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Sprinklerinstallatie 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012, art. 6.32 (CCV Inspectieschema Brandbeveiliging VBB-systemen) 

CCV certificatieschema leveren VBB installaties Versie 4.0 vanaf 1 december 2019 

CCV certificatieschema onderhoud VBB installaties Versie 4.0 vanaf 1 december 2019 

CCV certificatieschema levering woningsprinklerinstallaties Versie 2.0 vanaf 1 januari 2021  

NEN-EN 16925 (+NB) en Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties voor de 
woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud (NB = Nationale Bijlage voor Nederland) 

NEN-EN 12845 + NEN 1073 nl  Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - 
Ontwerp, installatie en onderhoud 

In het Uitgangspuntendocument (UPD) kan hiervan afgeweken worden op verzoek van een 
eisende partij door strengere of gelijkwaardige internationale normen toe te passen zoals CEA 
4001, FM 2-8, NFPA 25, Technische bulletins, VAS, VdS 2091, besluitenlijst en vastgestelde 
interpretaties van/door het deskundigenpanel VBB-systemen en gepubliceerd door het CCV. 

Technisch Bulletin 67b/A1 en 80 

Besluit bouwwerken leefomgeving (va. 2023) 

 

Toelichting 
Brandblusinstallatie / Sprinklerinstallatie 

Een automatische brandblusinstallatie (bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie) heeft tot doel 
een beginnende brand te blussen of een brand onder controle te houden zodat de omvang van 
de brand beperkt wordt. Een dergelijke installatie kan een rol spelen bij een beroep op een 
gelijkwaardige oplossing, als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit, voor bouwkundige 
brandwerende voorzieningen of om een langere loopafstand dan bedoeld in afdeling 2.12 van 
het Bouwbesluit toe te staan. Ook is het mogelijk een automatische brandblusinstallatie te 
installeren als onderdeel van de vereiste gelijkwaardige brandveiligheid van grote 
brandcompartimenten. 

Een sprinklerinstallatie is een vast opgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallatie (VBB-
installatie) om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te 
blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die 
bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien. Doordat de sprinklers al bij een 
beginnende brand in werking treden, wordt de brand vaak goed onder controle gehouden en 
omdat ze zeer lokaal werken, blijft de omvang van de bij het blussen veroorzaakte 
waterschade beperkt. 

 

Een sprinklerinstallatie bestaat uit diverse onderdelen, zoals: watervoorziening (pompen, 
afsluiters, testleiding, watervoorraad), alarmklepopstelling en sprinklermeldcentrale, enz. 
Deze onderdelen maken ook onderdeel uit van de inspectie en onderhoud van het 
sprinklersysteem. 
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Sprinklerinstallatie 

Er zijn verschillende soorten sprinklerinstallaties. Globaal kunnen vier soorten 
sprinklersystemen worden onderscheiden: 

• Nat systeem 

Alle leidingen van het systeem zijn continu met water gevuld. Zodra brand wordt 
gedetecteerd start het systeem onmiddellijk met sproeien. 

• Droog systeem 

Voor bijvoorbeeld ruimten waar het kan vriezen. Alle leidingen zijn gevuld met droge lucht. 
Zodra brand wordt gedetecteerd gaat de hoofdklep open, de leidingen lopen vol en de 
sprinklers sproeien. 

• Pre-action systeem 

Ook wel een gecommandeerd systeem genoemd. Een droog systeem, vooral toegepast bij 
ruimten met een meer dan gemiddelde gevoeligheid voor waterschade (bijv. museum, 
bibliotheek). Zodra brand wordt gedetecteerd (via de brandmeldinstallatie of 
detectiesprinklers) lopen de leidingen vol. Vervolgens breekt de ampul (door de 
temperatuurtoename) waarna er wordt gesproeid. Bij dit systeem wordt bij onverhoopte 
beschadiging van een ampul dus niet gesproeid. 

• Deluge systeem 

Bij dit systeem komen alle sproeiers van de betreffende alarmsectie gelijktijdig in werking. 
Alle sprinklers zijn open (geen smeltpatroon) en het sproeien begint op een vooraf bepaald 
commando. Dit kan bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie zijn met twee-groepsafhankelijke 
sturing of een handmatige actie. Dit systeem wordt toegepast in situaties waarbij een brand 
zich extreem snel kan uitbreiden. 

 

Het Bouwbesluit 2012 stelt als functionele eis dat een te bouwen bouwwerk bij brand 
gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor 
instorting is. Dit is vertaald naar prestatie-eisen uitgedrukt in de tijd dat de constructie niet 
mag bezwijken. De hoogte van de eis is afhankelijk van de functie en de hoogte van het 
gebouw. 

 

Richtlijn “sprinklerinstallatie en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies” is een 
consensus richtlijn welke een hulpmiddel is inzake aantoonbaarheid dat de constructie met 
beperkte brandwerendheid toch genoemde “redelijke tijd” standhoudt en als 
gelijkwaardigheid kan dienen. 

 

In het algemeen zal de brandweer haar inzet relateren aan het feit of een sprinklersysteem, 
welke de brand reeds in bepaalde mate en omvang zal blussen, aanwezig is of niet. 
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Voorschriften 
Ontwerp en aanleg 
De sprinklerinstallatie wordt afgestemd op het gebouw dat wordt beschermd. Iedere 
installatie is daarom maatwerk. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de functie en 
de constructie van het gebouw. Worden er bijvoorbeeld brandbare materialen opgeslagen, 
dan is er meer water nodig is dan wanneer de goederen niet brandbaar zijn. NEN-EN 12845 + 
NEN 1073 omschrijven hoe een sprinklerinstallatie ontworpen en aangelegd moet worden: 
Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en 
onderhoud.  

De eisen waaraan een sprinklerinstallatie moet voldoen, worden vastgelegd in een UPD. 

 

Voor woningbouw is het doelstelling om bij brand een situatie te creëren waarin de 
overlevingskansen en vluchtmogelijkheden toenemen. Hiertoe is uit EU-regelgeving de nieuwe 
norm NEN-EN 16925 beschikbaar geworden. Deze norm is in Nederland te gebruiken in 
woongebouwen tot een hoogte van zeventig meter. Sprinklerinstallaties in woningen zijn anno 
2020 nog niet wettelijk verplicht, maar uit onderzoek blijkt dat deze wel degelijk het verschil 
kunnen maken om te overleven tijdens een binnenbrand. 

 

Certificeren 

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de sprinklerbeveiliging wordt gewaarborgd door de 
sprinklerinstallatie te certificeren. De installatie dient te geschieden door een gecertificeerd 
installateur volgens het certificatieschema VBB-systemen Versie 4.0. 

Na aanleg van de installatie zorgt een erkend installateur voor een CCV productcertificaat. 
Dit is een verklaring waarin de installateur aangeeft dat het de installatie volgens de 
voorschriften en afspraken heeft aangelegd.  

Naast deze eisen moet de eigenaar van de installatie ervoor zorgen dat de sprinklerinstallatie 
altijd werkt. Daarvoor moeten de bouwkundige omstandigheden en de organisatorische 
maatregelen in orde zijn. Dit kan worden aangetoond door middel van een VBB-
inspectiecertificaat. Dit certificaat wordt verstrekt nadat het onderhoud is uitgevoerd en de 
installatie in orde is bevonden. 

Als waarborg dat een bestaande sprinklerinstallatie de beveiliging blijft bieden die men ervan 
mag verwachten, moeten de volgende certificaten beschikbaar zijn: 

• Een CCV VBB onderhoudscertificaat: binnen 12 maanden na oplevering en daarna in 
een frequentie van 12 maanden. Het VBB onderhoudscertificaat wordt verkregen over 
het jaarlijks onderhoudsprogramma van de installatie. 

• Een VBB inspectiecertificaat: in een frequentie van doorgaans zes maanden (of een 
andere frequentie, b.v. zoals vastgelegd in het Bouwbesluit). Dit certificaat van de 
installatie is inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen. 
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Sprinklerinstallatie 

Een sprinklerinstallatie wordt niet in directe zin bij wetgeving, Bouwbesluit, vereist. Alleen 
wanneer gekozen wordt voor een gelijkwaardige oplossing (gelijkwaardigheidsbeginsel) boven 
een andere (bouwkundige) voorziening voor bijv. grote brandcompartimenten of bij hoge 
gebouwen. Hiermee wordt een alternatieve invulling gegeven aan de 
brandveiligheidsvoorzieningen.  

 

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

 

Indien een sprinklerinstallatie wordt voorgeschreven, dient deze te worden geïnspecteerd en 
te worden gecertificeerd. Hierbij moet de inspectie verlopen volgens het Inspectieschema 
Brandbeveiliging VBB-systemen. 

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

 

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 alsnog een UPD of een aanvullend 
UPD op het bestaande PVE worden opgesteld. Deze aanvulling mag niet door dezelfde 
inspectie-instelling worden opgesteld. 

 

De volgende procedure wordt gevolgd voor het ontwerpen, installeren en instandhouden voor 
een goede werking: 

 

Uitgangspuntendocument 
Voorafgaand aan het ontwerpen van de sprinklerinstallatie wordt een UPD opgesteld waarin 
de uitgangpunten beschreven worden voor de sprinklerbeveiliging. Dit kan ook wel het 
Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) worden genoemd. 
Het UPD dient door de eisende partijen te worden goedgekeurd, inclusief het 
inspectiebureau. 
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Ontwerp 
Op basis van de uitgangspunten uit het UPD wordt door een erkende sprinklerinstallateur een 
ontwerp van de installatie gemaakt. 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 sprinklerbeveiliging, in het bijzijn van een volgens Inspectieschema 
Brandbeveiliging VBB-systemen gecertificeerde inspectie-instelling, worden opgeleverd. In de 
slotfase wordt de installatie beoordeeld en getest. Bij een positieve conclusie wordt een 
inspectiecertificaat aan de eigenaar verstrekt. 

 

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 (of een 
andere frequentie indien het UPD dit voorschrijft) een periodieke inspectie plaats te vinden 
(inspectiecertificaat). 

 

Onderhoud 

Om te waarborgen dat de sprinklerinstallatie 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 (onderhoudscertificaat) 
door een installateur die gecertificeerd is volgens het certificatieschema Onderhoud VVB-
systemen Versie 4.0.  

 

Automatische blusinstallatie in parkeergarages 

Met ingang van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), wordt het verplicht gesteld om 
automatische blusinstallaties in de vorm van sprinklerinstallaties (of watermistinstallatie) toe 
te passen in parkeergarages, al dan niet gelegen in of onder (woon)gebouwen met een andere 
gebruiksfunctie. Het gaat daarbij om gebouwen die een woonfunctie, 

bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, celfunctie, logiesfunctie, 
gezondheidsfunctie en/of bedfunctie hebben. De algemene eis geldt vooralsnog in geval van 
nieuwbouw. De aanvullende eisen welke betrekking hebben op parkeergarages die voorzien 
zijn of worden van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, gelden voor zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw. Deze aanvullende eisen zijn terug te vinden in het hoofdstuk 
“Oplaadpunt elektrische voertuigen”. Het doel van het toepassen van de sprinklerinstallaties 
is om de constructie van het gebouw te beschermen, rookverspreiding te verminderen, de 
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omvang en het effect van de brand en rookontwikkeling zo ver mogelijk te beperken en 
daarmee uiteindelijk letsel of erger te voorkomen. Afhankelijk van de omvang en de risico’s 
kan dit gaan gelden voor zowel nieuwbouw als ook bestaande bouw indien sprake is van 
gebouwen met een slaap-/verblijfsfunctie gelegen hoger dan 13 meter of een parkeergarage 
met een vloeroppervlak van meer dan 1000 vierkante meter. Maar ook een combinatie van 
beide leidt tot de eis. 
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Hieronder een overzicht hiervan per categorie (*Bron: IFV): 

 

- Criterium: slaapgebouw > 13 m (categorie B en D): hoe hoger het gebouw, hoe groter 
de effecten van een brand kunnen zijn (onder andere toename kans op slachtoffers). 
De grenswaarde van 13 m sluit aan bij een in het Bouwbesluit 2012 gebruikte 
grenswaarde. 

- Criterium: parkeergarage > 1.000 m2 (categorie C en D): hoe groter de 
gebruiksoppervlakte van de parkeergarage, hoe groter de kans op het ontstaan van 
langdurige brand (travelling fire), en hoe groter de kans op een langdurige hoge 
thermische belasting op de draag- en scheidingsconstructies van de parkeergarage. 
Het oppervlaktecriterium van 1.000 m2 sluit aan bij de maximale oppervlakte die een 
brandcompartiment in een parkeergarage mag hebben. 

- Combinatiecriterium parkeergarage < 1.000 m2 en slaapgebouw > 13 m (categorie B): 

de effecten van een brand in een parkeergarage < 1.000 m2 zijn voor slaapgebouwen 
>13 m vergelijkbaar met die van een parkeergarage > 1.000 m2, in combinatie met 
het gegeven dat de effecten van een brand toenemen naarmate de gebouwhoogte 

toeneemt. 

- Combinatiecriterium parkeergarage > 1.000 m2 en slaapgebouw < 13 m: uit het 

onderzoek zijn twee specifieke situaties naar voren gekomen. De meest urgente 

categorie is de situatie waarbij het slaapgebouw slechts over één vluchtroute 
beschikt die voert door een ruimte die bereikbaar is vanuit de parkeergarage. In dat 
geval is de kans het grootst dat deze enige vluchtroute als gevolg van een brand in de 

parkeergarage onder de rook komt te staan en zijn de risico’s groter ten opzichte van 
de situatie waarin er twee vluchtroutes zijn die voeren door een ruimte die 
bereikbaar is vanuit de parkeergarage. 
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Uitgangspunt van de gewijzigde eisen is het feit dat de situatie ter plekke op basis van de 
moderne technieken sterk is veranderd. Er is sprake van een grotere omvang van toepassing 
van kunststoffen in voertuigen, hetgeen brandbestrijding moeilijker maakt. Daarnaast zijn er 
de inmiddels bekende risico’s verbonden aan het in brand vliegen van elektrische voertuigen, 
waarbij er thermal runaway ontstaat in de accupakketten. Deze branden zijn vrijwel niet te 
blussen en kunnen tot nu toe slechts zo goed mogelijk gecontroleerd uitbranden. Daarnaast 
dient er in de combinatie van het geheel rekening gehouden te worden met de alternatieve 
brandstoffen die zich ter plekke in dezelfde situatie kunnen bevinden. Denk hierbij aan 
voertuigen met een voorziening voor LPG, CNG of waterstof. 

Een ander aspect dat het bestrijden van brand kan bemoeilijken en waartoe deze eis een 
logische verklaring is, betreft de situatie van het gebouw in relatie tot bovengenoemde 
situatie in de parkeergarage van het desbetreffende gebouw. Denk hierbij aan criteria van 
het gebouw zoals: 

1. omvang / geometrie; 

2. constructies; 

3. ligging; 

4. voorzieningen. 

 

Op basis van deze kenmerken/eigenschappen van de situaties in parkeergarages vandaag de 
dag, is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat het risico op een langdurige thermische 
belasting van de constructie is toegenomen ten opzichte van de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan de voorschriften voor parkeergarages. Het gevolg hiervan is dat er een 
verhoogd risico is op niet alleen branddoorslag, maar vooral ook op het bezwijken 

van (draag)constructies en daarmee dus ook op een groter aantal slachtoffers. Door 
toepassing van moderne materialen in voertuigen is tevens de rookproductie van branden in 
intensiteit en snelheid van verspreiding in parkeergarages toegenomen. Rook is nog eens 
extra gevaarlijk vanwege de mate waarop het zich via alle mogelijke openingen zeer 
gemakkelijk verspreidt en onverwacht letsel kan veroorzaken of zelfs dodelijk kan zijn voor 
slapende personen, minder zelfredzame personen en anderen die zich rond of boven de 
brandhaard in de parkeergarage bevinden.  Ook de brandbestrijding komt dit geheel aan 
omgevingsfactoren niet ten goede. Risico’s tijdens blussen en in geval van redden van 
personen of inzet van brandweerlieden nemen sterk toe en de kans op een snelle bestrijding 
is sterk afgenomen, waar de hulpvraag aan de brandweer juist toegenomen is. 

 

Naar verwachting wordt deze eis snel doorgevoerd in de wetgeving. 
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Naleving voorschriften 
Technische bulletins en VAS-memoranda 

Technische bulletins behandelen onderwerpen waarin normen of voorschriften niet 
(voldoende) duidelijk zijn. Zo is TB 80 een vervanging van hoofdstuk 20 van NEN-EN 
12845+NEN 1073, omdat de onderhoudsbepalingen in de norm niet voldoende houvast bieden. 
Eenvoudige kwesties worden geregeld in interpretatiebesluiten, omvattender zaken staan in 
de technische bulletins. Net als normen bevatten technische bulletins de stand der techniek 
of gestolde consensus over hoe de markt vindt dat iets moet worden gezien, gemaakt, 
uitgevoerd, gedaan of aangepakt. Technische bulletins horen bij het normatief kader voor het 
inspecteren van de sprinklerbeveiliging op doeltreffendheid, en moeten worden toegepast bij 
aanleg en onderhoud van VBB-installaties met CCV-keurmerk. 

 

Technische bulletins worden opgesteld door het deskundigenpanel VBB-systemen, onder 
verantwoordelijkheid van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging. 

 

Beheer en onderhoud moeten uitgevoerd worden volgens de ontwerpnorm of conform 
Technisch Bulletin 80, uitgegeven door het CCV. Onderhoud is volgens Technisch Bulletin 80 
verplicht. Tevens controle en onderhoud van waterreservoirs uitvoeren conform Technisch 
Bulletin 67b en wijzigingsblad A1. Ten opzichte van de oude regelgeving zijn een aantal zaken 
toegevoegd, zoals het periodiek testen van sprinklerkoppen, installatiebeschikbaarheid en 
interne controle van het leidingwerk. Ook de inspecties aan de waterreservoirs zijn 
aangescherpt. 

Inspecties worden door één van de erkende inspectie-instellingen uitgevoerd conform 
Inspectieschema Brandbeveiliging VBB-systemen (zie www.hetccv.nl). Na goedkeuring kan een 
inspectiecertificaat worden verstrekt. Onderdeel van het certificatieproces is een (normaliter 
halfjaarlijkse) volledige inspectie van de installatie, inclusief de bouwkundige, 
installatietechnische en organisatorische voorzieningen (BIO-maatregelen). Het certificaat is 
het bewijs dat een brandbestrijdingssysteem (sprinklerinstallatie, blusgasinstallatie e.d.) 
volledig volgens de voorschriften en procedures is aangelegd en wordt onderhouden en dat 
aan de BIO-maatregelen wordt voldaan. 

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

Brandveiligheid. 

- Gebruiksvoorschriften van de installatie. 

- Uniek logboek per installatie.  

- Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Onderhoudscertificaat. 

- Inspectierapport. 
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- Inspectiecertificaat 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). 

- Tekeningen en berekeningen. 

- Registratie tweewekelijkse controle (wekelijks indien uitgevoerd door niet-gecertificeerd 
monteur). 

 

Opmerkingen 
Afkeurpunten, 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 sprinklerinstallatie moet plaatsvinden. 


