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Periodieke inspectie van 
een branddetectiesysteem - 
Nutteloos of noodzakelijk?

De regelgeving, een advies van de 
brandweer, het preventieverslag van 
uw verzekeraar of het resultaat van uw 

wettelijk verplichte brandrisicoanalyse voorzien 
in de installatie van een automatisch brandde-
tectiesysteem. 
 
 
Een automatisch branddetectiesysteem moet voldoen 
aan een norm, namelijk een o ciële norm, een verorde-
ning of de eigen voorschriften. Die norm wordt doorgaans 
vermeld in de wettekst, uw brandrisicoanalyse, het attest 
van de instanties, het rapport van de hulpverleningszone 
of het contract (van uw verzekeraar of een bestek). Indien 
dat niet het geval is, moet de verzoekende instantie ze 
specificeren, evenals de praktische bepalingen ervan, 
zoals de frequentie, de inspectie en de hoedanigheid 
van de interveniënten. Zonder die details kan uw instal-
latie zeer snel als ‘ine ciënt’ worden beoordeeld. Als het 
branddetectiesysteem bijvoorbeeld is vastgelegd in het 
kader van de brandrisicoanalyse, die verplicht is overeen-
komstig de Codex over het welzijn op het werk - Boek III, 
Titel 3, moet het systeem voldoen aan de meest recente 
toepassingsnormen, zoals de normen NBN S 21-100-1 en 
NBN S 21-100-2. 

De verplichting omvat alle bepalingen van de normen, 
ook de onderhouds- en inspectieverplichtingen. Als 
een bepaling niet wordt uitgevoerd, als de inspecties 
bijvoorbeeld niet worden uitgevoerd of de frequenties niet 
worden gerespecteerd, wordt uw installatie niet langer 
als ‘conform’ beschouwd. De beheerder kan in gebreke 
worden gesteld en zal aansprakelijk worden gesteld. 

In België zijn de aanbevolen referentienormen:
 � NBN S 21-100-1 voor recente installaties sinds 2015;  
+ add 1 (2019)

 � NBN S 21-100 voor de oudste installaties sinds 1986.

Die normen, evenals de meeste normen in het algemeen, 
vereisen:

 � een initiële inspectie door een gespecialiseerde (geac-
crediteerde) derde instantie die de conformiteit van de 
installatie met de gekozen norm garandeert;

 � onderhoud;
 � periodieke inspecties of controles door een gespeciali-
seerde (geaccrediteerde) derde instantie.

Boven op de eisen van de norm, en om onnodige kosten 
of tegenslagen bij de initiële inspectie te vermijden, biedt 
ANPI de mogelijkheid om de plannen en het project 
vooraf goed te keuren, een taak die ook onder accreditatie 
wordt uitgevoerd.
Het gebrek aan conformiteit van een niet-onderhouden of 
niet-gecontroleerde installatie kan onbelangrijk en zonder 
onmiddellijke gevolgen lijken. Het gebrek heeft geen 
gevolgen en blijft ‘onzichtbaar’ tot er een incident gebeurt. 
Die tekortkoming zal duidelijk worden benadrukt en de 
verantwoordelijkheden zullen worden vastgesteld bij het 
onderzoek na dit incident. De betrokken verantwoorde-
lijke beheerders zullen de juridische en financiële conse-
quenties moeten dragen. Te veel beheerders zijn hier niet 
van op de hoogte!
De beheerder moet kunnen aantonen dat hij alle maatre-
gelen heeft genomen om de installatie in goede staat, func-
tioneel en betrouwbaar te houden. Deze garantie omvat 
de periodieke ‘controle’, uitgevoerd door een keuringsins-
tantie die gespecialiseerd is in automatische brandde-
tectie en geaccrediteerd is voor de toegepaste norm en 
de betre ende opdracht. Alleen die instantie kan op een 
neutrale en onpartijdige manier wijzen op de tekortko-
mingen, storingen en/of wijzigingen aan de omgeving die 
zich hebben voorgedaan sinds de indienststelling en/of 
die ‘vergeten’ zijn door de installateur tijdens de installatie 
of het onderhoud. 
De initiële en periodieke inspecties evenals het onde-
rhoud zijn de garantie voor de betrouwbaarheid van de 
automatische branddetectie-installatie.
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In de normen NBN S 21-100-1 en NBN S 21-100-2 worden onder andere de eisen vermeld die u terugvindt in de volgende 
tabel.

Type controle Periode Intervenië nt NBN S 
21-100-2 (*)

Bepalingen NBN S 
21-100-1

Initiële controle
Elk nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem

Bij de indienststelling Keuringsinstantie 4.4 Artikels 9.2.2 en 9.2.4

Periodieke controle
Branddetectie- en brandmeldsystemen

Minstens om de 3 jaar Keuringsinstantie 4.4 Artikels 9.2.3 en 9.2.5

Controle na wijziging
Elk branddetectie- en brandmeldsysteem dat een be-
langrijke wijziging heeft ondergaan overeenkomstig 
paragraaf 12.2

Binnen het jaar Keuringsinstantie 4.4 Artikels 9.2.2. en 9.2.4

(*) Keuringsinstantie: 
-   is geaccrediteerd type A volgens de norm NBN EN ISO 17020 door een accreditatie-instelling die behoort tot de ‘Multilateral agreement (MLA)’ van 

de ‘European Cooperation for Accreditation (EA)’;
-   moet de automatische branddetectie in haar toepassingsgebied hebben EN beschikken over de nodige competenties, kennis en middelen in de 

domeinen waarvoor zij opereert;
-  moet de normen NBN S 21-100:1986, NBN S 21-100-1:2015, NBN S 21-100-1/A1:2019, NBN S 21-100-2 in haar accreditatiedomein hebben; 
-  moet het type missie (goedkeuring van de plannen, initiële inspectie, periodieke inspectie) in haar toepassingsgebied hebben.

Te veel wettelijke voorschriften eisen enkel de controle 
van de elektrische installatie die het branddetectiesysteem 
voedt. Dat is uiteraard niet voldoende om ervoor te zorgen 
dat een installatie goed is afgestemd op haar omgeving 
(type ruimte, type brandsto en - producten en goederen -, 
interactie met de andere apparatuur, enz.) en om de goede 
werking van de verschillende onderdelen te garanderen 
(zie DTD 173 die bij dit magazine is bijgevoegd). 
De plaatsing van een detectiesysteem volstaat niet om 
de doeltre endheid ervan te allen tijde en onder alle 
omstandigheden te garanderen. Het volstaat dus niet om 

de installatieregels gewoon even te ‘checken’ tijdens een 
periodieke controle. Men moet ook rekening houden met 
eventuele veranderingen in de omgeving, de gemonitorde 
risico’s en hun interacties beoordelen om de mogelijke 
oorzaken van storingen te identificeren. Het deskundige 
en ervaren oog van de inspecteurs die ona ankelijk 
zijn van de contracterende partijen kan gemakkelijker 
ontwerpfouten of de ontoereikendheid van de installatie 
ontdekken en zal vooral onderhoud (gecertificeerde instal-
lateur) niet verwarren met inspectie (geaccrediteerde 
keuringsinstantie).
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ANPI is een geaccrediteerde keuringsinstantie voor de 
initiële inspectie en de periodieke inspecties van uw 
branddetectie-installaties volgens de normen NBN S 
21-100 en NBN S 21-100-1 & 2.

Meer informatie over de initiële inspectie en de perio-
dieke inspectie: inspections@anpi.be

Jeanine DRIESSENS
ANPI - Information & Media Center

REFERENTIES

 � NBN S 21-100-1 - Branddetectie- en brand-
meldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoana-
lyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie 
en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, 
de controle, het gebruik, het nazicht en het onder-
houd - 2015 / + addendum 1:2019

 � NBN S 21-100-2 - Branddetectie- en brand-
meldsystemen - Deel 2: Kwalificaties en compe-
tenties - 2015


