Protocol Automatische Doormelding Brandalarm van PAC naar RAC
ACHMEA & VEBON
Bouwbesluit 2012 en doormelding brandmeldinstallaties
Per 1 april is het Bouwbesluit 2012 van kracht. Hierin is de verplichte doormeldingen voor
brandmeldinstallaties sterk gereduceerd. Doormelding blijft verplicht voor die gebruiksfuncties
waar zich minder zelfredzamen bevinden zoals zorgclusterwoningen, kinderopvang, celfunctie,
verpleeg- en ziekenhuizen. Dit betekent ook dat voor industriefunctie, onderwijsfunctie,
sportfunctie en winkelfunctie de verplichte doormelding vervalt. Alleen panden die op basis van
gelijkwaardige oplossing ooit van een brandmeldinstallatie zijn voorzien behouden de directe
doormelding naar de RAC wel. Ook een brandmeldcentrale als onderdeel van een gecertificeerde
sprinklerinstallatie behoudt een directe doormelding naar de RAC.
VEBON heeft een protocol ontwikkeld in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en
Brandweer Nederland. Achmea ondersteunt dit protocol, dat is gebaseerd op alarmverificatie, als
de vervanging voor de rechtstreekse doormelding naar de RAC. Dit protocol bevat een
beslissingsmatrix waarin wordt omschreven onder welke voorwaarden een automatische
brandmelding als geverifieerd kan worden beschouwd. Doel is terugdringen ongewenste
brandmeldingen en nodeloze uitrukken van de brandweer, en handhaving van de
branddoormelding naar de alarmcentrale van de brandweer (RAC).
Samenvatting beslissingsmatrix
De PAC meldt direct door naar RAC
· Handbrandmelder
· 2 Automatische brandmelders
De PAC meldt direct door naar RAC, mits
· 1 Automatische brandmelder, buiten werktijd
· 1 Automatische brandmelder, na technische verificatie (bv CCTV)
· Positieve verificatie door persoon
De PAC meldt met maximaal 3 min vertraging door naar RAC
· 1 automatische melder, binnen werktijd
· 1 handbrandmelder (geen NEN 2535)
De PAC meldt niet door naar RAC
· Alle overige situaties.
Algemene randvoorwaarde.
· NEN 2535 en NEN 2654 (aantoonbaar met product certificaat)
· Limiet ongewenste meldingen NEN 2535
· Een effectieve interne alarmorganisatie (BHV)
Aanvulling Achmea
· Doormelding bewaakte lijn; Type 1 conform NEN 2535 of VRKI AL2 niveau.
· Technische verificatie; Bij twee melder afhankelijkheid; Twee groepen – of melder de
volgens NEN 2535 te hanteren reductie van het bewakingsoppervlak (naar 70%). In het
PVE aanpassen naar behoud 100%. Gestelde 70% is in het kader van de hier bedoelde
aansturing voor doormelding NIET noodzakelijk.
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