gebouweigenaar / gebruiker om te 

bepalen wie deze inspectie uitvoert en niet aan de installateur of het 

onderhoudsbedrijf.  

 

De huidige regelingen van het CCV worden binnen afzienbare tijd vervangen door 

nieuwe certificatieschema’s (zie ook de beantwoording van vraag 8), ondermeer om 

deze te laten voldoen aan Europese regelgeving als het gaat om vrij handelsverkeer 

van diensten en goederen. Bijkomend voordeel is dat hierdoor een nog striktere 

functiescheiding tussen aanleg en inspectie ontstaat. 

 

Vraag 2 

Controleert de brandweer actief of gebouweigenaren met een sprinklerinstallatie 

(tijdig) voldoen aan hun verplichting om halfjaarlijks een inspectiecertificaat te 

verstrekken? 

Voor hoeveel procent van de gebouwen met een sprinklerinstallatie is een actueel 

inspectiecertificaat bij de brandweer aanwezig? 

 

Antwoord 2: 

Gemeenten stellen in hun handhavingsbeleid (verplicht op grond van artikel 7.2 van 

het Besluit omgevingsrecht) vast hoe vaak controle plaatsvindt bij verschillende 

gebouwen. Deze frequentie wordt bepaald op basis van een risicoanalyse en varieert 

over het algemeen tussen de 6 maanden tot 2 jaar. In bijna alle gevallen voert de 

brandweer deze controles namens de gemeente uit. Bij die controles wordt ook 

gecontroleerd of de bij wet voorgeschreven certificaten aanwezig zijn. Ik heb geen 

signalen ontvangen vanuit gemeenten of brandweer dat deze certificaten regelmatig 

ontbreken. 

Gebouweigenaren of – gebruikers moeten bij controle door of namens het bevoegd 

gezag een eventueel verplicht certificaat kunnen tonen. Het is echter niet zo dat er een 

plicht bestaat om die certificaten en / of eventuele gebreken aan de brandweer of 

gemeente te melden. 

 

Vraag 3 

Hoeveel vals alarmmeldingen komen bij de brandweer binnen via 

brandmeldinstallaties met automatische doormelding? Welk aandeel van deze vals 

alarmmeldingen is het gevolg van niet goed functionerende installaties? 

 

Antwoord 3: 

Volgens onderzoek van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV)
1
, in 

opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

(NVBR) waren er in 2008 bijna 60.000 meldingen waarvan zo’n 95% onterechte  

meldingen betrof (zie grafiek hieronder). In de meeste gevallen betrof het hier 

nodeloze brandmeldingen veroorzaakt door bijvoorbeeld roken, stof of dergelijke. 

Exacte cijfers over het aantal meldingen als gevolg van niet functionerende 

brandmeldinstallaties zijn niet bekend.  

                                                 
1
 “Nodeloze uitrukken terugdringen (NUT)”; Onderzoek naar de consequenties van het voorstel 

herziening doormelding in het Bouwbesluit 2012, Versie: Eindrapport, 23 mei 2011. Zie website  



 

 
Aantal meldingen (bovenste lijn) en aantal nodeloze meldingen (onderste lijn). Bron: CBS 

 

Vraag 4 

Krijgt de brandweer standaard een afschrift van de inspectiecertificaten van 

brandmeldinstallaties met automatische doormelding? 

 

Antwoord 4: 

Nee. Zie ook het antwoord op vraag 2. 

 

Vraag 5 

Is de reductie van ca. 80% van het aantal gebouwen waarvoor een 

brandmeldinstallatie met doormelding verplicht is gesteld, gebaseerd op een 

onafhankelijke risicoanalyse? Zo ja, welke? 

 

Antwoord 5: 

Zoals bij het antwoord op vraag 3 aangegeven heeft het NIFV in opdracht van de 

NVBR onderzocht wat de consequenties zijn van het schrappen van een deel van de 

plicht tot doormelden. Het NIFV concludeert op basis van haar onderzoek dat: 

- de vermindering van het aantal aansluitingen uit brandpreventief oogpunt geen 

consequenties zal hebben voor het niveau van brandveiligheid.  

- deze vermindering geen negatieve consequenties heeft voor het effectief en veilig 

repressief optreden door de brandweer.  

 

Vraag 6 

Hebben de gebruikers(organisaties) van gebouwen recht op inzage in de uitkomsten 

van de keuringen van brandveiligheidsvoorzieningen? Is er een informatieplicht van 

de gebruikers indien een voorziening wordt afgekeurd? Zo nee, zou die er niet moeten 

komen? 

 

Antwoord 6: 

De resultaten van de steekproefsgewijze controle op gecertificeerde installateurs is 

zichtbaar door het wel of niet beschikbaar zijn van een certificaat. Bij de 



 

voorgenomen inspectieverplichting in het Bouwbesluit 2012 is de gebruiker / eigenaar 

opdrachtgever van de inspectie en zal het rapport logischerwijs aan hem of haar ter 

beschikking worden gesteld door de inspecterende inspectie-instelling. Het ontbreken 

van een inspectiecertificaat is voor het bevoegd gezag dan aanleiding om handhavend 

op te treden. Zie verder ook het antwoord op vraag 2. 

 

Vraag 7 

Klopt het dat brandmeldinstallaties met automatische doormelding slechts 

steekproefsgewijs gecontroleerd worden 2) door een certificerende instelling, zowel 

bij oplevering als tijdens het gebruik, waardoor bijvoorbeeld de installaties van 

kinderdagverblijven met een capaciteit tot 100 kinderen slechts in 4% van de gevallen 

bij oplevering en in de gebruiksfase slechts in 2% van de gevallen gekeurd worden? 

 

Antwoord 7: 

De steekproefsgewijze controle heeft betrekking op het toezichtregime van de 

certificatie-instelling. De installatie wordt door een gecertificeerd bedrijf aangelegd 

respectievelijk onderhouden. De certificerende instelling controleert in een vooraf 

vastgesteld aantal gevallen of de installatie deugdelijk is aangelegd respectievelijk het 

onderhoud deugdelijk is uitgevoerd Op basis hiervan besluit de certificatie-instelling 

of de contractuele relatie gecontinueerd kan worden, of als niet aan de eisen en 

voorwaarden voor certificatie wordt voldaan, overgegaan moet worden tot schorsing 

of mogelijk intrekking. 

In de praktijk zal met betrekking tot de aangehaalde steekproef sprake zijn van 

categorie “Midden” en uitkomen op 10% of 20%. Er is dus bij kinderdagverblijven in 

de meeste gevallen sprake van een verhoogd toezichtregime door de certificatie-

instelling. 

 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een groot deel van de gebouwen met een 

brandmeldinstallatie voor ingebruikname voorzien te zijn van een inspectiecertificaat. 

Deze verplichting geldt voor ieder kinderdagverblijf, er is geen sprake van een 

steekproef.  De inspectie moet in geval van verplichte doormelding naar de brandweer 

jaarlijks worden herhaald. 

 

Vraag 8 

Bent u per saldo van mening dat het onafhankelijk toezicht op de deugdelijkheid van 

sprinkler- en brandmeldinstallaties in Nederland op een adequaat niveau staat? Zo ja, 

kunt u dit motiveren? Zo nee, op welke termijn kan de Kamer voorstellen voor 

verbetering tegemoet zien? 

 

Antwoord 8: 

Ik ben van mening dat de regelingen op grond waarvan gespecialiseerde, 

gecertificeerde bedrijven brandbeveiligingsinstallatie s aanleggen, controleren en 

onderhouden leiden tot een adequaat veiligheidsniveau. Daarnaast wordt de huidige 

regeling – de regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het CCV, waarin aanleg, 

onderhoud en inspectie verweven zijn in één document – op dit moment door de 

partijen binnen het CCV herzien. De nieuwe regeling van het CCV kent een 

transparanter karakter en kent een beter onderscheid tussen de aanleg van een 

installatie onder certificaat en de inspectie op de veiligheid van het geheel.  



 

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 wordt een stelsel geïntroduceerd 

dat voor de meeste risicovolle gevallen en voor gevallen waarbij – op grond van 

gelijkwaardigheid – een sprinkler of rook-warmteafvoer is aangebracht jaarlijks een 

onafhankelijke inspectie voorgeschreven. De regeling die ten grondslag ligt aan deze 

inspectie garandeert een onafhankelijke inspectie. 

 

 

1) In aanvulling op vragen over de veiligheid van liften d.d. 29 augustus 2011. 

2) Regeling brandmeldinstallaties, juli 2009, Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Brandveiligheid, bijlage F 

 


