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CO/LPG-detectie 

Wet- en regelgeving 
NEN 2443 

NEN 6098 

Bouwbesluit 2012 

 

Toelichting 
• Ventilatie en CO-detectie installaties (parkeergarages) 

 

Voorschriften 
• NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto’s 

• de functionele- en prestatie-eisen waaraan parkeerterreinen en parkeergarages moeten 
voldoen. In de norm staan het ontwerp, de verkeerstechnische vormgeving en veiligheid 
van de parkeervoorzieningen centraal. Aan de hand van deze norm kan worden 
vastgesteld of een parkeergarage als open of als dicht dient te worden beschouwd. 
Indien de parkeergarage als dicht beschouwd moet worden, is een mechanische 
ventilatie-installatie verplicht. Let wel: de richtlijn is van toepassing op garages met 
een compartimentgrootte vanaf 1.000 m². De ventilatie en ventilatiecapaciteit moeten 
worden aangelegd conform het Bouwbesluit, ook voor brandcompartimenten kleiner 
dan 1.000 m² 

• Bouwbesluit: (bouw) technische eisen met betrekking tot het ontwerpen van 
parkeergarages (brandveiligheid) en ventilatiecapaciteit (eisen). Het Bouwbesluit 
schrijft echter niet direct een ventilatie- of stuwkrachtventilatiesysteem voor. Alleen 
dat een parkeergarage moet voldoen aan bepaalde ventilatie-eisen 

• tevens geeft het Bouwbesluit aan wanneer een brandmeldinstallatie (BMI) in 
combinatie met een ontruimingsinstallatie vereist is. De functie van de BMI is het 
signaleren van de brandhaard met een redelijke indicatie van de plaats in combinatie 
met CO-detectie. Ten tweede is het doel het activeren van de 
brandveiligheidsvoorzieningen zoals een brandventilatiesysteem en/of 
stuwkrachtventilatiesysteem. Het ventilatiesysteem wordt aangestuurd door 
rookschakelaars, CO/LPG detectie en is bedoeld voor het creëren van een rookvrije 
vluchtroute en het afvoeren van te hoge concentraties koolmonoxide en stikstofoxiden. 
Tevens heeft de brandweer beter zicht op hoe de aanval in te zetten op de brandhaard. 
Het ventilatiesysteem waarborgt de luchtkwaliteit in de parkeergarage 

• NEN 6098 “Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages”. 
Normblad met bouwstenen waarmee verschillende veiligheidsniveaus in parkeergarages 
worden vastgelegd 
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CO/LPG-detectie 

Naleving voorschriften  
• CO/LPG detectie geeft de noodzaak aan conform NEN 2443 

• indien de automatische branddetectie en ontruimingsinstallatie deel uitmaakt van het 
bouwwerk, dienen de overige installaties van de parkeergarage hierin meegenomen te 
worden. Dit is ook van toepassing indien op grond van de regelgeving een doormelding 
vereist is 

• voor de ventilatie van parkeergarages >5.000 m² moet een berekening worden 
uitgevoerd met een minimale zichtlengte van 30 m¹ 

• bij een overschrijding van de gebruiksoppervlakte van 1.000 m² (max. toegestane 
brandcompartiment) moet worden aangetoond dat de brandveiligheid, als beoogd in 
het Bouwbesluit, wordt behaald. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de 
regeling “gelijkwaardige oplossingen” 

• een CO/LPG detectie systeem wordt ontworpen en afgestemd op het ventilatiesysteem 
en de ontruimingsinstallatie. Het uiteindelijke ontwerp is gebaseerd op het Programma 
van Eisen van de installatie 

• de CO-sensor wordt op 1,5 m¹ ten opzichte van vloerniveau geplaatst en de LPG-sensor 
op 15 cm ten opzichte van het vloerniveau 

• geadviseerd wordt om bij ingebruikname een beheerplan met planmatig onderhoud op 
te stellen. Dit om installatietechnische storingen te voorkomen en indien ze toch 
optreden, deze zo snel mogelijk op te lossen 

• Omdat het CO/LPG detectiesysteem de brandmeldinstallatie activeert, behoort dit 
systeem bij dezelfde onderhouds- en inspectiefrequentie, certificering, enz. als het BMI 

• Het wordt dan ook aanbevolen om ruimtes en installaties met regelmaat te controleren 
om de werking op peil te houden, hierbij valt te denken aan: 

- plafonds mogen geen vochtplekken bevatten, afdruipend vocht mag geen schade 
berokkenen. 

- vloeren moeten waterdicht zijn volgens NPR 2877 

- werking parkeerinstallatie 

- werking (nood)verlichting 

- werking ventilatie en testen bij te hoog CO/LPG gehalte 

- werking brandmeldinstallatie 

- werking CO/LPG installatie 

- werking brandblusinstallatie 

- werking deurvastzetinstallatie 

- werking ontruimingsinstallatie 
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CO/LPG-detectie 

Documenten 
- Programma van Eisen (PvE). 

- Rapport van oplevering. 

- Beheerplan voor planmatig onderhoud. 

- Plattegrond met de projectie van de CO/LPG detectie en ontruimingsinstallatie. 

- Plattegrond met de stuwkrachtventilatoren en afvoerventilatoren en/of toevoer 
ventilatoren. 

- Onderhoudsrapportages. 

- Inspectierapportages. 

- Certificaat van de installatie. 

- Bewijs van jaarlijkse controle door een erkend KIWA NCP-gecertificeerd bedrijf. 

- Logboek. 

 

Opmerkingen 

• Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 
beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 

 

Toekomst: Europese wetgeving. Er is inmiddels een normalisatietraject gestart dat uiteindelijk 
moet leiden tot een Europese norm voor mechanisch geventileerde parkeergarages. Conform 
Europese afspraken zal bij invoering van deze Europese norm NEN 6098 komen te vervallen. De 
verwachting is dat de definitieve norm zeker enkele jaren op zich zal laten wachten. Het is 
überhaupt de vraag of wel overeenstemming kan worden bereikt, aangezien in de Europese 
lidstaten heel verschillend wordt gedacht over de brandveiligheid in parkeergarages. 
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