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BRKI Brand Risico Klassen Indeling - certificering 

VEB4 Brand Kwaliteitssysteem, conform VEB4 systeem-en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 

Bewakingsvorm conform VEB4 systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 

Klasse NEN 2535:2017 volledig 

1 niet automatische bewaking 

2 ruimtebewaking 

3 gedeeltelijke bewaking (in relatie tot ontvluchting) 

4 Volledige bewaking 

  

Overige bewakingsvormen conform VEB4 systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 

Klasse NEN 2535:2017 volledig 

1 objectbewaking 

2 ruimtebewaking (specifieke ruimte(n) ) 

 

Toelichting per klasse: 
 
Klasse 1 Niet automatische bewaking 

Onder niet automatische bewaking wordt verstaan een brandmeldinstallatie waarbij alleen handbrandmelders zijn 

aangebracht, 

Klasse 2 Ruimtebewaking in relatie tot vluchten 

Onder ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten wordt verstaan een bewakingsvorm waarbij alleen in een bepaalde 

ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische brandmelders zijn aangebracht. 

Klasse 2 Ruimtebewaking specifieke ruimte(n) 

Een bewakingsomvang waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische en/of 

handbrandmelders zijn aangebracht. 

Klasse 2 Objectbewaking 

Een bewakingsomvang waarbij een bepaald object in een ruimte (bijvoorbeeld schakelkasten, machines, laadstations 

heftrucks) met automatische melders wordt beveiligd. 

Klasse 3 Gedeeltelijke bewaking 

Een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke handbrandmelders, automatische brandmelders zijn 

aangebracht in de verkeersroute en de in aanmerking komende ruimten met een verhoogd risico voor het ontstaan 

van brand (door een verhoogde aanwezigheid van ontstekingsbronnen en/of brandbaar materiaal). 

Klasse 4 Volledige bewaking 

Een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw zijn 
voorzien van één of meerdere automatische brandmelders. Bewakingsvorm conform VEB4 systeem- en 
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 
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BRKI Brand Risico Klassen Indeling - opleveringsdocument 

VEB4 Brand Kwaliteitssysteem, conform VEB4 projectierichtlijnen 

Bewakingsvorm conform VEB 4 projectierichtlijnen 

Klasse NEN 2535:2017 

1 objectbewaking 

2 ruimtelijke bewaking (specifieke ruimte(n)) 

3 gedeeltelijke bewaking (in relatie tot ontvluchting) 

4 volledige bewaking 

 

Toelichting per klasse: 

Klasse 1 Objectbewaking 

Een bewakingsomvang waarbij een bepaald object in een ruimte (bijvoorbeeld schakelkasten, machines, laadstations 

heftrucks) met automatische melders wordt beveiligd. 

Klasse 2 Ruimtebewaking specifieke ruimte(n) 

Een bewakingsomvang waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische en/of 

handbrandmelders zijn aangebracht. 

Klasse 3 Gedeeltelijke bewaking 

Een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke handbrandmelders, automatische brandmelders zijn 

aangebracht in de verkeersroute en de in aanmerking komende ruimten met een verhoogd risico voor het ontstaan 

van brand (door een verhoogde aanwezigheid van ontstekingsbronnen en/of brandbaar materiaal). 

Klasse 4 Volledige bewaking 

Een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw zijn 

voorzien van één of meerdere automatische brandmelders. 

 

 

 


