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watermistinstallatie
Een automatische watermistinstallatie is een vast opge-
stelde brandbestrijdingsinstallatie, bestaande uit een 
samenstelling van hittegevoelige elementen (nozzles), lei-
dingen, appendages, één of meerdere watertoevoeren en 
een (door)meldinstallatie. 

Een watermistinstallatie heeft net als een sprinklerinstal-
latie tot doel een brand op een willekeurige plaats in het 
beveiligde object/gebouw in een vroeg stadium te detec-
teren, te signaleren en deze vervolgens automatisch te 
blussen (extinguish) of te onderdrukken (suppression), 
dan wel de brand zodanig onder controle te houden (con-
trole mode) dat de blussing kan worden voltooid door 
eigen personeel met kleine blusmiddelen of door de 
brandweer.

Er zijn verschillende uitvoeringen van watermistinstalla-
ties, waarbij het volgende onderscheid gemaakt wordt:
– Low Pressure   (tot 12,5 bar)
– Medium Pressure  (12,5 bar tot 35 bar)
– High Pressure  (35 bar tot 200 bar)

Dit artikel richt zich op de ‘High Pressure-systemen’ 
omdat deze systemen ten opzichte van de andere syste-
men op dit moment het meest zijn getest en worden toe-
gepast.
 
Voorts kunnen hoge druk watermistsystemen onderschei-
den worden in natte en delugesystemen. Bij natte syste-
men vindt, in relatie tot het temperatuurverloop, de acti-
vering per nozzle plaats en bij delugesystemen wordt na 
detectie een groep nozzles per sectie geactiveerd. Detectie 
en activering van het watermistsysteem geschiedt, net 
zoals dat bij een sprinklersysteem het geval is, door mid-
del van een aanspreekelement in de nozzle/sproeikop of 
door sturing vanuit een brandmeldinstallatie. 

blusprincipe
Een watermistinstallatie creëert zeer fijn verneveld water 
dat door middel van speciale sproeiers (nozzles) en onder 

(hoge) druk wordt gegenereerd. De kleine waterdruppel 
(nevel) die ontstaat is in staat om snel warmte te onttrek-
ken uit de brand en lokaal zuurstof te verdringen (inerti-
sering) door middel van stoomvorming. 

Een hoge druk watermistinstallatie vormt als gevolg van 
een hoge werkdruk (circa 100 bar) zeer fijne druppels. 
Deze genereren een enorm koelend vermogen als gevolg 
van het relatief grote reactieoppervlak van het water. Dit 
koelend effect ontstaat door de conversie van de vloeistof-
fase naar de gasfase. Hiervoor wordt warmte onttrokken 
uit de vlammen en directe omgeving van de brand. Een 
brand wordt beheerst dan wel geblust als de temperatuur 
voldoende is teruggebracht tot onder de ontbrandingstem-
peratuur van de bij brand betrokken geraakte materialen. 

Doordat een grote reactieoppervlakte aanwezig is, is het 
water bij hoge temperaturen zeer snel in staat van vloei-
stof- over te gaan tot gasfase. Bij deze overgang wordt 
stoom gevormd die gepaard gaat met een volumetoename 
van circa 1700 maal. Naast de verlaging van de tempera-
tuur verhindert deze stoomdruk de omringende zuurstof 
de brand te bereiken. Op die manier wordt het koelende 
en een smorende effect van de brand op hetzelfde 
moment verkregen. Een deel van de stoom die rond de 
primaire brand ontstaat wordt meegenomen in de onver-
brande gassen die boven het vuur ontstaan. Dit heeft een 
koelend effect op de brandgassen waarbij de gassen 
gelijktijdig worden verdund door de stoom en daardoor 
zeer moeilijk te ontsteken zijn [1].

Het blusprincipe wijkt hiermee enigszins af ten opzichte 
van een sprinklersysteem dat primair uitgaat van koeling 
van de brand en directe omgeving (prewetting), ter voor-
koming van het bereiken van de kritische flash over-tem-
peratuur waarbij de brand van lokaal tot compartiments-
brand uitgroeit.

Figuur 1 visualiseert het ruimtelijke effect van watermist 
en figuur 2 laat het verschil tussen watermist- en sprin-
klerdruppels zien. 

de opkomst van automatische hoge druk watermistinstallaties als brandbestrijdingssysteem lijkt 
niet meer te stoppen. de systemen zijn vooral populair vanwege de zeer geringe hoeveelheid water 
die benodigd is om de brand te bestrijden. het systeem wordt veelal vergeleken met automatische 
sprinklersystemen. in basis is dat ook een juist vergelijk, maar er zijn verschillen. verschillen die 
verder gaan dan de hoeveelheid bluswater en belangrijk zijn bij het maken van de juiste keuze. het 
is dus van belang zorgvuldig te werk te gaan. dit artikel biedt daartoe een handvat. in dit artikel 
wordt de watermisttechniek in basis uitgelegd en vergeleken met sprinklersystemen. hieruit blijkt 
dat watermistsystemen voor een aantal toepassingsgebieden interessant is en er beperkingen zijn 
waarmee rekening moet worden gehouden. het credo is ‘niet getest is niet doen!’

helderheid in watermist! 
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effectiviteit
De effectiviteit van waternevel bij een automatisch blus-
systeem is sterk afhankelijk van de kenmerken (de verde-
ling van de druppelformaten, fluxdichtheid en sproei-
beeld) van de betreffende installatie in relatie tot het 
brandscenario (afscherming van de brandstof, brand-
grootte en ventilatie). Andere factoren, zoals de geometrie 
en omsluiting van de ruimte zijn ook van invloed op de 
effectiviteit van waternevel. In tegenstelling tot sprinkler- 
of blusgasinstallaties zijn daarvoor geen generieke ont-
werpnormen waarin de uitgangspunten voor verschillen-
de scenario’s zijn beschreven. De internationaal 
gehanteerde ontwerpnormen voor watermistinstallaties 
beschrijven slechts basiseisen. Daarnaast dient door mid-
del van realistische brandproeven (in relatie tot het 
beschouwde object) en de goedkeuring van de appara-
tuur, door daarvoor geaccrediteerde laboratoria, de functi-
onaliteit en betrouwbaarheid van de installatie te zijn 
aangetoond (approvals). Voor het ontwerp van de instal-
latie en de daarmee samenhangende randvoorwaarden 
moeten de daaraan gerelateerde ‘Design, Installation, 
Operation en Maintenance Manuals’ (DIOM’s) worden 
gehanteerd. De DIOM’s zijn systeemspecifiek en leveran-
ciersafhankelijk. 

Door het Building Research Establishment (BRE) is onder-
zoek [2] gedaan naar de toepassing van watermistinstalla-
ties in het Verenigd Koninkrijk met onder andere als 
onderzoeksvraag op welke wijze de effectiviteit van 
watermistinstallaties wordt onderbouwd en op welk 
gebied nader onderzoek noodzakelijk is. Reden hiervoor 
was de toenemende mate van watermistinstallaties in de 
gebouwen in de UK. Het onderzoek concludeert onder 
andere dat op basis van voorschriften en ‘full scale’ rea-
listische brandproeven de effectiviteit van watermistin-
stallatie wordt aangetoond. Maar ook dat de betrokkenen, 
waaronder de brandweer, het moeilijk vinden om te 
beoordelen in hoeverre deze brandproeven voldoende 
representatief zijn voor het te beveiligen object/gebouw. 
In verband met diverse zaken als complexiteit van de 
installatie en de vereiste specifieke vakkennis is veelal 
een vakkundig oordeel van een onafhankelijke derde 
noodzakelijk. 

Om de effectiviteit en de vereiste kwaliteit van watermist-
installatie bij realisatie en gedurende de gebruiksfase aan 
te tonen, kan in Nederland gebruik worden gemaakt van 
certificering van brandbeveiligingssystemen overeenkom-
stig het CCV Inspectieschema Brandbeveiliging [3]. 
Onderdeel van de certificering is dat door middel van 
‘Approval Reports’ van daarvoor geaccrediteerde testlabo-
ratoria de functionaliteit en betrouwbaarheid van de 
installatie in relatie tot het beschouw object dient te zijn 
aangetoond.

sprinkler als referentiekader
De criteria voor brandproeven met blussystemen zijn 
meestal: criteria voor optredende temperaturen en ver-
brand materiaal (beschadigd gebied) of tijdsduur van de 
blussing. Dit alles wordt vergeleken met een referentietest 
met traditionele (sprinkler)systemen welke reeds zijn 
goedgekeurd voor de toepassing.

De afbeeldingen in figuur 3 (a tot en met c) geven de 
resultaten van een dergelijke vergelijkende test, tussen 
een traditioneel sprinklersysteem, een systeem van water-
nevel en een free burn test (zonder blussysteem). Met 
dergelijke testen wordt de gelijkwaardigheid ten aanzien 
van sprinklersystemen bepaald. Tevens kan de risicoclas-
sificatie conform de ‘international standards’ NEN-EN 
12845 [4] of NFPA 13 [5] worden gebruikt als leidraad 
voor de risicobeoordeling.

toepassingsgebied
Zoals hiervoor aangegeven zijn er geen generieke ont-
werpnormen voor watermistsystemen. De bestaande 
internationale watermistnormen (NFPA 750 [6] en NEN-
EN 14972 [7]) stellen dat ontworpen moet worden op 
basis van de resultaten van full scale fire tests, vastgelegd 
in leveranciersspecifieke DIOM’s. Dit maakt dat het toe-
passingsgebied zo breed is als dat er getest is. Daar de 
tests en DIOM’s leveranciersgebonden zijn verschilt het 
toepassingsgebied per fabricaat. 

De afgelopen circa 20 jaar hebben enkele duizenden tests 
plaatsgevonden van watermistinstallaties in diverse daar-
voor geaccrediteerde laboratoria. Het algemene beeld dat 
daaruit ontstaat is dat watermist met name goed presteert 
in relatief kleine volumes (hotelkamers, celvormige kanto-
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Ruimtelijk effect watermistblussing

Druppelvergelijk tussen watermist en sprinkler
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Projectering
De projectering van de watermistnozzles is, afhankelijk 
van het te beveiligen risico (gevarenklasse), tot 25 m2 per 
nozzle. Vanwege gebouwindeling, obstructie, en dergelij-
ke is in de praktijk gemiddeld een  projectering circa  
12,5 m2 per nozzle haalbaar. In vergelijkbare situaties is 
de maximale projectering voor sprinklerinstallaties tot  
12 m2 en praktisch circa 6,5 m2 per sprinklerkop. Het ver-
schil in wateropbrengst is daarbij voor watermistinstalla-
ties gemiddeld 23 liter/minuut/nozzle en voor sprinkler-
installaties circa 120 liter/minuut/kop. Ook hier geldt dat 
genoemde cijfers indicatief en afhankelijk zijn van het te 
beveiligen risico uitgedrukt in gevarenklassen.

Leidingen en appendages
De leidingen en appendages zijn bij een hoge druk water-
mistsysteem uitgevoerd in RVS. De leiding diameters vari-
eren van 38 mm voor voedingsleidingen tot 12 mm voor 
de watermistleidingen. Een traditioneel sprinklersysteem 
is veelal vervaardigd uit gemenied staal en de leidingdia-
meters variëren van circa 200 mm voor voedingsleidingen 
tot 50 mm voor de sprinklerleidingen. Watermistleidingen 
laten zich in tegenstelling tot sprinklerleidingen buigen. 
Dit kan montagevoordelen opleveren met name in 
bestaande gebouwen waar weinig inbouwruimte is. Dit 
wordt versterkt door het feit dat eventueel aanwezige 
obstructies het sproeipatroon van watermistnozzles min-
der verstoren dan het sproeipatroon van sprinklerkoppen. 
Over het algemeen genomen worden watermistleidingen, 
inclusief de nozzles als esthetisch fraaier ervaren dan 
sprinklerleidingen met sprinklerkoppen.

Kostenverschillen
De kosten voor een watermist- danwel sprinklersysteem 
zijn sterk afhankelijk van het te beveiligen risico, gebouw - 
kenmerken en te beveiligen oppervlak. Indicatieve m2- of 
nozzle/kopprijzen zijn daarmee niet te geven. Wel kan 
gesteld worden dat de materiaalprijzen van een water-
mistsysteem hoger zijn dan voor een sprinklersysteem. 
Daar staat echter tegenover dat de projectering van het 
aantal watermistnozzles meestal gunstiger uitvalt dan 
voor sprinklerkoppen. De praktijk leert ons dat hoge druk 
watermistsystemen veelal hogere investeringskosten met 
zich meebrengen dan een sprinklersysteem. Watermist-
systemen zijn sterk leveranciersgebonden en het aantal 
aanbieders is nog beperkt dit heeft mogelijk zijn weerslag 
op de huidige prijsvorming.

ren, cellen, patiëntenkamers, enzovoort) en bij relatief 
snelontwikkelende branden. Daarmee niet gezegd dat 
grotere volumes en relatief minder snel ontwikkelende 
branden niet haalbaar zijn, maar dan worden de testcrite-
ria van beschikbare fire tests wel belangrijker. Daarnaast 
zijn er relatief veel testverslagen beschikbaar van enkele 
bijzondere beveiligingsobjecten zoals gasturbines, machi-
nekamers, datacenters, en dergelijke. Dit is onder andere 
verklaarbaar vanwege de oorsprong van watermistinstal-
laties in de maritieme sector. 

Het is dus van belang dat voor het beoogde toepassings-
gebied representatieve testrapporten en bijbehorende 
DIOM’s beschikbaar zijn. De praktijk wijst echter uit dat 
het vaak onvermijdelijk is dat interpretatie en extrapolatie 
op basis van beschikbare testverslagen nodig is. De prak-
tijk is immers in veel gevallen in meer of mindere mate 
afwijkend van testcondities. Hier ligt een belangrijke rol 
voor de watermistadviseur en de onafhankelijke type A 
geaccrediteerde inspectie-instelling. Afwijkingen van het 
watermistontwerp ten opzichte van testcondities moeten 
door de adviseur in het uitgangspuntendocument voor de 
watermistinstallatie worden beschreven en gemotiveerd 
en vervolgens ter validatie worden voorgelegd aan de 
inspectie-instelling.  

vergelijk met sprinklerinstallatie
Uit het voorgaande blijken al enkele verschillen tussen 
een watermist- en sprinklerinstallatie. De belangrijkste 
verschillen op een rij:

Watervoorraad
Veruit het grootste en in de praktijk meest populaire ver-
schil is het verschil in waterverbruik en als gevolg daar-
van het verschil in waterschade na activering. Vanwege 
de verneveling en blussing op basis van locale inertisering 
kan een hoge druk watermistinstallatie met een water-
voorraad volstaan van 10% tot 20% ten opzichte van een 
reguliere sprinklerinstallatie. Voor de lichtere en normale 
brandrisico’s (gevarenklassen) kan veelal volstaan wor-
den met een watervoorraad van tussen de 5 m3 en 30 m3. 
In vergelijkbare situaties is voor een sprinklerinstallatie 
135 m3 of meer noodzakelijk. Voor de duidelijkheid; 
genoemde cijfers zijn afhankelijk van het te beveiligen 
risico uitgedrukt in gevarenklassen. De cijfers zijn daar-
mee indicatief.

free burn test (geen blussysteem) sprinklersysteem als referentiekader watermistsysteem (geëvalueerd voor  
acceptatie)

3a 3b 3c
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–  Watermistinstallaties zijn uitsluitend inzetbaar binnen 
het testgebied. 

–  Watermistinstallaties presteren met name goed in rela-
tief kleine volumes en bij relatief snelontwikkelende 
branden. Daarbuiten zijn testcondities sterk bepalend.

–  Bij approvals welke aansluiten bij de risicoclassifica-
ties voor sprinklers is een één op één vergelijk met 
traditionele sprinkler mogelijk.  

–  De inzetmogelijkheden van watermistinstallaties zijn 
sterk leveranciers- en fabricaatgebonden.

–  Door leveranciers geclaimde positieve bijdrage ten 
aanzien van ‘life safety’ in het kader van rookver-
spreiding, is aannemelijk maar nog onvoldoende 
bewezen om in te zetten voor gelijkwaardige veilig-
heid. 

–  Watermistinstallaties verbruiken relatief weinig water 
en veroorzaken als gevolg daarvan geringe waterscha-
de.

–  De watervoerende delen zijn regulier uitgevoerd in 
RVS, wat de levensduur van de installatie ten goede 
komt.

–  De watervoorziening van watermistinstallaties is com-
pact en het leidingwerk is fraaier en levert in bestaan-
de gebouwen soms inbouwvoordelen ten opzichte 
van een sprinklerinstallatie.

–  De praktijk wijst uit dat watermistinstallaties meestal 
om een hogere investering vragen dan een sprinkler-
installatie.

Om te bepalen of de inzet van een hoge druk watermist-
installatie de juiste keuze is, is afhankelijk van het bevei-
ligingsdoel en locatiespecifieke omstandigheden. De door-
slaggevende argumenten voor de keuze van een 
watermistinstallatie zullen in de meeste gevallen gevon-
den worden in de waardering van bijkomende voordelen 
ten opzichte van een sprinklerinstallatie, zoals geringer 
waterverbruik (minder waterschade), flexibiliteit in com-
binatie met andere technieken en montagevoordelen. Kort 
gezegd; zijn deze de meerprijs waard?  n

bronnen
 [1] National Research Council Canada (NRCC), ‘A 
Review of water mist fire suppression systems –  
fundamental studies’, Zhigang Liu and Andrew K. Kim

Gelijkwaardige veiligheid
Het Bouwbesluit 2012 [8] biedt de mogelijkheid om van 
de prestatie-eisen af te wijken op basis van het gelijk-
waardige veiligheidsbeginsel. Net zoals bij sprinklersyste-
men kunnen watermistinstallaties ingezet worden als 
gelijkwaardige veiligheid voor onder andere:
– grote brandcompartimenten
– beschermde subbrandcompartimenten
– voorkomen van brandoverslagsituaties
– lagere brandwerendheid bouwconstructie
–  vervallen functiebehoudbekabeling van de brand-

meld- en ontruimingsalarminstallatie

De basis voor de gelijkwaardige veiligheid is gelegen in de 
actieve vorm van brandbeveiliging, waarbij de brand 
direct na het detecteren automatisch wordt bestreden en 
beperkt wordt tot het maximale sproeivlak van de instal-
latie. Een flash over en daarmee volledige compartiments-
brand wordt voorkomen. Dit in tegenstelling tot de pas-
sieve benadering vanuit het Bouwbesluit waarbij de 
brand via bouwkundige voorzieningen beperkt wordt tot 
een maximaal uitbreidingsgebied (compartimentering), 
waarbij het acceptabel is dat het compartiment verloren 
gaat. De bestrijding is afhankelijk van de in- en externe 
hulpverlening. Figuur 4 illustreert het effect van actieve 
brandbestrijding.

Een in de praktijk veel gehoorde claim is dat watermist-
druppels in staat zijn rookpartikels aan zich te binden en 
(toxische) rookgassen te reduceren. Een vergelijk wordt 
dan gemaakt met het gaswasprincipe. Dit is een luchtgas-
reinigingstechniek (gaswasser) die in de (chemische) 
industrie vaak wordt toegepast, waarbij verontreinigingen 
op basis van absorptie uit de lucht- of afgasstroom wor-
den gehaald. Het is een aannemelijke gedachte dat dit 
effect ook optreedt in een brandruimte die met watermist 
wordt gevuld. Hiernaar is echter nog onvoldoende empi-
risch onderzoek verricht om de gaswaswerking te claimen 
voor betere een persoonlijke veiligheid (life safety) in de 
brandruimte. Tevens is de zichtvermindering nog onvol-
doende onderzocht, die ontstaat door de vermenging van 
rookpartikels en watermistdruppels. Er is dus nog onvol-
doende basis om de mogelijke positieve effecten van 
watermist in het kader van ‘life safety’ in te zetten voor 
de motivering van gelijkwaardige veiligheid op dit gebied.

Net zoals dat voor sprinklerinstallaties het geval is, kun-
nen geen generieke gelijkwaardige veiligheidsprestaties 
aan een watermistinstallaties worden toegekend. Ge noem-
de voorbeelden staan dan ook niet op zichzelf en moeten 
altijd in samenhang worden gezien met de locatiespecifie-
ke omstandigheden en bouwkundige en organisatorische 
maatregelen. Een integrale risicobenadering en -beoorde-
ling is noodzakelijk.

conclusie
Hoge druk watermistinstallaties zijn in basis vergelijkbaar 
met de meer traditionele sprinklersystemen. De belang-
rijkste verschillen zijn gelegen in het waterverbruik (min-
der waterschade), werkdruk, de blussende werking en de 
manier van testen en ontwerpen. De belangrijkste conclu-
sies zijn:

4

Effect actieve maatregelen op brandontwikkeling
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 [5] NFPA 13, Standard For The Installation of Sprinkler 
Systems, 2010 Edition
 [6] NFPA 750, Standard on Water Mist Fire Protection 
Systems, 2012 Edition 
 [7] NEN-EN 14972, Fixed fi refi ghting systems – 
Watermist systems – Design and installation, mei 2010
 [8] Bouwbesluit 2012, versie zoals van kracht 1 augus-
tus 2013

 [2] Building Research Establishment (BRE), ‘Fire 
suppression in buildings using watermist, fog or simular 
systems’, 2005
 [3] CCV Inspectieschema Brandbeveiliging, ‘Inspectie 
detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) 
op basis van afgeleide doelstellingen’ versie 7.0, 1 sep-
tember 2012
 [4] NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (nl), Vaste brand-
blusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – 
Ontwerp, installatie en onderhoud, oktober 2010 

vraag uit het publiek: 
in de zorg wordt tegenwoordig steeds vaker watermist/sprinkler toegepast in plaats van brandscheidingen, bescherming van de 
constructie en/of personeel (als gelijkwaardige oplossing - red.) Hoe betrouwbaar is dit?

antwoord maarten de groot: 
om deze vraag te beantwoorden maak ik een vergelijk met de brandcompartimentering zoals die in het Bouwbesluit 2012 is 
voorgeschreven. in het Bouwbesluit wordt uitgegaan van een standaard brandkromme bij de bepaling van de brandwerendheid 
van brandscheidingen. Er wordt daarmee geen koppeling gelegd met de werkelijk aanwezige situatie. in de werkelijkheid spelen 
gebouwkenmerken, -inrichting en -gebruik een grote rol bij het brandverloop. Dit uit zich onder andere in verschillen in brand-
vermogen en afbrandsnelheid van de in het brandcompartiment aanwezige materialen. oftewel het ene brandcompartiment is 
het andere niet en dat terwijl standaard prestatie-eisen gelden. wordt gebruik gemaakt van een actieve brandbestrijding, zoals 
een sprinkler- of watermistinstallatie dan wordt gebruik gemaakt van normen die gebaseerd zijn op realistische brandproeven. 
De beveiliging is daarmee afgestemd op het daadwerkelijk aanwezige risico en daarmee naar mijn oordeel betrouwbaarder dan 
het hanteren van de standaard prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. 

Voorts is er een geaccrediteerd systeem van inspectie en certifi cering beschikbaar voor brandbestrijdingsinstallaties. Dit 
impliceert dat door een onafhankelijke derde (inspectie-instelling) de gehanteerde uitgangspunten gevalideerd moeten worden, 
het installatieontwerp moet worden goedgekeurd en tijdens de realisatie en oplevering wordt geïnspecteerd. Daarbovenop 
vinden halfjaarlijks periodieke inspecties plaats ter behoud van het certifi caat. Dit draagt enorm bij aan het behoud van de 
kwaliteit de betrouwbaarheid van de installatie. Voor bouwtechnische brandveiligheidsvoorzieningen bestaat een dergelijk 
systeem voor inspectie en certifi catie niet.

internationale studies naar de betrouwbaarheid van sprinklerinstallaties, onder andere uitgevoerd door de NfPa in de Verenigde 
staten, laten betrouwbaarheidscijfers zien van 95% en hoger. uit de onderzoeken blijkt vervolgens dat het falen voornamelijk 
wordt bepaald door onjuist menselijk handelen, zoals bijvoorbeeld het onbedoeld dicht staan van een afsluiter. wordt in 
dergelijke gevallen elektrisch standbewaking op de afsluiters toegepast dan draagt dat bij aan de betrouwbaarheid. De 
betrouwbaarheid is daardoor mede afhankelijk van het technisch ontwerp en organisatorische maatregelen. Goede en zorg-
vuldig tot stand gekomen betrouwbaarheidcijfers van bouwtechnische voorzieningen zijn er niet. wel zijn er publicaties voor-
handen waaruit blijkt dat de kwaliteit van brandscheidingen in de praktijk ver onder de maat is. ik verwijs hiervoor onder andere 
naar het onlangs op www.infopuntveiligheid.nl verschenen afstudeerrapport van Bas olbertz, Hogeschool van arnhem en 
Nijmegen, ‘Brandscheidingen kennen, herkennen en erkennen’, juni 2013. Gebaseerd hierop en op basis van ervaringen uit 
mijn beroepspraktijk acht ik het erg onwaarschijnlijk dat dezelfde betrouwbaarheidscijfers gehaald kunnen worden als met 
gecertifi ceerde brandbestrijdingsinstallaties.
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