
Aansluitvoorwaarden ATSP versiedatum 20 november 2020 
 

               
Aansluitvoorwaarden 

Automatische Transmissie Service Provider 

 
1 Deze zijn ook bij Beheer MK RT opvraagbaar door leverancier indien noodzakelijk. 
 

Proces & 

verantwoordelijkheid 

Voorwaarden 

  

Technisch ontwerp 

ATSP 

• Gescheiden criteria volgens;  

o 101 sprinkler 

o 102 handmelder 

o 103 automatische melder 

o 104 brand algemeen (voor de objecten waarbij criteria nog niet gesplitst zijn – nieuwe 

objecten worden hier NIET meer op aangesloten) 

o 105 gasalarm 

o 106 schuimblussing hand 

o 107 gasblussing 

o 109 gevaarlijke stoffen alarm (ammoniak) 

o Verdere nummers ook op aanvraag beschikbaar indien OMS nummer voor meerdere 

ingangen / objecten wordt gebruikt. 

o Voor de drukknop meldingen (rood en groen)1  

• Aansluitnummer plan volgens tabel onderaan docuement 

o ( Reg nr xx)( Lev nr xx )( Gms nr xxxx)  
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Processtappen; 
• De veiligheidsregio’s VRR en VRZHZ doen geen toets aan de voorkant of een object/inrichting wel of niet mag doormelden. Een object 

mag alleen automatisch doormelden indien dit een wettelijk vereiste is en/of er toestemming is vanuit een bevoegd orgaan. Het is aan 

de service provider die de doormelding faciliteert om hier op toe te zien. De service provider kan daarvoor naslag doen in bijvoorbeeld: 

o Omgevingsvergunning bouwen, brandveilig gebruik en/of milieu; 

o Melding brandveilig gebruik en/of milieu; 

o Programma van Eisen Brandmeldinstallatie, uitgangspunten document(en) dan wel gelijksoortige documenten;  

o Wetgeving en onderliggende besluiten. 

• Een object/inrichting wat veranderd van service provider zal worden gemeld via servicecenter.meldkamer-rotterdam.lms@politie.nl met 

bovengenoemde gegevens,  

 
2 Bij het wijzigingen van een aansluiting als gevolg van het vrijgeven van de markt word één op één de huidige configuratie van de doormeldapparatuur overgenomen, 
 

Object informatie2 

ATSP 

• Wijziging (en nieuwe) account klant ATSP -> mail naar VRR/VRZHZ beheer GMS 

servicecenter.meldkamer-rotterdam.lms@politie.nl 
• Aansluitnummer 

• NAW Gegevens object. 

• Telefoonnummer object in geval van melding te bereiken. 

• Criteria indeling doormelding (hand, rook, sprinkler volgens lijst)   

• Sleutelhouder gegevens (max 3) 

• Bij meerdere of afwijkende brandweeringang specificaties opgeven.  

 

 

 

Kwaliteit keten 

ATSP 

• Noodprocedure met spoednummer 

o MKB 088-6223322 

 

• Telefoonnummers;  

o OMS VRZHZ 088-6223321,  

o OMS VRR 088-6223322. 
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• Een object/inrichting dat wil doormelden en afspraken of informatie wil vastleggen maakt bij voorkeur gebruik van de NEN 2535 

bijlage A2 (Model uitgangspunten brandweer). 

 

 

 

          Aansluitnummerplan 

 

Leverancier Regio code 

Leveranciers 

code 

Klantnummer 

van: 

Klantnummer 

tot: 

Robert Bosch 17 / 18 20 0001 9999 

Siemens 17 / 18 40 0001 9999 

Chubb Fire & Security 17 / 18 50 0001 9999 

ASB - Security 17 / 18 55 0001 9999 

KPN 17 / 18 60 0001 9999 

Telesignal / Securitas 17 / 18 65 0001 9999 

G4S 17 / 18 80 0001 9999 

  17 = Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

  18 = Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 


