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Introductie

Om materiele en bedrijfsschade in geval van brand te verminderen zijn gebouwen en apparatuur voorzien van 
brandbeveiligings- en/of detectiesystemen. Deze systemen moeten bij het uitbreken van brand operationeel zijn om 
doeltreffend te kunnen functioneren. Echter, onvermijdelijk zullen er momenten zijn waarop deze systemen moeten worden 
afgesloten voor onderhoud, test, upgrade of reparatie. Het afsluiten van systemen zonder de juiste voorzorgsmaatregelen 
te nemen, of het langer buiten gebruik stellen dan nodig is, kan bijdragen tot schades. In de meeste gevallen hadden deze 
schades beperkt kunnen worden door de buitengebruikstelling naar behoren te beheren.

 

Het ontwikkelen van een formeel beleid waarbij gebruik wordt gemaakt van een formele toestemming voor 
buitengebruikstellingen is de beste oplossing voor het beperken van dit risico. Het is van cruciaal belang dat het  
management volledige verantwoordelijkheid neemt omdat ze het meest vertrouwd zijn met de brandsystemen en gevaren.  
Dit document schetst de basisoverwegingen die nodig zijn om een effectief buitengebruikstellingsbeleid te ontwikkelen. 

Buitenbedrijfsstellingsbeleid

Buitengebruikstellingen die 24 uur overschrijden, buitengebruikstellingen van belangrijke brandbeveiligingssystemen  
(sprinkler systemen) of buitengebruikstellingen van systemen die belangrijke processen of fabrieksdelen beveiligen  
dienen gemeld te worden aan RSA Risk Consulting:

E-Mail: rc.impairments@uk.rsagroup.com

De melding dient ruim voor aanvang van een geplande buitengebruikstelling of direct na een nood buitengebruikstelling 
gestuurd worden. RSA Risk Consulting dient tevens direct na ingebruikname op de hoogte gesteld te worden.

Een buitengebruikstelling dient het volgende te bevatten:

•  Een beleidsdocument dat het gebruik van een formele vergunning verplicht stelt om alle  
buitengebruikstellingen van brandbeveiligings- en/of detectiesystemen te kunnen controleren.

• Senior management ondersteuning en goedkeuring van het beleid.

• Het beleid moet specifieke sancties voor niet-naleving vastleggen.

• Het beleid moet worden gecommuniceerd met aannemers en werknemers.

• Het beleid moet periodiek worden herzien en verbeterd.

• Bekwaam personeel dat is opgeleid om buitengebruikstellingen te autoriseren en te beheren.

• Een uitgebreide checklist van voorzorgsmaatregelen.

Alleen bekwaam personeel mag toestemming geven voor buitengebruikstellingen en deze beheren. Dit personeel  
moet een opleiding krijgen zodat zij vertrouwd zijn met de brand- en explosiegevaren en beveiligingen op de locatie.  
Zij moeten ook hun operationele verantwoordelijkheden volledig begrijpen, waaronder de initiële inspectie voorafgaand 
aan de buitengebruikstelling, de afgifte van vergunningen en een laatste controle om te zorgen dat de beveiligings- en 
detectiesystemen weer in gebruik worden genomen. Deze personen moeten nauw worden betrokken bij het periodieke  
proces van beleidsevaluatie.

 



Voorzorgsmaatregelen

De persoon die geautoriseerd is om buitengebruikstellingen toe te staan en te beheren moet rekening houden met 
onderstaande punten. Een vergunning mag slecht toegewezen worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

• Het betroffen gebied is tot een minimum beperkt.

• De duur is tot een minimum beperkt.

• Kies het juiste tijdstip.

• Voldoende mensen aanwezig.

• Aanwezigheid van een noodplan om de beveiliging snel te herstellen in geval van brand.

• Goede reactie van de brandweer.

• Brandbare stoffen verplaatst.

• Tijdelijke automatische beveiliging installeren indien noodzakelijk.

• Voldoende aanwezigheid kleine blusmiddelen

• Ontstekingsbronnen geminimaliseerd en gevaarlijke processen gestaakt.

• Vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden afgegeven indien van toepassing.

• Brandwacht aanwezig indien betrouwbare detectie afwezig is.

• Noodorganisatie en brandweer op de hoogte gebracht.

•  Werknemers dienen zich bewust te zijn van vergunningseisen, vereiste voorzorgsmaatregelen  
en/of de gevaren die ermee gepaard gaan.

De persoon die de buitengebruikstelling autoriseert dient te allen tijde het betrokken gebied te inspecteren en  
de voorzorgsmaatregelen te bespreken met diegenen die het werk uitvoeren voordat hij een vergunning afgeeft.  
Zij zullen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de brandwacht, de noodorganisatie en de participatie  
van de brandweer. Ze zijn verantwoordelijk voor het gehele buitengebruikstellingsproces en dienen de brandweer  
te bellen na ingebruikname. 

Minimaliseer de grootte van het onbeveiligde gebied. Het buitengebruikstellen van meerdere systemen kan leiden tot een 
onnodig grote blootstelling. Minimaliseer de duur van de buitengebruikstelling door het werk goed voor te bereiden en 
door te werken totdat het werk voltooid is. Als de buitengebruikstelling toe te schrijven is aan geplande werkzaamheden, 
moet u zorgen dat een geschikt tijdstip gekozen wordt. Plan het werk vooraf met de brandweer om te zorgen dat de 
buitengebruikstelling overeenkomt met de tijd dat de brandweer het beste kan reageren op een calamiteit.  
Vraag de brandweer op locatie te zijn indien bepaalde voorzorgmaatregelen niet genomen kunnen worden. 

Mankracht is een belangrijke overweging met betrekking tot het minimaliseren van de duur van de buitengebruikstelling 
en voor het waarborgen van een effectieve opvolging bij een brand. Werknemers moeten het buitengebruikstellingsbeleid 
begrijpen, dienen voorzorgsmaatregelen toe te staan en vertrouwd te zijn met de gevaren in het betrokken gebied. Ontwikkel 
een noodplan dat de beveiliging direct herstelt in het geval van een brand. Voorzie het sprinklersysteem van tijdelijke 
aansluitpunten voor de brandweer. Geef personeel de verantwoordelijkheid om sprinklerkleppen snel te heropenen  
in geval van brand.

Verplaats waar mogelijk brandbare materialen om brandgevaar te elimineren of te verminderen. Indien mogelijk, voorzie het 
betrokken gebied van een tijdelijke bescherming indien de buitengebruikstelling langer gaat duren dan de tijd die vooraf 
gepland was (bijvoorbeeld aansluiten van de brandweer op het sprinklernetwerk). Zorg dat voldoende handbrandblussers 
aanwezig zijn (bijvoorbeeld onder druk staande slanghaspels en handbrandblussers). 



Beheers alle ontstekingsbronnen en stop alle gevaarlijke processen. Besteed bijzondere aandacht aan brandgevaarlijke 
werkzaamheden, roken, elektrische apparatuur, statische elektriciteit, gesmolten materialen, vonken of hete 
oppervlakken gerelateerd aan mechanische apparatuur. Brandgevaarlijk werk mag alleen worden uitgevoerd als de juiste 
voorzorgsmaatregelen worden genomen en het werk wordt gecontroleerd via de afgifte van een vergunning brandgevaarlijke 
werkzaamheden. Brandgevaarlijk werk mag niet worden uitgevoerd als alternatieven zoals zagen, bouten of lijmen voorhanden 
zijn. Het team van bedrijfshulpverleners dient stand-by te staan gedurende werkzaamheden aan brandbeveiligingssystemen  
en wanneer brandgevaarlijk werk dient uitgevoerd te worden in onbeveiligd gebied. 

Een brandwacht moet worden geinstalleerd in het betrokken gebied, tenzij volledige branddetectie geinstalleerd is.  
Een controleronde die elk uur wordt uitgevoerd zal voldoende zijn voor de meeste bedrijven. Een intensievere frequentie  
dient overwogen te worden bij een hoger risico. Informeer te allen tijde de brandweer en de noodorganisatie tijdens  
de buitengebruikstelling. Vraag zonodig hun deelname. 

RSA Risk Consulting kan per e-mail bereikt worden met eventuele vragen (zie boven).

Aftekening

Nadat het brandbeveiligings- of detectiesysteem wederom in gebruik genomen is dient de vergunning teruggegeven  
te worden aan de persoon of afdeling die het werk heeft toegestaan. Het tijdstip dat de systemen werden hersteld moet 
worden geregistreerd en de vergunning dient ondertekend te worden door de persoon of afdeling die het werk uitgevoerd 
heeft. De persoon of afdeling die het werk heeft goedgekeurd, moet fysiek controleren of het beveiligingssysteem weer  
in gebruik is genomen voordat afmelding plaatsvindt. De buitengebruikstellingen dienen bewaard te worden voor 
documentatie en beleidscontroledoeleinden.

Voorbeeld buitengebruikstellingsformulier

De bijgevoegde vergunning kan gebruikt worden om onze klanten te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen 
buitengebruiksstellingsvergunning. Deze vergunning kan worden gewijzigd indien dit nodig is om de vergunning af te  
stemmen op uw behoeften. Wij stellen voor om een tweedelige vergunning in te stellen. De persoon die goedkeuring  
geeft aan de buitengebruikstelling dient een exemplaar te bewaren voor follow-up; het andere exemplaar dient op  
de werkplek te worden bewaard, bij voorkeur bevestigd aan het systeem dat buiten gebruik genomen is.

 



Brandbeveiliging & branddetectiesystemen

Kennisgeving buitengebruikstelling / ingebruikname  

Email naar: rc.impairments@uk.rsagroup.com  

OPMERKING: brandverzekeraars dienen 24 uur voorafgaand aan een geplande buitengebruikstelling, buitengebruikstelling ten gevolge van een 
noodsituatie, of de ontdekking van een niet goed uitgevoerde buitengebruikstelling in kennis gesteld te worden. Tevens dienen verzekeraars in kennis 
gesteld te worden indien het systeem weer in gebruik genomen wordt.

OPMERKING: verzekeraars dienen onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden 
en na heringebruikname van het systeem per email in kennis gesteld te worden.

Sprinklersysteem 

Hydranten 

Slanghaspels 

Gasblussysteem

Watermistsysteem  

Optisch beam detectiesysteem

Staf & management in kennis gesteld 

Brandweer in kennis gesteld  

Alarmstation in kennis gesteld  

Brandgevaarlijk werk verboden

Ingebruik-name: Geheel Deels

Anders (noem systeem)                                                           

Reden voor buitengebruikstelling  

Warmte detectiesysteem                                

Branddetectiesysteem

Aspiratiesysteem

Infrarood/ultraviolet detectiesysteem 

RCG004A(ES) 
August 2021

Polisnummer  
(indien bekend):

Handelsnaam:

Locatie en aard van het                                                 
betrokken gebied:

Geschatte datum en tijd  
van de ingebruik-name:

Datum en tijd 
ingebruikname:

Handtekening:

Disclaimer: The information set out in this document constitutes a guide and should not be construed or relied upon as specialist 
advice. RSA does not guarantee that all hazards and exposures relating to the subject matter of this document are covered. 
Therefore RSA accepts no responsibility towards any person relying upon these Risk Control Guides nor accepts any liability 
whatsoever for the accuracy of data supplied by another party or the consequences of reliance upon it.

Naam: Functie:

Naam:

Bedrijf:  

Datum en ijd kennisgevin:

Adres:  

Geschatte datum en tijd  
van de werk-zaamheden 

Telefoonnummer:

Reden voor deficiénce:

Anders (benoem dit):

Anders (noem systeem):

Van:

Buitengebruikgesteld systeem:

Genomen voorzorgsmaatregelen:

Kennisgeving ingbruikname:

JA JA NVT NVT

Kleine blusmiddelen voorhanden 

Roken verboden 

Gebied bezet of controleronden uitgevoerd

Gevaarlijke processen stilgelegd 


	Text Field 2: 
	Text Field 33: 
	Text Field 15: 
	Text Field 17: 
	Text Field 35: 
	Text Field 36: 
	Text Field 37: 
	Text Field 38: 
	Text Field 1: 
	Text Field 34: 
	Text Field 14: 
	Text Field 3: 
	Text Field 16: 
	Text Field 6: 
	Text Field 13: 
	Text Field 32: 
	Text Field 12: 
	Radio Button 28: Off
	Radio Button 29: Off
	Radio Button 21: Off
	Radio Button 23: Off
	Radio Button 25: Off
	Radio Button 27: Off
	Radio Button 20: Off
	Radio Button 22: Off
	Radio Button 24: Off
	Radio Button 26: Off
	Radio Button 1: Off
	Radio Button 7: Off
	Radio Button 2: Off
	Radio Button 8: Off
	Radio Button 3: Off
	Radio Button 9: Off
	Radio Button 4: Off
	Radio Button 10: Off
	Radio Button 5: Off
	Radio Button 11: Off
	Radio Button 6: Off
	Radio Button 12: Off
	Radio Button 13: Off
	Radio Button 14: Off
	Radio Button 15: Off
	Radio Button 16: Off
	Radio Button 17: Off
	Radio Button 18: Off
	Radio Button 19: Off


