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Concept-Richtlijn  

Brandbeveiliging voor opslag en verkoop van 
consumentenvuurwerk 

 

  datum 

  <nieuwe datum> 

Herzien concept 12-11-2018 i.v.m.: 
- Aanpassing naar NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 
- Verbeteringen uit het overleg tussen BPN – Kiwa R2B – Rijkswaterstaat 

– bevoegd gezag – CCV op 28 mei 2018 
 
Herzien concept 20-11-2018: 

- Aangepast n.a.v. bespreking 19-11-2018 met BPN en Kiwa R2B over de 
conceptversie van 12-11-2018. De aanpassingen zijn zichtbaar in 
blauw 

- De herziene conceptversie van 20-11-2018 wordt voor commentaar 
gepubliceerd. 
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VOORWOORD 1 

De voorschriften uit de bijlagen 1 en 3 van het Vuurwerkbesluit vormen het referentiekader voor de 2 
brandbeveiliging van de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. Het Vuurwerkbesluit geeft 3 
voor het bewaren van consumentenvuurwerk de volgende bepalingen voor een sprinkler-, 4 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie: 5 

- er moet een automatische sprinklerinstallatie in de drie gedefinieerde ruimten (bewaarplaats, 6 
bufferbewaarplaats en verkoopruimte) aanwezig zijn; 7 

- in de nabijheid van de drie gedefinieerde ruimten moet een brandmeldinstallatie volgens NEN 8 
2535 en een ontruimingsalarminstallatie volgens de NEN 2575-reeks aanwezig zijn. Als 9 
ontruimingsgebied geldt de verkoopruimte(n) en de ruimte(n) waarin zich de toegangsdeur(en) 10 
naar de (buffer)bewaarplaats(en) bevindt. 11 

Deze richtlijn geeft een nadere invulling en uitwerking van de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit 12 
voor de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. 13 

 14 

Wijzigingen ten opzichte van de versie van 05-09-2017 15 
Ten opzichte van de versie van 05-09-2017 zijn in deze versie de volgende wijzigingen aangebracht: 16 
- gehele document: normvermelding NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010 vervangen door NEN-EN 17 

12845+NEN 1073:2018; 18 
- voorwoord: paragraaf toegevoegd met wijzigingen ten opzicht van de vorige versie; 19 
- in 2 de norm NEN-EN 13306 Onderhoudsterminologie toegevoegd; 20 
- in 3.1 de definitie van onderhoud toegevoegd; 21 
- in 7.1 sub c beter geformuleerd hoe installaties voor opslaglocaties tot 10.000 kg moeten 22 

worden afgeperst; 23 
- in 7.4.1 toegevoegd dat installaties voor opslag tot maximaal 10 ton die vóór 1 januari 2010 zijn 24 

aangelegd of uitgebreid onder de werking van memorandum 60 bij de VAS niet hoeven te 25 
beschikken over twee drukschakelaars, en dat installaties aangelegd of uitgebreid vanaf 1 26 
januari 2010 dat wel moeten; 27 

- in 7.4.2 toegevoegd dat installaties voor opslaglocaties tot 10.000 kg in afwijking van de norm 28 
niet hoeven te beschikken over een jockeypomp; 29 

- in 8 een onderverdeling in subparagrafen gemaakt, in 8.3 toegevoegd dat beheer, onderhoud en 30 
controle minimaal volgens 20.3 van de norm moet plaatsvinden, en welke afwijkingen en 31 
uitsluitingen van toepassing zijn; 32 

- in 8 geschrapt dat de beheerder ingeval van een gekoppelde brandmeldinstallatie gediplomeerd 33 
moet zijn; 34 

- in bijlage 1 aan de uitgangspunten voor de sprinklerinstallatie ‘maximale opslaghoogte volgens 35 
gekozen gevarenklasse’ toegevoegd. 36 

 37 
 38 



CCV-Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk 

Goedgekeurd door Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging op <nieuwe datum> 3/27 

© Het CCV 

INHOUD 39 

1 Onderwerp en toepassingsgebied 4 40 

2 Normatieve verwijzingen 5 41 

3 Termen en definities 6 42 
3.1 Definities  6 43 
3.2 Afkortingen 8 44 

4 Ontwerpdocumenten voor brandbeveiliging vuurwerkopslag 9 45 
4.1 Uitgangspuntendocument (UPD) 9 46 
4.2 Detailontwerp 9 47 

5 Eisen vuurwerkopslag 11 48 
5.1 Vuurwerkbesluit 11 49 
5.2 indeling (buffer)bewaarplaats 11 50 

6 Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie 13 51 

7 Sprinklerinstallatie 14 52 
7.1 Algemeen  14 53 
7.2 Positionering sprinklers t.o.v. plafond en goederen 14 54 
7.3 Omvang sprinklerinstallatie 15 55 

7.3.1 Algemeen 15 56 
7.3.2 verkoopruimte 15 57 
7.3.3 (Buffer)bewaarplaats 15 58 

7.4 Watervoorziening sprinklerinstallatie 17 59 
7.4.1 Algemeen 17 60 
7.4.2 Opslag tot en met 10 000 kg consumentenvuurwerk 17 61 
7.4.3 Capaciteit 19 62 

8 Beheer en onderhoud 20 63 
8.1 Algemeen  20 64 
8.2 Beheer  20 65 
8.3 Onderhoud sprinklerinstallatie 20 66 

Bijlage 1 - informatief: Voorbeeld uitgangspuntendocument 22 67 

Bijlage 2 - informatief: Beschrijving van het proces 24 68 
algemeen  24 69 
1. Opstellen Uitgangspuntendocument (UPD) 24 70 
2. Beoordeling UPD 24 71 
3. Goedkeuring UPD 24 72 
4. Ontwerp brandbeveiligingsinstallatie 25 73 
5. Aanleg brandbeveiligingsinstallatie 25 74 
6. In gebruik nemen Brandbeveiligingsinstallatie 25 75 
7. beheer en onderhoud brandbeveiligingsinstallatie 25 76 
Inspecties  25 77 
vijfjaarlijkse toets van het uitgangspuntendocument 26 78 

Bibliografie 27 79 
 80 



CCV-Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk 

Goedgekeurd door Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging op <nieuwe datum>  4/27 

© Het CCV 

1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 81 

In deze richtlijn staat beschreven aan welke eisen de brandbeveiligingsinstallatie moet voldoen om 82 
te voldoen aan alle voorwaarden die gelden vanuit (of volgend uit) het Vuurwerkbesluit voor opslag 83 
en verkoop van consumentenvuurwerk als bedoeld in het RACT.  84 

Deze richtlijn is van toepassing voor vuurwerk van klassen 1.4S en 1.4G volgens bijlage A van het 85 
ADR. 86 

Voor de uitvoering van de brandbeveiligingsinstallatie is er onderscheid afhankelijk van de maximaal 87 
aanwezige hoeveelheid vuurwerk volgens de melding.  88 

Schema brandbeveiligingsinstallaties bij opslag en verkoop van consumentenvuurwerk 89 

Hoeveelheid  
vuurwerk 

Sprinkler en  
BMI vereist 

OAI (slow-
whoop  

en flitslicht) 

Handbrand- 
melder(s) 

Stromings-
schakelaar  

sprinkler-installatie1) 

Door- 
melding RAC 

of PAC 

≤ 10 000 kg X X X X 0 2) 

> 10 000 kg X X X X X 

1) Of een andere vorm van alarmgever die een activering van de sprinklers signaleert 

2) Niet verplicht, maar kan door het bevoegd gezag worden geëist in specifieke 
omstandigheden. 

X verplicht 

0 niet verplicht 

 90 

 91 
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2 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 92 

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van deze richtlijn. 93 
Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde 94 
verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van aanvullings- en 95 
correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 96 

NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002) 

NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 

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

NEN 2575-1 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- 
en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Algemeen 

NEN 2575-3 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- 
en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: 
Luidalarminstallatie type B 

NEN 2654-1 Het beheer, de controle en het onderhoud van 
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties 

NEN 2654-2 Het beheer, de controle en het onderhoud van 
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallatie 

NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen 
ruimten 

NEN 6069 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en 
bouwproducten 

NEN-EN 12845:201504+ 
A2:2009+NEN 1073:20108 

Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - 
Ontwerp, installatie en onderhoud 

NEN-EN 13306 Onderhoudsterminologie 

NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: 
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag 

IEC 60529 Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)  

De op www.hetccv.nl gepubliceerde besluitenlijst van het Deskundigenpanel VBB-systemen, 
ingesteld door de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV  

De Technische Bulletins en interpretatiebesluiten die door of namens de Commissie van 
Belanghebbenden Brandbeveiliging zijn vastgesteld en door het CCV op www.hetccv.nl worden 
gepubliceerd 
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3 TERMEN EN DEFINITIES 97 

3.1 DEFINITIES 98 

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende termen en definities. Voor zover mogelijk 99 
zijn de definities uit NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108, NEN 2535, de NEN 2575-reeks en het 100 
Vuurwerkbesluit gebruikt. 101 

aanspreektemperatuur 102 
temperatuur waarbij een sprinkler/detector in werking treedt 103 

bewaarplaats 104 
besloten ruimte, bestemd voor het bewaren van verpakt consumentenvuurwerk [Vuurwerkbesluit] 105 

brandbeveiligingsinstallatie 106 
geheel van sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie 107 

brandmeldinstallatie 108 
BMI 109 
installatie, die bestaat uit een samenstel van onderdelen en die in staat is om branden te 110 
detecteren, te signaleren en passende acties te initiëren [NEN 2535] 111 

brandslanghaspel 112 
vaste brandbestrijdingsvoorziening, bestaande uit een haspel met centrale watertoevoer, een 113 
vormvaste slang, een straalpijp en desgewenst een slanggeleider [EN 671-1] 114 

bufferbewaarplaats 115 
besloten ruimte waarin verpakt consumentenvuurwerk uit de transportverpakking wordt genomen 116 
voor het samenstellen van vuurwerkpakketten of bestellingen voor een klant en het aansluitend 117 
bewaren van onverpakt consumentenvuurwerk, al dan niet tezamen met verpakt 118 
consumentenvuurwerk [Vuurwerkbesluit] 119 

detectiesprinkler 120 
sprinkler als detectiesysteem voor het activeren van het open-sproeisysteem  121 

druk/opbrengstkromme 122 
Q-H kromme 123 
verband tussen de opbrengst (Q) en de druk of opvoerhoogte (H) van een pomp 124 

handbrandmelder 125 
apparaat waarmee met de hand een brandalarm kan worden gemeld [NEN 2535] 126 

meldcentrale, brandmeldcentrale 127 
onderdeel van de brandbeveiligingsinstallatie waarmee ontvangen signalen worden geanalyseerd en 128 
worden weergegeven als alarm-, storings- of andere statusmelding, dat zorg draagt voor 129 
automatische besturingen en waarmee ook andere onderdelen van energie kunnen worden voorzien 130 
 131 
moedersprinkler 132 
automatische sprinkler met klep die na activering de toevoer vrijgeeft naar de open sprinklers die 133 
erop zijn aangesloten 134 

niet-automatische bewaking 135 
een brandmeldinstallatie waarbij alleen handbrandmelders zijn aangebracht [NEN 2535] 136 

 137 
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onderhoud 138 
het uitvoeren van alle activiteiten gericht op het in de gewenste toestand houden van een systeem 139 
of het weer in die toestand terug brengen [NEN-EN 13306] 140 

ontruimingsalarminstallatie 141 
OAI 142 
installatie om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele 143 
ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen 144 

open sprinkler 145 
sprinkler zonder warmtegevoelig afsluitelement [NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108] 146 

open-sproeisysteem  147 
delugesysteem 148 
installatie waarbij de open sproeiers/sprinklers gelijktijdig gaan sproeien, via een deluge-alarmklep, 149 
gestuurd door een detectiesysteem of via een of meer moedersprinklers 150 

opslaan 151 
het tijdelijk bewaren van goederen totdat zij verder bewerkt of verhandeld worden  152 

opslag 153 
het bewaren van goederen; de plaats waar goederen worden bewaard 154 

particuliere alarmcentrale 155 
PAC 156 
privaat ontvangststation voor meldingen 157 

regionale alarmcentrale 158 
RAC 159 
publiek ontvangststation voor meldingen van onder andere de brandweer  160 

(automatische) sprinkler  161 
sproeier met een warmtegevoelig afsluitelement dat opent om water te verspreiden voor 162 
brandbestrijding [NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108] 163 

sprinklerinstallatie 164 
geheel aan sprinklerbeveiliging in een inrichting bestaande uit één of meer sprinklersecties, 165 
leidingwerk naar alle secties en de watervoorziening(en) [NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108] 166 

uitgangspuntendocument 167 
UPD 168 
document waarin alle bouwkundige, organisatorische en technische eisen voor de met sprinklers te 169 
beveiligen ruimtes en locaties worden beschreven 170 

verkoopruimte 171 
besloten ruimte of deel van een besloten ruimte waar aflevering van consumentenvuurwerk aan 172 
particulieren plaatsvindt [Vuurwerkbesluit] 173 

warmteopvangconstructie  174 
plaatselijk verlaagd plafond voor tijdige activering van sprinklers bij ruimtes met hoge plafonds 175 

watervoerende delen 176 
delen van de sprinklerinstallatie die zijn gevuld met water als de sprinklers niet zijn geactiveerd 177 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 178 
wbdbo 179 
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kortste tijd (in minuten) die een scheidingsconstructie weerstand biedt tegen doorslag of overslag 180 
naar een andere ruimte volgens NEN 6068 181 

3.2 AFKORTINGEN 182 

ADR Accord Européen relatif au transport international des merchandises dangereuses par route 183 

BMI brandmeldinstallatie 184 

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 185 

NvA Nota van Aanvulling 186 

OAI ontruimingsalarminstallatie 187 

PAC Particuliere Alarmcentrale 188 

RAC Regionale Alarmcentrale 189 

RACT Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk 190 

UPD Uitgangspuntendocument 191 

VEWIN Vereniging van Waterbedrijven in Nederland 192 
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4 ONTWERPDOCUMENTEN VOOR 193 

BRANDBEVEILIGING VUURWERKOPSLAG 194 

4.1 UITGANGSPUNTENDOCUMENT (UPD) 195 

In het uitgangspuntendocument worden de keuzes vastgelegd voor de brandbeveiliging van de 196 
betreffende vuurwerkopslag. In het uitgangspuntendocument staan minimaal de volgende zaken: 197 

- Gegevens van de inrichting zoals adres en gebruiksfunctie. 198 

- Plattegronden van de inrichting met daarop de kadastrale ligging en alle ruimten die van belang 199 
zijn voor de vuurwerkopslag zoals de (buffer)bewaarplaatsen, indien aanwezig de 200 
verkoopruimte(n), het door de brandbeveiligingsinstallatie beveiligde gebied en de 201 
brandcompartimentering. 202 

- Doel van de brandbeveiliging. 203 

- Een beschrijving van de te realiseren situatie voor de (buffer)bewaarplaats inclusief een opgave 204 
van de opslaghoogte en een opgave en een berekening van de maximale opslaghoeveelheid per 205 
ruimte1. 206 

- Type watervoorziening. 207 

- Toe te passen norm(en). Indien afwijkend van de voorgeschreven normen in dit document, met 208 
onderbouwing. 209 

- Besluiten en (of) interpretaties van het deskundigenpanel VBB-systemen voor zover van 210 
toepassing. 211 

- Eventuele verwijzing naar aanvullende (maatwerk)voorschriften op grond van artikel 2.2.3 van 212 
het Vuurwerkbesluit. 213 

- Overige opmerkingen. 214 

Een voorbeeld van een uitgangspuntendocument is opgenomen in bijlage 1. 215 

4.2 DETAILONTWERP  216 

Het detailontwerp voor de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan 217 
hoofdstuk 6 en 7 van deze richtlijn en aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument. Het ontwerp 218 
bestaat ten minste uit: 219 

- Plattegronden van de te beveiligen ruimten. 220 

- Uitwerkingen van de te realiseren: 221 

o  sprinklerinstallatie; 222 

o brandmeldinstallatie; 223 

o ontruimingsalarminstallatie. 224 

- Een blokschema van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties. 225 

- Elektrische schema’s. 226 

____ 

1 De opslaghoeveelheid en wijze van opslag voor de verkoopruimte zijn bepaald in het Vuurwerkbesluit. 
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- Een componentenlijst. 227 

- Certificaten en/of datasheets van de toegepaste componenten. 228 

- Hydraulische berekeningen. 229 

- Berekeningen vereiste secundaire stroomvoorziening. 230 

- Gegevens van de pomp (indien van toepassing). 231 

- Gegevens watervoorraad (indien van toepassing). 232 

- Gegevens aansluiting op de waterleiding (indien van toepassing). 233 

- Een oorzaak-gevolg diagram van de sturingen (functiematrix). 234 
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5 EISEN VUURWERKOPSLAG 235 

5.1 VUURWERKBESLUIT 236 

Het Vuurwerkbesluit stelt eisen aan de ruimten waarin vuurwerk wordt opgeslagen of aan de 237 
consument wordt overhandigd en de situatie in en nabij deze ruimten. De eisen zijn in het kader van 238 
deze richtlijn onverkort van toepassing. 239 

OPMERKING t.a.v. explosieveiligheid van toegepaste materialen in de (buffer)bewaarplaats: 240 
Conform voorschrift 1.10 in Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit moet apparatuur conform NPR 241 
7910-2 worden geïnstalleerd. In 4.9.3 van NPR 7910-2 is omschreven dat de beschermingsklassen 242 
voor gasontploffing niet zinvol zijn om toe te passen voor gebieden met stofontploffingsgevaar. 243 
In twee opmerkingen bij 4.9.3 wordt vermeld dat het niet zinvol is om de apparatuur te laten 244 
voldoen aan de normen Ex i (elektrisch) en Ex d (drukontlasting). Wel moet de apparatuur in een 245 
stofdichte omhulling worden geplaatst.  246 
Voor zone 22 moet de apparatuur voldoen aan categorie 2D of 1D (uitgaande van geleidende 247 
stof). Dit geeft echter geen aanvullende eisen vanuit de NPR. 248 
Aldus hoeven lichtkappen uitsluitend als ten minste klasse IP 65 volgens NEN-EN-IEC 60529 te 249 
worden uitgevoerd. Indien er branddetectiecomponenten in de ruimte worden geplaatst hoeven 250 
deze niet explosieveilig te worden uitgevoerd.  251 

5.2 INDELING (BUFFER)BEWAARPLAATS 252 

Vuurwerk kan worden opgeslagen in bulk (ST 1 in 6.3.2 van NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108) of in 253 
stellingen (ST 5 in 6.3.2 van NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108).  254 

Naast de standaard-eisen uit het Vuurwerkbesluit zijn specifiek voor ST 5 de volgende voorwaarden 255 
van toepassing: de maximale diepte van een stelling met gesloten legborden is 1 m. Tussensprinklers 256 
zijn hierbij niet van toepassing. Legborden dieper dan 1 m moeten voor ten minste 70 % open zijn 257 
om het water uit de sprinklers door te kunnen laten. De gangpadbreedte tussen de stellingen is 258 
minimaal 0,75 m, de genoemde breedte van 1,2 m van ST 5 is niet van toepassing. 259 

De opslag moet minimaal 20 mm vrij blijven van de wand. Deze ruimte moet tevens vrij blijven van 260 
andere obstakels zodat het water uit de sprinklers achter de opslag langs kan lopen. 261 
Hulpconstructies om de vereiste afstand te waarborgen, zoals verticale latten waar gaas aan is 262 
bevestigd, zijn wel toegestaan. 263 

De volgende maximale opslaghoogten zijn van toepassing voor opslag in legbordstellingen of in bulk. 264 

Sproeidichtheid 

(mm/min) 

Opslaghoogte in stellingen 

ST 5 (m) 

Opslaghoogte in bulk 

ST 1 (m) 

categorie2) 3 categorie2) 4 categorie2) 3 categorie2) 4 

51) OH 1,7 1,2 2,1 1,2 

7,5 2,2 1,6 2,9 1,6 

10 2,6 2,0 3,5 2,0 

12,5 3,2 2,3 4,1 2,3 

15 3,2 2,7 4,7 2,7 

17,5 3,2 3,0 5,2 3,0 

1) deze sproeidichtheid mag alleen worden toegepast voor de verkoopruimte en (of) in  

verband met gelijkwaardigheid voor een wbdbo van 60 minuten voor de ruimte waarin 

de watervoorziening is geplaatst. 
2) categorie: als bedoeld in NEN EN 12845+A2+NEN 1073 
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 265 

- categorie 3 vuurwerk: vuurwerk in de ongeopende transportverpakking volgens bijlage A van het 266 
ADR, klasse 1.4G of 1.4S. 267 

- categorie 4 vuurwerk: vuurwerk in geopende transportverpakking of dat uit de 268 
transportverpakking is gehaald2. 269 

 270 

____ 

2 Categorie 4 vuurwerk is alleen toegestaan in de bufferbewaarplaats en in de verkoopruimte. 
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6 BRANDMELDINSTALLATIE EN 271 

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 272 

In de nabijheid van de drie gedefinieerde ruimten (de bewaarplaats, de bufferbewaarplaats en de 273 
verkoopruimte) moet een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 en een ontruimingsalarminstallatie 274 
volgens de NEN 2575-reeks aanwezig zijn. De van toepassing zijnde versie van de normen waaraan 275 
deze installaties moeten voldoen moet worden vastgelegd in het uitgangspuntendocument.  276 

Als ontruimingsgebied geldt de vuurwerkverkoopruimte(n) en de ruimte(n) waarin zich de 277 
toegangsdeur(en) naar de (buffer)bewaarplaats(en) bevindt (bevinden). 278 

De brandmeldinstallatie heeft als doel een beginnende brand tijdig te ontdekken, te lokaliseren en 279 
te signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden 280 
gesteld. Hij moet bestaan uit tenminste één handbrandmelder nabij de verkoopruimte en een 281 
stromingsschakelaar die een brandalarm genereert bij een activering van de sprinklerinstallatie. 282 
Indien een verkoopruimte op meer dan 8m loopafstand van een (buffer)bewaarplaats is gelegen, 283 
moet een extra handbrandmelder worden geplaatst bij elke (buffer)bewaarplaats. De 284 
brandmeldinstallatie wordt tevens gebruikt voor het aansturen van de ontruimingsalarminstallatie 285 
(slow-whoop(s) en flitslicht(en)). 286 

De ontruimingsalarminstallatie heeft als doel tijdig in voldoende mate akoestisch en (of) optisch 287 
informatie te geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren. Hij moet bestaan uit 288 
tenminste twee slow-whoops (of een combinatie van slow-whoop met flitslamp en een slow-whoop). 289 
In de verkoopruimte moeten een flitslicht en een slow-whoop worden aangebracht. In de ruimte(n) 290 
waarin zich de toegangsdeur(en) naar de (buffer)bewaarplaats(en) bevindt (bevinden) moet een 291 
slow-whoop worden aangebracht. In afwijking van NEN 2575-3 mag het geluidsdrukniveau in de 292 
(buffer)bewaarplaats(en) en de verkoopruimte minder zijn dan 65 dBA. Het geluid moet goed 293 
hoorbaar zijn in alle ruimten die betrekking hebben op de verkoop en opslag van vuurwerk. Geluid is 294 
goed hoorbaar als het ten minste 6 dBA boven het omgevingsgeluid uitkomt. 295 

Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing: 296 

- Indien de installatie storingen niet automatisch doormeldt naar een continu bewaakte post moet 297 
de meldcentrale zo worden geplaatst dat het storingsalarm hoorbaar is en wordt opgemerkt 298 
door personen die werken in de inrichting waar vuurwerk wordt opgeslagen. Daartoe moeten 299 
regelmatig mensen van de inrichting langs de meldcentrale komen, zoals in de verkoopruimte. 300 
Doel van deze eis is dat een storing zo snel mogelijk wordt opgemerkt.  301 

- Indien de meldcentrale zich in het sproeipatroon van de aanwezige sprinklers bevindt dan moet 302 
de meldcentrale worden uitgevoerd als IP 44 volgens NEN-EN-IEC 60529 of er moet worden 303 
voorkomen dat het water uit de sprinkler in de meldcentrale komt; 304 

- Er worden geen eisen gesteld aan de voedingskabel van de meldcentrale anders dan NEN 1010. 305 
Er is namelijk al een noodstroomvoorziening aanwezig; 306 

- Indien er componenten van een brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie en (of) een 307 
inbraaksignaleringssysteem in de (buffer)bewaarplaats aanwezig zijn, hoeven deze niet 308 
explosieveilig te worden uitgevoerd; 309 

- De brandmeldinstallatie moet een automatische doormelding naar de RAC hebben indien meer 310 
dan 10 000 kg vuurwerk in de inrichting (totale hoeveelheid) aanwezig kan zijn of indien het 311 
bevoegd gezag dit noodzakelijk acht (zie hoofdstuk 1 Toepassingsgebied). 312 
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7 SPRINKLERINSTALLATIE 313 

7.1 ALGEMEEN 314 

De sprinklerinstallatie heeft als doel de brand te beheersen door (i) het opgeslagen vuurwerk 315 
brandwerend af te scheiden van de ongesprinklerde belendingen door de toegang tot de 316 
(buffer)bewaarplaats te beveiligen en (ii) het natmaken van het in het gesprinklerde gebied 317 
aanwezige vuurwerk bij brand in of in de directe nabijheid van de ruimte waarin 318 
consumentenvuurwerk wordt opgeslagen of aan de consument wordt verstrekt. 319 

TOELICHTING Aangezien slechts de aangewezen ruimten van een inrichting hoeven te worden beveiligd met 320 
een sprinklerinstallatie kan het beheersen van een beginnende brand buiten de gesprinklerde ruimte niet 321 
worden gegarandeerd. 322 

De volgende eisen zijn van toepassing: 323 

a. Indien de sprinklerinstallatie buiten bedrijf is gesteld, moet een onderhoudsbeurt worden 324 
uitgevoerd door de daartoe bevoegde installateur voordat de installatie opnieuw in gebruik 325 
wordt genomen. 326 

b. Er behoort gebruik te worden gemaakt van gecertificeerde onderdelen van sprinklerinstallaties 327 
volgens de van toepassing zijnde norm, zie het interpretatiebesluit 2016-01 van het 328 
Deskundigenpanel VBB-systemen van het CCV. 329 

c. Bij levering of uitbreiding van een installatie Het afpersen van het leidingnet bijvoor een 330 
opslaglocatie waar 10 000 kg consumentenvuurwerk of minder aanwezig is, moet het leidingnet 331 
worden afgeperstuitgevoerd met een druk van minimaal 1,5 maal de maximaal aanwezige druk in 332 
de installatie. Bij overige locaties moet conform NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 worden 333 
afgeperst. 334 

7.2 POSITIONERING SPRINKLERS T.O.V. PLAFOND EN GOEDEREN 335 

12.4.2 van NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 is niet van toepassing. De sprinklers moeten hun 336 
sproeipatroon kunnen ontwikkelen. Voor de bepaling van de afstand tussen het opgeslagen 337 
consumentenvuurwerk en de open sprinklers, moet worden gerekend vanaf de spreidplaat van de 338 
open sprinklers. 339 

Indien de open sprinklers worden geprojecteerd volgens NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108, (één 340 
open sprinkler per maximaal 9 m2 vloeroppervlak) moet ook de vrije ruimte van 1 m tussen de 341 
spreidplaat van de open sprinklers en het aanwezige consumentenvuurwerk worden aangehouden 342 
volgens NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108. 343 

Indien de projectie wordt verkleind tot een open sprinkler maximaal per 6 m2 vloeroppervlak mag de 344 
vrije afstand tussen de spreidplaat van de open sprinklers en het aanwezige consumentenvuurwerk 345 
worden verkleind tot 0,5 m. Zie ook de volgende tabel: 346 

Minimale vrije ruimte onder sprinklers 347 

 
één open sprinkler per  

max 9 m2 vloeroppervlak 
één open sprinkler per  

max 6 m2 vloeroppervlak 

sproeidichtheid  
≥ 7,5 mm/min 

1 m 0,5 m 

 348 
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7.3 OMVANG SPRINKLERINSTALLATIE 349 

7.3.1 ALGEMEEN 350 

In de bewaarplaats, de bufferbewaarplaats en de verkoopruimte moet een automatische 351 
sprinklerinstallatie worden aangebracht volgens NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108, inclusief de 352 
uitzonderingen en aanvullingen in deze richtlijn. 353 

7.3.2 VERKOOPRUIMTE 354 

De omvang van de automatische sprinklerinstallatie in een verkoopruimte moet ten minste bestaan 355 
uit een natte sprinklerinstallatie. De sprinklerinstallatie moet worden aangebracht boven het gebied 356 
waar het consumentenvuurwerk aanwezig is. 357 

De beveiliging van verkoopruimte moet worden uitgevoerd met gesloten sprinklers met snelle 358 
reactietijd (Quick Response, K-factor van minimaal K20 en maximaal K115, aanspreektemperatuur 359 
68 ºC volgens NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108). De minimale druk op de sprinkler is 0,35 bar bij 360 
een minimale sproeidichtheid van 5 mm/min. De onderlinge afstand tussen sprinklers is maximaal 3 361 
m en de afstand van een sprinkler tot een wand is maximaal 1,5 m. Voor de toegestane 362 
opslaghoogte geldt deze uitvoering als een OH3 gevarenklasse volgens NEN EN 12845+A2+NEN 363 
1073:20108. 364 

Indien een uitgiftebalie zich verder dan 0,6 m van een wand bevindt, wordt met wand bedoeld de 365 
afstand van 0,6 m rondom de balie of rondom de plaats van het vuurwerk. 366 

Bij een afstand van meer dan 4,15 m tussen het plafond en de bovenkant van de balie zoals in het 367 
uitgangspuntendocument vastgelegd of de maximale hoogte van de bovenkant van het opgeslagen 368 
vuurwerk moeten de sprinklers worden aangebracht onder een warmteopvangconstructie. Een 369 
warmteopvangconstructie is een verlaagd plafond dat aan alle kanten ten minste 0,6 m rondom de 370 
balie of het opgeslagen vuurwerk uitsteekt. Onder de buitenomtrek van de 371 
warmteopvangconstructie moet rondom een verticaal schot worden aangebracht van 0,3 m onder 372 
het verlaagd plafond. De afstand van de spreidplaat van de sprinklers onder het verlaagd plafond 373 
moet groter zijn dan 75 mm en kleiner zijn dan 150 mm. De maximale verticale afstand tussen de 374 
sprinklers en de balie of de opslag is 4 m. 375 

TOELICHTING Bij een grotere verticale afstand is de aanspreektijd van de sprinklers te traag. 376 

De warmteopvangsconstructie is vereist bij een ruimte onder de sprinklers van meer dan 4 m. In veel gevallen 377 
is dit de afstand vanaf de balie. In het uitgangspuntendocument kan echter een ander peil worden vastgelegd. 378 
Er wordt rekening gehouden met 0,15 m inbouwhoogte voor de sprinklers vanaf het plafond. 379 

Bij de warmteopvangconstructie gelden de volgende uitgangspunten: 380 

- met opgeslagen vuurwerk wordt het vuurwerk bedoeld dat op de laagst gelegen positie is 381 
opgeslagen; 382 

- de warmteopvangconstructie en de verticale schotten mogen worden gemaakt van materiaal 383 
zoals hout (zoals multiplex) of minerale wol, dat voldoet aan klasse C volgens NEN-EN 13501-1 384 
of dat bestand is tegen een temperatuur die minimaal 50 °C hoger ligt dan de 385 
aanspreektemperatuur van de sprinklers, gedurende de tijd voordat de sprinkler is 386 
aangesproken.  387 

7.3.3 (BUFFER)BEWAARPLAATS 388 

7.3.3.1 Algemeen 389 

De sprinklerinstallatie in de (buffer)bewaarplaats moet worden uitgevoerd als een open-390 
sproeisysteem. De volgende systemen zijn hierbij toegestaan: 391 

- open-sproeisysteem met moedersprinklers; 392 

- open-sproeisysteem met activering door detectiesprinklers (water of luchtgevuld); 393 
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- open-sproeisysteem met activering door een thermische melder. 394 

De open sprinklers die worden toegepast, moeten een K-factor volgens NEN EN 12845+A2+NEN 395 
1073:20108 van minimaal K20 en maximaal K115 bezitten. De minimale druk op de sprinkler is 0,5 396 
bar bij een minimale sproeidichtheid van 7,5 mm/min. De sproeidichtheid moet zijn afgestemd op 397 
de maximaal toelaatbare opslaghoogte en moet conform NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 zijn 398 
bepaald. De maximaal toelaatbare opslaghoogte, de daarbij behorende sproeidichtheid en de 399 
maximale hoeveelheid vuurwerk die wordt opgeslagen, moeten per te beveiligen ruimte in het 400 
uitgangspuntendocument worden opgenomen.  401 

7.3.3.2 Moedersprinklers  402 

Een sprinklerinstallatie met moedersprinklers moet worden uitgevoerd als open-sproeisysteem met 403 
ten minste twee moedersprinklers. Hiervan moet één moedersprinkler in de (buffer)bewaarplaats 404 
zijn aangebracht en één moedersprinkler voor de toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats. In de 405 
(buffer)bewaarplaats moeten open sprinklers worden toegepast. Voor de toegangsdeur moet ten 406 
minste één open sprinkler worden aangebracht. De buitenzijde van de toegangsdeur moet volledig 407 
binnen het sproeipatroon van de sprinkler vallen. 408 

Er moet minimaal één moedersprinkler per 12 m2 vloeroppervlak worden toegepast. Er moeten 409 
moedersprinklers met een aanspreektemperatuur van 68 ºC worden toegepast. Het hittegevoelige 410 
element van de moedersprinkler moet op een afstand tussen 75 mm en 150 mm onder de onderkant 411 
van het plafond of het dak worden aangebracht.  412 

7.3.3.3 Activering door detectiesprinklers 413 

Een sprinklerinstallatie met activering door detectiesprinklers moet worden uitgevoerd met 414 
minimaal twee detectiesprinklers. Hiervan moet ten minste één detectiesprinkler in de 415 
(buffer)bewaarplaats zijn aangebracht en één detectiesprinkler voor de toegangsdeur van de 416 
(buffer)bewaarplaats. In de (buffer)bewaarplaats moeten open sprinklers worden toegepast. Voor de 417 
toegangsdeur moet ten minste één open sprinkler worden aangebracht. De buitenzijde van de 418 
toegangsdeur moet volledig binnen het sproeipatroon van de sprinkler vallen. 419 

De watervoerende delen moeten worden opgesteld in een ruimte met een temperatuur van ten 420 
minste 4 °C. 421 

Als detectiesysteem moet een leidingnet op waterdruk (mits de ruimte vorstvrij is) of gevuld op 422 
luchtdruk (of een inert gas) met detectiesprinklers worden toegepast. De aanspreektemperatuur van 423 
de detectiesprinklers moet tussen 68°C en 74 °C zijn. De detectiesprinklers moeten een snelle 424 
reactietijd (Quick Response) hebben volgens NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108. Het 425 
detectieleidingnet moet bestaan uit leidingen DN 15 volgens NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108, de 426 
inhoud van het blusleidingnet moet op het hydraulisch meest ongunstige punt binnen 60 s water 427 
kunnen leveren. 428 

Er moet minimaal één detectiesprinkler per 12 m2 vloeroppervlak worden toegepast die zo centraal 429 
mogelijk in de ruimte moet worden geplaatst. Bij meer detectiesprinklers moeten deze over de 430 
ruime worden verdeeld conform de projectie-eisen voor een OH gevarenklasse uit NEN EN 431 
12845+A2+NEN 1073:20108. Het hittegevoelige element van de detectiesprinkler moet op een 432 
afstand tussen 75 mm en 150 mm onder de onderkant van het plafond of het dak worden 433 
aangebracht.  434 

7.3.3.4 Activering door thermische detectie 435 

De voorwaarden voor deze optie zijn gelijk aan de optie met de activering door detectiesprinkler 436 
(zie 7.3.3.3). De detectiesprinklers moeten hierbij worden vervangen door thermische melders met 437 
dezelfde aanspreektemperatuur als de detectiesprinklers. 438 

Voor projectering en aanleg van de thermische melders geldt NEN 2535. Om ongewenste blussingen 439 
te voorkomen, is een tweegroepsafhankelijke aansturing aanbevolen.  440 
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7.4 WATERVOORZIENING SPRINKLERINSTALLATIE 441 

7.4.1 ALGEMEEN 442 

Voor de watervoorziening voor de sprinklerinstallatie gelden de volgende drie uitgangspunten: 443 

- bij een locatie waar maximaal 10 000 kg vuurwerk wordt opgeslagen, moet een 444 
watervoorziening aanwezig zijn die de werking overeenkomstig de ontwerpspecificaties van de 445 
sprinklerinstallatie borgt. De watervoorziening moet ten minste voldoen aan de eisen volgens 446 
7.4.2 (deze wijken op sommige onderdelen af van NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108). 447 
Sprinklerinstallaties die zijn aangelegd onder de werking van Memorandum 60 bij de VAS, mogen 448 
in afwijking van 10.7.5.1 van NEN-EN 12845+NEN1073:2018 zijn voorzien van één 449 
drukschakelaar; 450 

- op een locatie waar meer dan 10 000 kg, maar maximaal 50 000 kg vuurwerk wordt opgeslagen, 451 
moet ten minste een enkelvoudige watervoorziening met een minimale sproeitijd van 90 min 452 
volgens NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 aanwezig zijn; 453 

- op een locatie waar meer dan 50 000 kg vuurwerk wordt opgeslagen moet een tweevoudige 454 
watervoorziening met een minimale sproeitijd van 90 min volgens NEN EN 12845+A2+NEN 455 
1073:20108 aanwezig zijn. 456 

Toegestaan is dat brandbeveiligingsinstallaties die vóór 1 januari 2010 zijn aangelegd onder de 457 
werking van Memorandum 60 bij de VAS, in afwijking van 10.7.5.1 van NEN-EN 12845+NEN1073 zijn 458 
voorzien van één drukschakelaar. Op brandbeveiligingsinstallaties aangelegd of uitgebreid vanaf 1 459 
januari 2010 is 10.7.5.1 van NEN-EN 12845+NEN 1073 van toepassing. 460 

7.4.2 OPSLAG TOT EN MET 10 000 KG CONSUMENTENVUURWERK 461 

De watervoorziening van de sprinklerinstallatie hoeft niet aan alle eisen uit NEN EN 12845+A2+NEN 462 
1073:20108 te voldoen omdat veel zaken, zoals bijvoorbeeld de watervoorraad, kleiner mogen zijn 463 
uitgevoerd dan NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 voorschrijft. De minimale sproeitijd is 30 464 
minuten.  465 

Bij een directe of een indirecte aansluiting op het leidingnet moet de sprinklerinstallatie voldoen 466 
aan 9.2.1 van NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 met uitzondering van de lage-druksignalering. De 467 
sprinklerinstallatie en de aansluiting op het waterleidingnet moeten voldoen aan NEN 1006 en de 468 
daarbij behorende werkbladen van de VEWIN.  469 

Alternatieven voor de drinkwaterleiding als watervoorziening, indien deze onvoldoende capaciteit 470 
levert of andere redenen, zijn een bassin of een watertank met een pomp aangedreven door een 471 
elektromotor of een bronpomp met een bron. Deze watervoorzieningen moeten aan de volgende 472 
eisen voldoen: 473 

- de pomp aangedreven door een elektromotor, bestaande uit pomp met aandrijving, schakelkast 474 
en eventueel drukvat moet in een gesprinklerde ruimte zijn geplaatst of in een ruimte met een 475 
onbrandbare constructie (alle toegepaste materialen voldoen aan brandklasse A2 volgens NEN-476 
EN 13501-1) waar naast de pomp aangedreven door een elektromotor geen vuurbelasting 477 
aanwezig is met uitzondering van brandwerende deuren; 478 

- de elektromotor moet worden aangesloten op een aparte groep van de elektrische voeding, 479 
maar hoeft niet voor de hoofdschakelaar van de elektrische installatie te worden aangesloten; 480 

- de pomp behoort wekelijks kortstondig te draaien om vastzitten te voorkomen. Indien de pomp 481 
niet start, moet dit een technische of storingsmelding op de brandmeldcentrale genereren. Als 482 
alternatief mag er ook wekelijks een melding worden gemaakt op de brandmeldcentrale indien 483 
er niet wordt getest. De gebruiker/eigenaar moet dan zelf de wekelijkse test van de pomp 484 
uitvoeren; 485 

- indien de pomp wordt ingeschakeld door een geactiveerde sprinkler dient te pomp in bedrijf te 486 
blijven totdat deze handmatig op de schakelkast behorende bij de pomp wordt uitgeschakeld. 487 
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Voor een bassin of watertank gelden de volgende voorwaarden:  488 

- het bassin of de watertank moet zijn voorzien van een automatische suppletie met een 489 
capaciteit van minimaal 1 l/min per vereiste m3 inhoud (dit is voldoende voor het opvangen van 490 
test- en lekverliezen); 491 

- bij aansluiting op een bassin moet voor de berekening van de netto inhoud rekening worden 492 
gehouden met een ijslaag van 400 mm indien er sprake is van vorstgevaar; 493 

- de opstelplaats van het bassin of de watertank is zodanig afgeschermd dat deze bij een brand 494 
niet kunnen worden aangetast. Dit betekent dat: 495 

- het bassin of de watertank in een compartiment met een wbdbo van ten minste 60 min ten 496 
opzichte van andere ruimten staat; of  497 

- het bassin of de watertank in een gesprinklerde ruimte staat, met een onbrandbare 498 
constructie (alle toegepaste materialen voldoen aan brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1 499 
met uitzondering van brandwerende deuren). 500 

Tevens zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 501 

- indien aanwezig: thermische storing elektropomp afstellen op minimaal 1,5  I nominaal; 502 

- bij voorkeur elektromotoren uitvoeren als drie fase, vanwege een hogere bedrijfszekerheid; 503 

- bij voorkeur trage zekeringen gebruiken vanwege een hogere bedrijfszekerheid; 504 

- elektropomp niet aansluiten achter een aardlekschakelaar tenzij dit moet volgens NEN 1010. In 505 
situaties waar NEN 1010 een aardlekschakelaar eist moet de pomp een eigen aardlekschakelaar 506 
hebben (parallel geschakeld aan de andere aanwezige aardlekschakelaars); 507 

- elektrische aansluitingen aansluiten volgens NEN 1010; 508 

- 20 s regel volgens 10.8.2.1 van NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 (stilstaande rotor van de E-509 
pomp) niet vereist; 510 

- voedingskast van de pomp uitvoeren volgens IP 44 volgens NEN-EN-IEC 60529 (aansluiting bij de 511 
pomp); 512 

- ampèremeter is niet verplicht in afwijking van NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108; 513 

- de elektrische voeding t.b.v. de pomp moet worden beschermd tegen onbevoegd uitschakelen 514 
vanaf de elektro verdeelkast tot aan de pomp;  515 

- pomp moet met de hand kunnen worden in- en uitgeschakeld. Het alleen uitschakelen van de 516 
pomp door het afschakelen van de hoofdvoeding (zekering) is niet toegestaan; 517 

- voedingskabel van de pomp als moeilijk brandbaar (mb) volgens NEN 1010 uitvoeren; 518 

- gewaarborgd moet zijn dat de tijdschakeling voor de wekelijkse test van de elektrisch gedreven 519 
pomp niet leidt tot het uitschakelen van de pomp in een brandsituatie. De schriftelijke 520 
verklaring van de sprinklerinstallateur moet bij oplevering van de sprinklerinstallatie aanwezig 521 
zijn; 522 

- bij zuigcondities moet drukdaling bijvoorbeeld door een lekke voetklep resulteren in het in 523 
werking treden van de pomp. Een vulinrichting (vultank) volgens 10.6.2.4 en 10.6.2.5 van NEN 524 
EN 12845+A2+NEN 1073:20108 of een signalering van een lekke voetklep mag ook worden 525 
toegepast. In afwijking van 10.6.2.5 van NEN-EN 12845+NEN 1073:2018 is voor een installatie 526 
voor een locatie waar maximaal 10 000 kg vuurwerk wordt opgeslagen een jockeypomp niet 527 
noodzakelijk Een signalering van een lekke voetklep mag ook worden toegepast; 528 
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- gedeeltelijk afsluiten van de leiding (knijpen) aan de perszijde is uitsluitend toegestaan indien 529 
de afsluiter kan worden vastgezet in de vereiste stand zodat de vereiste capaciteit is 530 
gewaarborgd; 531 

- de pompput moet gedurende ten minste de sproeitijd plus 10 min de volle capaciteit van de 532 
sprinklerpomp kunnen leveren. De leverancier moet dit verklaren. Bij installatie moet de bron 533 
worden afgepompt op de maximaal vereiste capaciteit. Bij oplevering van de sprinklerinstallatie 534 
moet de verklaring van de leverancier aanwezig zijn; 535 

- de grondleiding tussen de bronpomp en de sprinklerinstallatie moet geschikt zijn voor de in het 536 
systeem voorkomende drukken en zijn afgeperst conform 7.1.c van deze richtlijn; 537 

- de realisatie van de watervoorziening moet zijn afgestemd met de sprinklerinstallateur 538 
(bijvoorbeeld de aansluiting in de meterkast kan door een derde worden uitgevoerd, maar de 539 
sprinklerinstallateur controleert of dit aan de gestelde eisen voldoet); 540 

- bij lokale verwarming om de sprinklerinstallatie te verwarmen (bijvoorbeeld elektrische kachel 541 
in de "pompruimte"), moet een lage-temperatuursignalering worden aangebracht. Deze 542 
signalering moet op de meldcentrale kenbaar worden gemaakt. Indien er tracing wordt 543 
aangebracht, moet het uitvallen van de spanning op de meldcentrale blijken. 544 

Bij bronsystemen is het in de praktijk niet mogelijk deze altijd bereikbaar te houden door 545 
bestratingswerkzaamheden of opslag. Uit de vereiste testen blijkt echter of de bron nog voldoet. Bij 546 
gebreken moet de bron weer toegankelijk worden gemaakt. 547 

7.4.3 CAPACITEIT 548 

De capaciteit van de watervoorziening (hoeveelheid en druk) moet kunnen worden gemeten. 549 
Hiervoor moet een meetaansluiting en een manometer aanwezig zijn.  550 

De minimum beschikbare netto waterhoeveelheid moet worden berekend over het hydraulisch 551 
meest gunstige sproeivlak (het snijpunt van de gemeenschappelijke weerstandlijn met de 552 
druk/opbrengstkromme van de pomp op normaal waterniveau –bij maximaal debiet) en moet 553 
voldoende zijn voor gelijktijdige waterlevering aan alle sprinklers in het sproeivlak gedurende de 554 
vereiste sproeitijd, rekening houdend met eventueel gelijktijdige activatie van meer secties. 555 

Indien de kans aanwezig is dat moedersprinklers, detectiesprinklers en/of thermische melders van 556 
meer secties gelijktijdig aanspreken moet de watervoorziening in staat zijn om de secties in meer 557 
ruimtes gelijktijdig gedurende de voorgeschreven sproeitijd te voorzien van de vereiste hoeveelheid 558 
water. Het gelijktijdig aanspreken van meer ruimten kan worden beperkt door het toepassen van 559 
sluisconstructies. 560 

Voor buitensituaties en voor situaties onder overkappingen of in grote ruimten geldt dat indien er 561 
meer (buffer)bewaarplaatsen in dezelfde ruimte gelegen zijn, er voor het bepalen van het 562 
waterverbruik rekening moet worden gehouden met het gelijktijdig van het aanspreken van alle 563 
(moeder)sprinklers binnen een straal van 10 m van de (buffer)bewaarplaats. Deze afstand moet 564 
vanuit het hart van de deur worden gemeten. 565 

Indien de sprinklerinstallatie wordt aangesloten op de drinkwaterleiding, moet het ontwerp rekening 566 
houden met het tegelijkertijd in bedrijf zijn van ten hoogste twee brandslanghaspels met een 567 
capaciteit van 1,3 m³/h per stuk. De capaciteit van de brandslanghaspel moet worden bepaald bij 568 
de heersende druk. 569 
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8 BEHEER EN ONDERHOUD 570 

8.1 ALGEMEEN 571 

De brandbeveiligingsinstallatie moet adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. 572 
Hierbij gelden de volgende regelingen en normen: 573 

Installatiedeel Voorschrift/Uitgave 

Inspecties en 
inspectiefrequentie 

Vuurwerkbesluit 

Onderhoud en beheer algemeen 

Sprinklerinstallatie NEN EN 12845+A2+NEN 1073:20108 

Brandmeldinstallatie NEN 2654-1 "Het beheer, de controle en het onderhoud van 
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties" 

Ontruimingsalarminstallatie NEN 2654-2 "Het beheer, de controle en het onderhoud van 
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallatie" 

 574 

8.2 BEHEER 575 

Om de installatie(s) operationeel te houden en de beveiliging te waarborgen die men ervan 576 
verwacht, moet een beheerder worden aangesteld die op de hoogte is van de aspecten die daarbij 577 
een rol spelen en moet de beheerder een vooraf opgesteld plan hebben om het beheer goed te 578 
kunnen regelen. 579 

Dit beheer houdt in het bewaken van: 580 

- het uitvoeren van controles; 581 

- het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; 582 

- het uitvoeren van storingsmeldingopvolgingen; 583 

- het administratief afhandelen van buiten- en inbedrijfstellingen; 584 

- het administratief afhandelen van storingsmeldingen; 585 

- het administratief afhandelen van brandalarmen; 586 

- het bijhouden van logboeken, waarin ten minste de bovengenoemde gegevens worden 587 
geregistreerd. 588 

De beheerder die de vereiste wekelijkse en maandelijkse testen uitvoert moet hiervoor een 589 
instructie hebben gehad. De beheerder hoeft hier geen diploma voor te hebben, tenzij de 590 
brandmeldinstallatie wordt gekoppeld met andere aanwezige brandbeveiligingsinstallaties. 591 

8.3 ONDERHOUD SPRINKLERINSTALLATIE 592 

Het onderhoud aan de sprinklersinstallatie moet plaatsvinden volgens 20.3 van NEN-EN 12845+NEN 593 
1073:2018. Daarbij gelden de volgende afwijkingen en uitsluitingen: 594 

- de in 20.3.2 en 20.3.3 beschreven onderhoudshandelingen moeten of mogen in afwijking van de 595 
paragraaftitel ten minste jaarlijks worden uitgevoerd;  596 

- 20.3.3.3 blijft buiten toepassing omdat NEN 2654-1 van toepassing is;  597 
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- In afwijking van 20.3.5 hoeft het automatisch starten van de pomp niet separaat te worden 598 
beproefd; 599 

- Technisch Bulletin 67B Controle en onderhoudsregime voor waterreservoirs is niet van 600 
toepassing omdat 20.3.5.2 van toepassing is. 601 

Opmerking: 602 
In verband met 20.3.2.7 van NEN-EN 12845+NEN 1073:2018 wordt geadviseerd om niet-verzegelde 603 
afsluiters regelmatig te controleren, in elk geval na tijdelijke buitenbedrijfstelling van de 604 
sprinklerinstallatie en na onderhoud. 605 

 606 
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BIJLAGE 1 - INFORMATIEF: VOORBEELD 607 

UITGANGSPUNTENDOCUMENT 608 

Gegevens inrichting 

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Telefoonnummer  

Gebruiksfunctie  

Beschrijving te realiseren situatie 

Aantal bouwlagen Zie ook bijgevoegde tekening 

Aantal bufferbewaarplaatsen Zie ook bijgevoegde tekening 

Aantal bewaarplaatsen Zie ook bijgevoegde tekening 

Aantal verkoopruimten Zie ook bijgevoegde tekening 

Oppervlakte ruimten Zie ook bijgevoegde tekening 

Hoogte ruimten Zie ook bijgevoegde tekening 

Brandcompartimentering Zie ook bijgevoegde tekening 

Berekening maximaal op te slaan 
vuurwerk per ruimte 

Zie ook bijgevoegde tekening 

Doel van de brandbeveiliging  

Voorschrift Onderhavige norm 

Sprinklerinstallatie per ruimte 

Oppervlakte ruimte  

Hoogte ruimte  

Gevarenklasse  

Sproeidichtheid mm/min 

Maximale opslaghoogte volgens 
gekozen gevarenklasse 

 

Maximale sproeivlak per sprinkler  

Totale sproeivlak Oppervlakte ruimte + moedersprinkler bij de toegangsdeur. 

Maatregelen om gelijktijdigheid 
met andere ruimten te voorkomen 

 

Vrije ruimte onder de sprinklers  

Type systeem  

Watervoorziening  

Vereiste sproeitijd  

Brandmeldinstallatie 
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Bewakingsomvang Niet-automatische bewaking ter plaatse van  

 De verkoopruimte. 

 De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats(en) 

Ontruimingsalarminstallatie 

Uitvoering 
ontruimingsalarminstallatie 

 

 Akoestische en optische signalering ter plaatse van de 
verkoopruimte. 

 Akoestische signalering ter plaats van de toegangsdeur 
van de (buffer)bewaarplaats(en) 

Overige meldsysteem 

Vereiste signaleringen  

Vereiste sturingen en stuurzones  

 609 

  610 
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BIJLAGE 2 - INFORMATIEF:  611 

BESCHRIJVING VAN HET PROCES 612 

ALGEMEEN 613 
Het proces rond brandbeveiliging voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk bestaat in 614 
chronologische volgorde uit de volgende stappen. 615 

1. Opstellen uitgangspuntendocument (UPD). 616 
2. Beoordeling UPD. 617 
3. Goedkeuring UPD. 618 
4. Ontwerp brandbeveiligingsinstallatie. 619 
5. Aanleg brandbeveiligingsinstallatie. 620 
6. In gebruik nemen brandbeveiligingsinstallatie. 621 
7. Beheer en onderhoud brandbeveiligingsinstallatie. 622 

 623 
Deze stappen worden in het onderstaande nader uitgewerkt. Aansluitend wordt kort ingegaan op 624 
de inhoud van de inspectie en op de vijfjaarlijkse toets van het uitgangspuntendocument. De 625 
tekst van deze bijlage is informatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 626 

1. OPSTELLEN UITGANGSPUNTENDOCUMENT (UPD) 627 
De brandbeveiligingsinstallatie voor consumentenvuurwerk bestaat uit een sprinkler-, en 628 
brandmeld- en een ontruimingsalarminstallatie. 629 

De uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallatie worden vastgelegd in het UPD. In het 630 
UPD staan minimaal de volgende zaken: 631 

 Gegevens van de inrichting zoals adres en gebruiksfunctie. 632 
 Een beschrijving van de te realiseren situatie inclusief een opgave en een  berekening van 633 

de maximale opslaghoeveelheid per ruimte. 634 
 Beschrijvingen van de te realiseren sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie en 635 

ontruimingsalarminstallatie. 636 
 Toe te passen norm(en), voorschriften en richtlijnen. De meest actuele versie van de 637 

normen moet worden gebruikt. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit worden 638 
onderbouwd. 639 

 640 
Gedurende het gebruik kunnen kleine wijzigingen worden opgenomen in een Nota van Aanvulling 641 
(NvA), bijvoorbeeld bouwkundige aanpassingen van beperkte omvang. Zodra de feitelijke 642 
situatie uit UPD en NvA’s niet meer kenbaar is, verdient het aanbeveling om deze te laten 643 
vastleggen in een nieuw UPD.  644 
 645 
Een voorbeeld van een UPD is opgenomen in bijlage 1 van deze richtlijn. 646 

2. BEOORDELING UPD 647 
Het UPD wordt door een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling type A beoordeeld. 648 
Hierbij wordt gekeken of het uitgangspuntendocument zelf en de daarin opgenomen 649 
uitgangspunten voldoen aan de criteria van de CCV-richtlijn Brandbeveiliging opslag en verkoop 650 
Consumentenvuurwerk, en bij realisatie leiden tot een doeltreffende brandbeveiliging van de 651 
vuurwerk(buffer)bewaarplaats en de eventuele verkoopruimte(n). 652 

3. GOEDKEURING UPD 653 
Het UPD, inclusief bewijs van beoordeling door een inspectie-Instelling, wordt ter goedkeuring 654 
verzonden aan het bevoegde gezag.  655 

Indien het bevoegd gezag akkoord is met de vastgelegde uitgangspunten maakt het dat 656 
schriftelijk kenbaar aan degene die de inrichting drijft. 657 
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4. ONTWERP BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE 658 
De brandbeveiligingsinstallatie wordt ontworpen door een installateur. Het ontwerp moet 659 
voldoen aan de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten in het UPD. Het ontwerp 660 
bestaat in elk geval uit: 661 

 Een installatietekening van de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. 662 
 Plattegrondtekeningen van de gebouwdelen waarin zich installatiedelen van de sprinkler-, 663 

brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bevinden. 664 
 Elektrische schema’s 665 
 Een blokschema voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. 666 
 Een componentenlijst. 667 
 Certificaten en/of datasheets van de toegepaste componenten. 668 
 Hydraulische berekeningen voor de sprinklerinstallatie. 669 
 Berekeningen vereiste secundaire stroomvoorziening. 670 
 Gegevens van de pomp (indien van toepassing). 671 
 Gegevens watervoorraad (indien van toepassing). 672 
 Gegevens aansluiting op de waterleiding (indien van toepassing) 673 
 Een oorzaak-gevolg diagram van de sturingen (functiematrix). 674 
 675 
Indien gewenst kan de installateur het ontwerp vooraf laten beoordelen door een inspectie-676 
instelling (zie ook stap 6).  677 

5. AANLEG BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE 678 
De installateur legt de brandbeveiligingsinstallatie aan conform het (eventueel al van tevoren 679 
beoordeelde) ontwerp en levert deze op aan de opdrachtgever.  680 

6. IN GEBRUIK NEMEN BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE 681 
Voordat de vuurwerk(buffer)bewaarplaats en eventuele verkoopruimte(n) in gebruik kunnen 682 
worden genomen moet de brandbeveiligingsinstallatie worden geïnspecteerd. De inspectie-683 
instelling beoordeelt de feitelijke situatie aan de hand van het ontwerp en het goedgekeurde 684 
UPD. De inspecteur kijkt of het ontwerp een juiste uitwerking is van de uitgangspunten uit het 685 
UPD, en hij beproeft de installatie op functionaliteit. 686 

Indien komt vast te staan dat de situatie voldoet aan het uitgangspuntendocument en de 687 
brandbeveiligingsinstallatie functioneel is kunnen de vuurwerk(buffer)bewaarplaats en 688 
eventuele verkoopruimte(n) in gebruik worden genomen. 689 

7. BEHEER EN ONDERHOUD BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE 690 
Tijdens het gebruik van de vuurwerk(buffer)bewaarplaats en eventuele verkoopruimte(n) moet 691 
de brandbeveiligingsinstallatie adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. Dit 692 
gebeurt door een combinatie van beheer van de voorzieningen en het testen en onderhouden 693 
van de installaties. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid. 694 

INSPECTIES 695 
De brandbeveiligingsinstallatie en de daarmee samenhangende bouwkundige en organisatorische 696 
randvoorwaarden worden geïnspecteerd door een op basis van ISO/IEC 17020 daarvoor 697 
geaccrediteerde type A inspectie-instelling. 698 

De inspectie-instelling verricht in het proces de volgende werkzaamheden: 699 

 Inspectie van de uitgangspunten op voldoen aan de norm(en) en richtlijnen en vastgelegde 700 
doelen van de beveiliging. 701 

 Indien gewenst: vooraf beoordelen van het ontwerp/revisie. 702 
 Inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie en de daarmee samenhangende bouwkundige 703 

en organisatorische randvoorwaarden voorafgaand aan ingebruikname van de 704 
vuurwerk(buffer)bewaarplaats en eventuele verkoopruimte(n). 705 

 Inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie de daarmee samenhangende bouwkundige  en 706 
organisatorische randvoorwaarden gedurende het gebruik van de 707 
vuurwerk(buffer)bewaarplaats en eventuele verkoopruimte(n). 708 
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De inspectie vindt plaats tegen de gelden norm(en) en richtlijnen en het door het bevoegd 709 
gezag goedgekeurde uitgangspuntendocument. 710 

VIJFJAARLIJKSE TOETS VAN HET UITGANGSPUNTENDOCUMENT 711 
Minimaal eens per vijf jaar beoordeelt de inspectie-instelling of de normen en voorschriften die 712 
in het uitgangspuntendocument worden genoemd, de actuele stand der techniek weergeven. De 713 
inspecteur geeft de verschillen aan tussen de normversie die gebruikt is in het goedgekeurde 714 
UPD en de normversie die ten tijde van de vijfjaarlijkse toets geldt. Welke normversie geldt 715 
wordt bepaald aan de hand van de informatie op www.nen.nl. De informatie uit de toets wordt 716 
vast gelegd in een inspectierapport en verstrekt aan de opdrachtgever. Het rapport is de basis 717 
voor overleg tussen opslagbedrijf en bevoegd gezag over het eventueel aanpassen van het UPD 718 
en (of) de brandbeveiligingsinstallatie. 719 



CCV-Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk 

Goedgekeurd door Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging op <nieuwe datum> 27/27 

© Het CCV 

BIBLIOGRAFIE 720 

NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren 721 
van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren 722 

Memorandum 60 723 

VAS – Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties 724 

  725 

 726 

 727 


