
 

 

 

 

 

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging 

Waarneming Onduidelijk is of de doormelding van storingen van de brandbeveiligingsinstallatie 

voldoet aan de prestatie-eisen voor type 2 van NEN-EN 54-21, omdat hij verloopt via 

een doormeldeenheid waarvoor geen verklaring volgens NEN-EN 54-21 beschikbaar 

is. 

Toelaatbare grens De storingsdoormelding komt binnen 60 seconden aan bij de 24-uurs bemande post 

waar storingsmeldingen worden ontvangen, de transmissieweg wordt bewaakt met 

testmeldingen die minimaal eens per 25 uur worden verzonden en de installatie is 

opgeleverd voor 1 januari 2020.  

Onderbouwing Inspectie op doeltreffendheid vindt plaats tegen algemene eisen op basis van 

professioneel oordeel. De algemene eisen zijn vervat in de van het Bouwbesluit 

afgeleide doelstelling voor brandbeveiligingssystemen. Om vast te stellen dat het 

brandbeveiligingssysteem voldoet aan de afgeleide doelstelling (doeltreffend is) 

moet van de relevante inspectiepunten worden vastgesteld dat zij aan de 

goedkeurcriteria voldoen. De inspectiepunten zijn opgenomen in het CCV-

inspectieschema Brandbeveiligingssysteem. 

Voor doeltreffende brandbeveiliging moeten storingen aan de brandbeveiligings-

installatie zo spoedig mogelijk worden opgelost. Daarom schrijft NEN 2535 voor dat 

storingsmeldingen moeten worden doorgemeld aan een 24-uurs bemande post. Om 

zeker te stellen dat storingsmelding goed verloopt en uitval van de transmissieweg 

wordt opgemerkt schrijft NEN 2535 voor dat de storingsdoormelding moet voldoen 

aan de prestatie-eisen voor type 2 uit NEN-EN 54-21. Bij inspectie op 

doeltreffendheid moet worden beoordeeld of de storingsdoormelding voldoet aan de 

norm, of de noodzakelijke functionaliteit en kwaliteit heeft. 

De functionaliteit en kwaliteit die in NEN-EN 54-21 beschreven is gaat over 

prestatieniveaus voor brand- en storingsmeldingen: gemiddelde transmissietijd, 

maximale transmissietijd, transmissiebewaking en systeembeschikbaarheid. Voor de 

doeltreffendheid van de storingsmelding zijn de maximale transmissietijd en de 

transmissiebewaking van belang.  

De prestatie-eisen voor doormeldingen uit een inbraaksignaleringssysteem zijn 

opgenomen in NEN-EN 50136-1-1. De functionaliteit en kwaliteit die NEN-EN 50136-1 

beschrijft zijn vergelijkbaar met NEN-EN 54-21.  

Van belang is tot slot dat de voeding van de doormeldeenheid afkomstig is uit 

betrouwbare bron. Dit is al een inspectiepunt in het inspectieschema. 

Methode F – functioneel: 

1. (overdrachtssnelheid) het functioneel testen van de overdrachtssnelheid 

(< 60 s), te bepalen bij het uitvoeren van het inspectiepunt Doormelding brand- 

en storingsmeldingen. Goedkeurcriterium: zie inspectieschema. 

2. (beschikbaarheid) het tijdens het functioneel testen van de overdrachtssnelheid 

navragen bij de centralist of de testmeldingen regelmatig en minimaal eens per 

25 uur binnenkomen. 
 

Betreft datum 

2019-02 – Prestatie-eisen storingsdoormelding NEN-EN 54-21 3 juni 2019 


