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Wet- en regelgeving 
CEA 4007, CEA 4008 en CEA 4045  

FM 4-9 i.c.m. NFPA 2001 of ISO 14520-1 of NEN-EN 15004-1 

ISO 6183 

VdS norm 2093, VdS 2380 en VdS 2381 

NFPA 2001 en NFPA12 

NEN 2535  

NEN 2575 

NEN-EN 15004 serie 

NEN-ISO 14520 

NEN-EN-ISO/IEC 17065 (CCV-certificatieschema) 

 

Toelichting 
Blusgasinstallaties worden toegepast om goederen en apparatuur te beschermen tegen de 
gevolgen van brand. In veel gevallen gaat het om situaties waarin tijdens bluswerkzaamheden 
de veiligheid van milieu, hygiëne of de continuïteit van een bedrijf in het gedrang kunnen 
komen. Blusgasinstallaties worden vooral toegepast in situaties waarbij water als blusstof 
minder geschikt is, zoals bijvoorbeeld in datacenters. 

 

Een automatische gasblusinstallatie is een samenstelling van een automatisch 
branddetectiesysteem, een alarminstallatie en een ruimte of een object beveiligingssysteem. 
Dit ruimte/object beveiligingssysteem bestaat uit een vast opgestelde voorraad blusstof, 
verbonden met een vast aangebracht leidingsysteem met blaasmonden. De gebruikte 
blusstoffen kunnen variëren. Enkele soorten zijn CO2 en inert gassen. De bluswerking is 
gebaseerd op verlagen van de zuurstof concentratie 

 

Een zuurstofconcentratie lager dan 15% blust de meeste branden maar is gevaarlijk voor de 
mens omdat een lage concentratie niet opgemerkt wordt. Als zuurstof langzamer wordt 
opgenomen, wordt er minder CO2 geproduceerd en vermindert de ademhalingsreflex. Het 
lichaam heeft geen “alarmbel” om te waarschuwen voor zuurstofgebrek wat tot gevolg heeft 
dat “vergeten” wordt verder te ademen. Ook al zijn inert gassen niet giftig, ze kunnen net zo 
gevaarlijk zijn als CO2. 

 

Het is dus noodzakelijk waarschuwingsapparatuur aan te brengen en veiligheidsvoorzieningen 
te treffen. De waarschuwingsapparatuur wordt aangesloten op de brandmeldinstallatie en 
wordt, voordat de CO2 installatie in werking treedt, ingeschakeld. Personeel dat zich in de 
beveiligde ruimte bevindt, wordt door middel van een akoestisch en/of optisch signaal 
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gewaarschuwd dat CO2 in deze ruimte zal worden toegelaten en dat men deze ruimte zo snel 
mogelijk dient te verlaten. 

 
Een reeds lang bestaand, maar lange tijd niet toegepast type blusgasinstallatie, is het 
aerosol-blussysteem. Deze systemen zijn sterk in ontwikkeling en zullen op niet al te lange 
termijn (her)intrede doen in de Nederlandse markt. 

Enkele punten die dit en de erkenning van deze systemen bevestigen: 

• de nieuwe beoordelingsrichtlijnen K-23001 en K-23003 (2019) zijn erkend 

• Europese norm EN15276 (Condensed Aerosol Systemen) is van kracht sinds 2019 

• de aerosol-blussystemen zijn in de PGS 14 en 15 opgenomen als geaccordeerd 
brandblus- en brandbeheersingssysteem 

• opleidingen tot systeemdeskundige aerosol blustechniek zijn beschikbaar 

• het CCV is bezig een nieuw inspectieschema voor aerosol-blussystemen op te stellen. 
 

Voorschriften 
Blusgasinstallaties vallen op hoofdlijnen onder de volgende (Europese) normen, namelijk: 

• voor blusgasinstallaties wordt in Nederland vaak gebruik gemaakt van buitenlandse 
voorschriften, zoals de CEA 4007, CEA 4008, CEA 4045, ISO 6183, NEN-ISO 14520, NEN-
EN 15004 of VdS normen 2093, Vds2380, VdS2381. Soms wordt ook gebruik gemaakt van 
de NFPA 2001, NFPA 12 en FM-Data sheets. De voor de activering van de 
blusgasinstallatie noodzakelijke brandmeldinstallatie wordt vrijwel altijd aangelegd 
conform NEN 2535, terwijl voor ontruimingsalarminstallaties NEN 2575 wordt 
toegepast. 

• PED richtlijnen "Pressure Equipment Directive" (PED 97/23/EG). 

 

Tevens valt een Blusgasinstallatie onder het Bouwbesluit 2012 onder “Automatische 
Blusinstallaties”.  

Een automatische brandblusinstallatie voldoet aan de Zorgplicht (zie Bouwbesluit artikel 1.16) 
indien deze: 

• functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften 

• adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd 

• zodanig gebruikt wordt dat er geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid 
ontstaat, dan wel voortduurt. 

 

Wanneer automatische brandblusinstallatie met een beroep op gelijkwaardigheid wordt 
toegepast, dan dient conform het Bouwbesluit 2012 artikel 6.32:  

• de te installeren installatie voorzien te zijn van een geldig certificaat dat is afgegeven 
op grond van het CCV-certificatieschema ‘Vastopgestelde Brandbeheersings- en 
Brandblussystemen’ 
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• bestaande automatische brandblusinstallaties voorzien te zijn van een geldig inspectie-
certificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema ‘Vastopgestelde 
Brandbeheersings- en Brandblussystemen’. Door die inspectie is geborgd dat 
automatische brandblusinstallaties ook in de gebruiksfase blijven voldoen aan de 
uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd ten tijde van de installatie daarvan.  

 

Gelijkwaardigheid kan van toepassing zijn als de automatische blusinstallatie is aangebracht 
om een gelijkwaardig veiligheidsniveau te realiseren. Een voorbeeld is een brand-
compartiment of vluchtweg die de wettelijke voorschriften voor wat betreft afstanden 
overschrijdt. Een toe te passen automatische blusinstallatie kan ertoe leiden dat dit als 
gelijkwaardige oplossing wordt beoordeeld en zodoende toch voldoet aan de vigerende wet- 
en regelgeving.  

 

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de blusgasinstallatie wordt gewaarborgd door de 
blusgasinstallatie te certificeren. 

• een blusgasinstallatie wordt niet in directe zin bij wetgeving vereist. Blusgasinstallaties 
worden vooral toegepast in situaties waarbij water als blusmiddel minder geschikt 
wordt geacht 

• een blusgasinstallatie kan worden geëist door de overheid, de verzekeraar en/of 
eigenaar/gebruiker. Uitgangspunten voor het toepassen van een blusgasinstallatie is 
het detecteren van een brand, het signaleren, het controleren zodat het voor de 
brandweer beheersbaar blijft en de brandschade tot een minimum wordt beperkt en/of 
dat de bedrijfscontinuïteit geen gevaar loopt 

• voor de realisatie van een blusgasinstallatie gelden de uitgangspunten zoals vastgelegd 
in het UPD, uitgangspuntendocument. In het uitgangspuntendocument moeten alle voor 
het functioneren van de sprinklerinstallatie van belang zijnde bouwkundige, 
installatietechnische en organisatorische aspecten zijn omschreven. Wanneer voor 
bestaande installaties een PVE aanwezig is, is dat PVE nog steeds van kracht 

• elke vijf jaar moet het UPD door een geaccrediteerde inspectie-instelling worden 
beoordeeld op actualiteit. Wanneer tijdens de vijfjaarlijkse beoordeling door een 
geaccrediteerde inspectie-instelling (NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A) mocht blijken dat 
het PVE niet meer actueel is ten opzichte van de actuele gebouwsituatie, kan er alsnog 
een UPD of een aanvullend UPD op het bestaande PVE worden opgesteld. Deze 
aanvulling mag niet door dezelfde inspectie-instelling worden opgesteld. 

• NEN-EN 12845 + NEN 1073 nl ‘Vaste brandblusinstallaties - Automatische 
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud’. Deze norm vervangt de 
“Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties” (VAS) en bevat een groot aantal 
bepalingen uit het VAS. Sinds 1 maart 2011 moet voor de certificering voor nieuwe 
installaties de NEN norm worden gehanteerd in plaats van de VAS.  
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De volgende procedure wordt gevolgd: 

- Uitgangspuntendocument 
Voorafgaand aan het ontwerpen van de blusgasinstallatie wordt een UPD opgesteld 
waarin de uitgangpunten worden beschreven voor de blusgasinstallatie. Dit kan ook 
wel het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) worden genoemd. 
Het UPD dient door de eisende partijen te worden goedgekeurd, inclusief door het 
inspectiebureau. 

- Ontwerp 
Op basis van de uitgangspunten uit het UPD zal door een erkende installateur een 
ontwerp van de installatie gemaakt worden. Als basis van dit ontwerp dient NEN-EN 
12845. Het ontwerp van de installatie moet ter goedkeuring worden aangeboden bij 
de brandweer, als bijlage van een aanvraag om omgevingsvergunning, brandveilig 
gebruik bouwwerken. 

- Opleveringinspecties 
Na aanleg zal de blusgasinstallatie in het bijzijn van een erkende LPCB (Loss 
Prevention Certification Board) inspectie-instelling worden opgeleverd. In de 
slotfase wordt de installatie beoordeeld en getest. Bij een positieve conclusie wordt 
een inspectiecertificaat verstrekt aan de eigenaar. 

- Vervolginspecties 
Om de kwaliteit na oplevering te waarborgen, worden er periodiek inspecties 
uitgevoerd. Een periodieke inspectie bestaat uit diverse functionele tests, controle 
van bouwkundige en organisatorische wijzigingen en controle van de uitgangspunten 
die geformuleerd zijn in het UPD. Tevens wordt de uitvoering van het onderhoud 
gecontroleerd en wordt de installatie getest. Voor de instandhouding van een 
afgegeven certificaat dient halfjaarlijks een herinspectie plaats te vinden.  

- Onderhoudsinspecties 

Om te waarborgen dat de blusgasinstallatie de veiligheid kan bieden waarvoor die is 
aangelegd en die men ervan mag verwachten, dient de installatie 12 maanden na 
oplevering en daarna om de 12 maanden te worden onderhouden en beproefd.  

 

Naleving voorschriften 
Een onderhoudsdeskundige moet, tenminste eenmaal per jaar, de installatie controleren en 
onderhouden. 

• controle of de juiste hoeveelheid en de oorspronkelijke blusstof nog aanwezig is 

• controle of de oorspronkelijke situatie waarvoor de blusinstallatie is ontworpen, niet is 
gewijzigd (bestemming, volume, soort opslag etc.) 

• bij wijzigingen moet het oorspronkelijke ontwerp worden getoetst aan de gewijzigde 
situatie en zo nodig aangepast 
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• alle functies van de installatie (de brandmeldinstallatie volgens NEN 2654, voor wat 
betreft de blusinstallatie aangevuld met het onderhoudsschema van de leverancier) 
moeten worden gecontroleerd op hun juiste werking 

• de werking van de brandmeldinstallatie moet ten minste elke vier en acht maanden na 
de onderhoudsinspectie worden beproefd (volgens NEN 2654-1) door de beheerder 

• van elke onderhoudsinspectie en beproeving dienen de resultaten vastgelegd te worden 
in het logboek. 

• blusgasflessen dienen conform de PED voorschriften om de 10 jaar geïnspecteerd te 
worden. 

 

Documenten 
- Uitgangspuntendocument, ontwerpgegevens van de installatie, of een Integraal Plan 

Brandveiligheid. 

- Gebruiksvoorschriften van de installatie. 

- Uniek logboek per installatie. 

- Onderhoudsrapport en onderhoudscertificaat per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Inspectierapport en certificaat van goedkeuring afgegeven door gecertificeerde instantie. 

- Algemene informatie van de installatie: 

o De omvang van de installatie. 

o De omvang van het uit te voeren onderhoud. 

o Een overzicht van alle componenten. 

o Per component de frequentie van de onderhoudsactiviteiten. 

o Informatie over de nominale staat en instelwaarden (bijvoorbeeld jongste rapport van 
onderhoud of rapport van oplevering). 

- Rapportage van oplevering (indien blusgasinstallatie ook als BMI dient). 

- Maandelijkse testen (OP-taken) (indien blusgasinstallatie ook als BMI dient). 

- Certificaat van onderhoud (indien blusgasinstallatie ook als BMI dient). 

- Diploma of certificaat beheerder BMI (indien blusgasinstallatie ook als BMI dient). 

- 4 en 8 maandelijkse controle (indien blusgasinstallatie ook als BMI dient). 

- Tekeningen en berekeningen. 

 

Opmerkingen 
• adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 

beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden 

• door wijzigingen in het gebouw, gebruik (bestemming), enz. kan het betekenen dat het 
UPD of het PvE moet worden aangepast en vervolgens een aanpassing van de 
blusgasinstallatie moet plaatsvinden. 

 


