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Ontruimingsinstallatie 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

NEN 1414-1 nl PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en 
plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten 

NEN 2535 nl Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 

NEN2575 nl Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

NEN 2575-1 nl deel 1: algemeen systeem- en kwaliteitseisen, projecteringsrichtlijnen 

NEN 2575-2 nl deel 2: luidalarm type A 

NEN 2575-3 nl deel 3: luidalarm type B 

NEN 2575-4 nl deel 4: stilalarminstallatie draadloos  

NEN 2575-5 nl deel 5: stilalarminstallatie met attentiepanelen 

NEN 2654-2 nl Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: 
Ontruimingsalarminstallaties 

NEN 8112 nl Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening 

CCV certificatieschema onderhoud OAI Versie 4.0 + A1 tot 1 november 2022 

CCV certificatieschema installeren OAI Versie 4.0 + A1 tot 15 december 2023 

CCV certificatieschema leveren OAI Versie 4.0 + A1 

CCV certificatieschema Versie 5.0 onderhoud OAI vanaf 1 januari 2022 

CCV certificatieschema Versie 6.0 installeren BMI/OAI vanaf 15 juni 2022 

 

Toelichting 
• Ontruimingsalarminstallatie. 

Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is de in het bouwwerk aanwezige personen na 
het ontdekken van een brand of calamiteit snel te alarmeren, zodat een snelle en ordelijke 
ontruiming van de aanwezige personen kan plaatsvinden. Zonder ontruimingsalarminstallatie 
zouden zij te laat geïnformeerd worden en niet direct met vluchten kunnen beginnen. De 
ontruimingsalarminstallatie kan ook worden gebruikt om de voor het vluchten noodzakelijke 
hulp te mobiliseren, bijvoorbeeld doormelding naar een zusterpost of zorgcentrale. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij minder zelfredzame personen, bij personen die onder dwang zijn 
ingesloten of bij het vluchten van grote hoeveelheden mensen. Het ontruimingssignaal zal 
soms een luid alarm, soms een stil alarm of een combinatie van beide moeten zijn. 
 
Een ontruimingsinstallatie is aanwezig wanneer een brandmeldinstallatie volgens het 
Bouwbesluit wordt vereist. Dit kan een geïntegreerde installatie met de brandmeldinstallatie 
zijn of een gekoppelde installatie met de brandmeldinstallatie. 
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Voorschriften 
Om te bepalen welke omvang en kwaliteitseisen de installatie moet bevatten, dient NEN 2575 
te worden gevolgd. NEN 2575: Brandveiligheid van Gebouwen, ontruimingsalarminstallaties, 
systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen. 
 
NEN 2575 is bedoeld om te worden toegepast bij installaties met toonsignalen en bij 
installaties met gesproken berichten. De norm is ook van toepassing op ontruimingsinstallaties 
die gecombineerd worden met personenzoekinstallaties met een draagbare ontvanger (stil 
alarm). Alle uitgangspunten waaraan de ontruimingsalarminstallatie moet voldoen volgens 
NEN 2575, worden vooraf in de vorm van prestatie-eisen geformuleerd. Deze prestatie-eisen 
moeten eenduidig zijn en worden vastgelegd in een Uitgangspunten Document (UPD). 
 
De norm sluit aan op NEN 2535 die brandmeldinstallaties behandelt. Beide normen zijn 
gebaseerd op vermelding van prestatie-eisen. NEN 2575 geeft eisen voor het ontwerp, de 
uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties om in geval 
van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een 
gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen. 

 

NEN 2575 kent verschillende types ontruimingsinstallaties: 

• Luid alarm Type A: een ontruimingsalarminstallatie met gesproken berichten en 
toonsignalen, die wordt aangestuurd door een autonome brandmeldinstallatie. 

• Luid alarm Type B: een met een brandmeldinstallatie gekoppelde of geïntegreerde 
ontruimingsalarminstallatie met alleen toonsignalen, eventueel gecombineerd met 
optische signalen. 

• Stil alarm: een ontruimingscentrale voorzien van attentiepanelen of draadloze 
alarmcommunicatie. 

 

Naast de verplichting van een ontruimingsinstallatie bij een brandmeldinstallatie, is een 
ontruimingsplan vereist.  

Voor de ontruiming van gebouwen bij calamiteiten is het verplicht een preventief 
ontruimingsplan op te stellen. NEN 8112 is een leidraad voor het opstellen van 
ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze leidraad is van belang voor het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning “Brandveilig Gebruik Bouwwerken” van de lokale 
overheid (gemeente). Tevens is het van belang voor de veiligheid op de werkplek (Arbowet). 
De in de leidraad gestelde voorwaarden vormen de basis voor het maken van een 
ontruimingsplan. 

 

Belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan zijn de op het gebouw en de situatie 
afgestemde vluchtplattegronden. De vluchtplattegronden moeten voldoen aan de norm NEN 
1414. Dat betekent dat niet alleen de vluchtroutes op de tekening staan, maar ook de 
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blusmiddelen, handmelders, enz. Het ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van 
het bouwwerk en de rol van de brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op 
basis van het ontruimingsplan worden verdere afspraken gemaakt over het ontruimen en de te 
nemen maatregelen daarin, ten aanzien van de bedrijfshulpverlening. Doel daarbij is dat de 
gebruikers weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico’s bij brand 
zoveel mogelijk worden beperkt. 

 

Een ontruimingsalarminstallatie die behoort tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie, 
heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-
certificatieschema ontruimingsalarminstallaties. 

Bij het verstrekken van inspectiecertificaten dient er duidelijk onderscheid te worden 
gemaakt in de NEN-norm die van toepassing is. Ontruimingsinstallatie valt onder de norm NEN 
2575 en de brandmeldinstallatie onder NEN 2535. Dit kan in één inspectierapport of op één 
certificaat worden vermeld, maar er dient wel duidelijk te zijn vermeld op het certificaat dat 
beide normen zijn toegepast. 

 

Naleving voorschriften 
Voor het onderhoud van de ontruimingsinstallatie wordt verwezen naar NEN 2654-2 voor de 
eisen. Hierin is o.a. voorgeschreven dat een logboek aanwezig moet zijn en wat er allemaal 
geregistreerd dient te worden. De beheerder dient naast de brandmeldinstallatie ook 
maandelijkse controles uit te voeren aan de ontruimingsinstallatie en moet de uitvoering 
registreren. Jaarlijks is een preventieve onderhoudsbeurt vereist (inclusief toetsing of de 
installatie nog steeds voldoet aan het PvE Ontruimingsinstallatie) en wat er allemaal 
gecontroleerd dient te worden.  

Onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens NEN 2654-2 door een deskundige 
leverancier(s) met een frequentie van ten minste eenmaal per jaar. Onderhoud kan in 
combinatie met het onderhoud van de brandmeldinstallatie worden uitgevoerd. Echter, in de 
rapportage dient duidelijk te worden vermeld welke norm van toepassing en gehanteerd is en 
op welke onderdelen/elementen het onderhoud is uitgevoerd. 

Let op de van toepassing zijnde norm voor het onderhoud van de ontruimingsinstallatie, NEN 
2654 deel 2.  

 

Indien volgens artikel 6.20 van het Bouwbesluit de brandmeldinstallatie moet zijn voorzien 
van een inspectiecertificaat, dient de ontruimingsinstallatie ook te zijn voorzien van een 
inspectiecertificaat volgens NEN 2575. Een geldig inspectiecertificaat kan dan worden 
afgegeven volgens het “CCV certificatieschema – ontruimingsinstallatie”. 

 

Initiële peildatum certificering OAI 

Er is vaak verwarring over het vraagstuk wanneer een gecertificeerde OAI in een lopend jaar 
uiterlijk geïnspecteerd dient te worden ten behoeve van het verkrijgen van een nieuw 
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certificaat. Hierbij dient op de eerste plaats begrepen te worden dat er twee soorten 
inspecties zijn, namelijk een vervolginspectie en een herinspectie. De eerstgenoemde, de 
vervolginspectie, betreft de reguliere periodieke inspectie waarbij wederom de installatie 
beoordeeld wordt. Indien tijdens deze reguliere periodieke inspectie blijkt dat de installatie 
niet voldoet, dan wordt er een “nee conclusie” aan verbonden. Dan dient de installatie op 
basis van de afkeurpunten binnen de wettelijk toegestane termijn hersteld te worden, 
waarna de zogenaamde herinspectie uitgevoerd wordt. De herinspectie is daarmee dus geen 
reguliere inspectie, maar een benodigde additionele inspectie in een lopend jaar om aan te 
tonen dat het noodzakelijke herstel heeft plaatsgevonden. 

 

Op basis van deze wetenschap kan geconcludeerd worden dat in het daarop volgende jaar de 
vervolginspectie uitgevoerd dient te worden met als peildatum de initiële certificering van de 
OAI. De datum waarop deze installatie wederom geïnspecteerd dient te worden voor het 
verkrijgen van een geldig nieuw certificaat, blijft dus gelijk en gaat uit van de initiële 
peildatum van certificering. 

 

Indien de ingangsdatum van het eerste inspectiecertificaat ontbreekt, is de best mogelijke 
peildatum de dag van start van de initiële inspectie. De peildatum moet zo objectief mogelijk 
worden vastgesteld zodat de doorlooptijd van de inspectie, het aantal afwijkingen en andere 
aspecten buiten invloed van de klant of de inspectie-instelling geen invloed hebben op de 
geldigheid en onduidelijkheid wordt vermeden. 

 

Er zijn een aantal scenario’s waardoor de datum van de vervolginspectie wel of juist niet 
beïnvloedt wordt. Dit is omschreven in de harmonisatieafspraken van het CCV. Indien de 
vervolginspectie binnen drie maanden voor of na de initiële peildatum uitgevoerd wordt, 
heeft dit géén invloed op wijziging van de datum van de eerstvolgende vervolginspectie. Deze 
wordt dan exact één jaar later opnieuw ingepland. Indien de vervolginspectie meer dan drie 
maanden vooraf is uitgevoerd en de conclusie luidt “ja” waartoe een rapport en certificaat 
afgegeven zijn, dan wordt de eerstvolgende vervolginspectie (en dus de initiële peildatum) 
wél vervroegd op basis van deze inspectiedatum. Als de vervolginspectie meer dan drie 
maanden te laat uitgevoerd wordt, dan beïnvloedt dit de uitvoeringsdatum van de 
eerstvolgende vervolginspectie juist níet! 

 

Documenten 
- Uitgangspunten Document (UPD)/Programma van Eisen (PvE). 

- Rapport van oplevering. 

- Installatieattest. 

- Diploma(‘s) van de beheerder BMI/OAI 

- Installatietekening en blokschema. 

- Uniek logboek van de installatie. 
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- Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Onderhoudscertificaat, indien geëist door bevoegde instantie. 

- Inspectierapport, afgegeven door bevoegde instantie. 

- Inspectiecertificaat, indien geëist door bevoegde instantie. 

- Ontruimingsplan, met bijbehorende vluchtplannen. 

- Verslagen van de ontruimingsoefeningen. 

- Rapportage 4- en 8 maandelijkse controle. 

- Rapportage maandelijkse testen (OP-taken). 

 

Opmerkingen 
Adviezen, aanbevelingen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen 
inhoudelijk beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 
Bij wijzigingen, bouwkundig of in het gebruik, moet het ontruimingsplan inclusief de 
vluchtplannen worden gecontroleerd aan de hand van de uitgangspunten uit het 
Uitgangspunten Document en n.a.v. de nieuwe situatie eventueel worden herzien. 

 

Een automatische luidalarminstallatie, volgens NEN 2575, bestaat uit: 
• automatische- en handbrandmelders 

• brandmeldcentrale 

• bedieningspaneel 

• luidsprekers of akoestische signaalgevers 

• doormeldapparatuur voor brandmelding en storingen 

• ontvangststation voor brandmeldingen en storingsmeldingen 

• besturingsapparatuur voor automatische beveiligingsinstallaties 

• automatische brandbeveiligingsinstallaties 

• energievoorzieningen 

• commandomicrofoon 

 

Afgifte van documenten bij oplevering of na onderhoud 
Bedrijven kunnen zich apart laten certificeren: 

a. als ontruimingsalarmbedrijf voor ontwerp en levering van OAI’s; 

b. als ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf voor onderhoud van OAI’s; 

c. als ontruimingsalarminstallatiebedrijf voor het installatiewerk. 

 

Gecertificeerde bedrijven zijn terug te vinden op www.preventiecertificaat.nl.  

 

http://www.preventiecertificaat.nl/
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Gecertificeerde ontruimingsalarminstallatiebedrijven kunnen zelf geen certificaat afgeven 
voor de installatie, maar geven hiervoor een attest af. Gecertificeerde ontruimingsalarm-
bedrijven kunnen wel een certificaat afgeven voor de brandmeldinstallatie. Gecertificeerde 
ontruimingsalarmonderhoudsbedrijven kunnen het onderhoud opleveren met een certificaat. 

 

Door het gebruik van duidelijke certificatiemerken en een gestandaardiseerd model wordt de 
herkenbaarheid van de verschillende certificaten vergroot. 


