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Brandwerende bekledingen 

Wet- en regelgeving 
NEN-EN 13501 nl  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen 

NEN-EN 13501-1  Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag 

NEN-EN 13501-2 Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van 
brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen 

NEN-EN 13501-3 Deel 3: Classificatie op grond van resultaten van 
brandwerendheidsproeven op onderdelen van installaties in gebouwen 
anders dan RWA installaties 

NEN-EN 13501-4 Deel 4: Classificatie op grond van resultaten van 
brandwerendheidsproeven op RWA installaties 

NEN-EN 13501-5 Deel 5: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgevaarlijk zijn van daken 

NEN-EN 13501-6 Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag van elektrische kabels 

NEN-EN 1366-3 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 3: 
Afdichtingen voor doorvoeringen 

NEN-EN 1366-4 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in gebouwen - Deel 
4: Afdichtingen voor rechte voegen 

NEN-EN 1995-1-2 nl Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand  

NEN 6068 nl Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
tussen ruimten 

NEN 6069 +A1+C1 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en 
bouwproducten 

 

Toelichting 
Al enige jaren bestaat in de bouw een systeem van certificering en accreditatie.  

Constructieve onderdelen, voornamelijk de hoofddraagconstructie, moeten dusdanig zijn 
uitgevoerd dat ze in staat zijn om niet te bezwijken voor een bepaalde duur, de 
brandwerendheid. De meest toegepaste materialen voor de hoofddraagconstructie, hout of 
staal, kunnen de vereiste brandwerendheid van meestal 60 minuten niet garanderen. De 
brandwerendheid is daarbij afhankelijk van de inbrandsnelheid in geval van hout. Een 
mogelijkheid is om bijvoorbeeld een stalen kokerprofiel te voorzien van gewapend beton. In 
andere gevallen, zoals bij een houten constructie, kan de constructie worden voorzien van 
brandwerende bekleding, coating (verf) of impregneermiddel.  
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Houd er hierbij rekening mee dat coating slechts van nut is inzake het verbeteren van de 
brandklasse en niet aan de sterkte wat betreft brandwerendheid.  

Bij bestaande bouw en de daarbij gebruikte brandvoortplantingsklasse, moeten gebouwen bij 
verbouw voldoen aan het zogenaamde ‘Rechtens Verkregen Niveau’. Deze zijn ingedeeld in 
klasse 1, 2, 3 en 4 op basis van de oude vervallen norm NEN 6065 welke nog altijd van 
toepassing is voor bestaande, ongewijzigde bouw op basis van dit zogenaamde rechtens 
verkregen niveau. Bij nieuwbouw zijn 7 brandklassen van toepassing: A1, A2, B, C, D, E en F. 
Hierbij is A1 de zwaarste eis en F de laagste. Dit komt uit de nieuwe norm NEN-EN 13501-1. 

 

De euroklasse is per klasse als volgt gedefinieerd (zie ook Bouwbesluit art. 2.9): 

Klasse  Bijdrage aan brand- en rookontwikkeling Praktijksituatie 

A1  Geen enkele bijdrage    Onbrandbaar 

A2  Nauwelijks bijdrage    Praktisch niet brandbaar 

B  Erg beperkte bijdrage    Heel moeilijk brandbaar 

C  Grote bijdrage     Brandbaar 

D  Hoge bijdrage     Goed brandbaar 

E  Zeer hoge bijdrage    Zeer brandbaar 

F  Niet bepaald     n.v.t. 

 

Belangrijke aspecten om rekening mee te houden in de toepassing van een houten 
gevelconstructie en diens brandklasse zijn de afwerklaag, de beschermende rol van de 
afwerklaag naar de houten gevelconstructie toe, eventuele naden, de spouwconstructie, 
toegepaste folies en isolatie. 

In alle gevallen worden beoordeling en berekening toegepast op de samengestelde gevel. Dus 
alle voor-, in-, tussen- en achterliggende elementen worden hierin meegenomen. 

 

Naleving voorschriften 

• productcertificaten 

• op gebied van het testen op en het bepalen van de brandwerendheid van producten in 
de regelgeving geldt in Nederland een duaal stelsel. Voor producten en bouwdelen met 
CE-markering moet de brandwerendheid worden bepaald volgens NEN-EN 13501-2, NEN-
EN 13501-3 of NEN-EN 13501-4. Producten zonder verplichting tot CE-markering 
(waarvan de coëxistentieperiode nog niet is beëindigd) mogen ook worden beoordeeld 
op de wijze zoals dat voor de invoering van de Europese beproevingsnormen in 
Nederland gebruikelijk was. 
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• voor het bepalen en berekenen van de brandwerendheid is NEN 6069 van toepassing. 
NEN 6069 is bedoeld voor bouwproducten en bouwdelen die een dragende 
(constructieve) functie of (brand)scheidende functie hebben. Voor 
brandoverslagtrajecten gelden aanvullende eisen zoals beschreven in NEN 6068. 

• de inbrandsnelheid van constructiehout ligt tussen de 0,6 en 1 mm per minuut. Dit is 
afhankelijk van: 

- dichtheid van het hout (dichter geeft een lagere inbrandsnelheid) 

- verhouding tussen hoogte en breedte van het hout (compacter geeft een lagere 
inbrandsnelheid) 

- ingesloten hart (geen ingesloten hart geeft een lagere inbrandsnelheid). 

Op basis van deze factoren kan berekend worden wat de kenmerken van het hout 
(dikte, hoogte, etc.) dienen te zijn om aan de vereiste sterkte en brandwerendheid te 
voldoen. NEN-EN 1995-1-2 kan ter verduidelijking en ondersteuning gehanteerd worden. 

• lineaire voegen en doorvoeringen moeten worden dichtgezet met brandwerend 
materiaal. De juiste wijze om dit uit te voeren, staat opgetekend in de testnormering 
NEN-EN 1366-4. Dit dient niet verward te worden met NEN-EN 1366-3, welke de 
testnormering betreft voor producten en systemen ten aanzien van doorvoeringen. 

 
De erkenning van certificaten 

Kwaliteitsverklaringen worden steeds vaker gevraagd en aangeboden. Belangrijke vraag 
daarbij is: wie geeft kwaliteitsverklaringen af en op welke norm zijn deze gebaseerd? Zonder 
een strikte regulering is de waarde van een kwaliteitsverklaring moeilijk vast te stellen. 
Onafhankelijke normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) waarop kwaliteitsverklaringen 
worden gebaseerd en toetsing daaraan door onafhankelijke instanties zijn van het 
allergrootste belang. De Europese overheden en een groot aantal Europese instellingen 
hebben hun verantwoordelijkheid hierin serieus genomen. 

 

De kwaliteitsverklaringen van toegepaste materialen en de gerealiseerde uitvoering dienen 
door fabrikant en uitvoerende instantie (aannemer/applicateur) te worden aangeleverd. 
Voorbeelden van reguliere brandklasse volgens NEN-EN 13501-1 van enkele veelgebruikte 
bouwkundige materialen zijn hieronder weergegeven, waarbij absoluut rekening gehouden 
dient te worden met minimale diktes van dit materiaal en de volledige sluitendheid van dit 
materiaal als toplaag (zie hiertoe NEN-EN 13501-1). Er is een handreiking beoordeling 
brandveiligheid gevels opgesteld door DGMR Bouw B.V. op verzoek van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verschaft veel diepgang in details en enkele 
voorbeelden welke veel voorkomende praktijksituaties weergeven en is gratis te downloaden 
via de website van de overheid. 
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Materiaal    Brandklasse 

Baksteen    A1/A2 

Kalkzandsteen    A1/A2 

Betonsteen    A1/A2 

Gasbeton    A1/A2 

Natuursteen    A1/A2 

Keramiek    A1/A2 

Stucwerk/Pleisterwerk   A1/A2 

Steenwol/Glaswol   A1/A2 

Glas     A1/A2 

Staal/IJzer    A1/A2 

Koper     A1/A2 

Aluminium    A1/A2, smeltend 

Zink     A1/A2, smeltend 

Lood     A1/A2, smeltend 

Gipskartonplaat    A2-B 

Vezelcementplaat   A2-C 

Houtwolcementplaat   B-C 

Steenstrips op brandbare ondergrond B-E 

HPL, brandvertragend behandeld B-D 

HPL, regulier    C-D 

Hout, brandvertragend behandeld B-D 

Hout, regulier    D 

Spaanplaat/OSB/MDF   D 

LDF     D-E 

Groene gevel (beplanting)  B-E 

PVC     B-D 

PC     B-D 

Spouwfolies/Dak folies   B-E 

EPS/XPS    E-F 

PIR     B-D 

PUR     C-E 

PV-panelen    A-C 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Brandwerende bekledingen Pagina 05/09 
Datum: 08-11-2022 Auteur: Melford Versie: 14.3 

 

Brandwerende bekledingen 

Naast bovenstaande brandklassen voor afzonderlijke materialen zijn er uit het 
onderzoeksrapport van DGMR een viertal vuistregels af te leiden, te weten: 

• Een gevel heeft lokaal nooit een betere brandklasse dan de buitenzijde van het buitenblad 
van de gevel. Voor een B-klasse gevel moet de buitenzijde dus aan klasse B voldoen. Dit 
geldt met zekerheid. 

• Een gevel voldoet aan klasse B als deze is opgebouwd uit onderdelen die voldoen aan de 
klassen A1 en A2 van NEN-EN 13501-1. Dit geldt met zekerheid.  

• Een gevel met geventileerde spouw voldoet aan klasse B als de buitenzijde van het 
buitenblad of één van beide spouwoppervlakken voldoet aan klasse B en de overige 
onderdelen voldoen aan klasse A2 of A1 van NEN-En 13501-1. Dit is ruim voldoende 
aannemelijk.  

• Een gevel met beperkt geventileerde spouw voldoet aan klasse B als de 
spouwoppervlakken en een eventuele spouwfolie voldoen aan klasse B, de overige 
onderdelen voldoen aan klasse A2 of A1 van NEN-En 13501-1 en de spouwafsluiting slechts 
beperkte openingen heeft. Dit is voldoende aannemelijk.  

LET OP: Een gevel met gangbaar geventileerde spouw en meerdere onderdelen die 
afzonderlijk aan klasse B of slechter voldoen, behaalt GEEN klasse B. 

TEVENS: Als meerdere gevelonderdelen afzonderlijk een bijdrage aan de brand leveren 
overeenkomstig klasse B, zullen ze tezamen een veel grotere bijdrage kunnen leveren 
waardoor de gevel vaak niet aan klasse B, en soms zelfs niet aan klasse C voldoet. 

 

Vereiste brandwerendheid constructies volgens het 
Bouwbesluit: 
30 minuten:  Eengezinswoningen lage slaapgebouwen (o.b.v. reductie) 

60 minuten:  Lage slaapgebouwen 

90 minuten:  Utiliteitsgebouwen, lage slaapgebouwen 

120 minuten:  Hoge slaapgebouwen 

 

Het Bouwbesluit stelt een basiseis van brandklasse D aan gevelbekleding als samengestelde 
constructie. Bij hoge gebouwen moet de onderste 2,5 meter van de gevel aan brandklasse B 
voldoen. Gevels die boven de 13 meter liggen moeten ook voldoen aan brandklasse B. Deze 
eisen gelden niet voor bestaande bouw; hier geldt brandvoortplantingsklasse 4 of brandklasse 
D, welke lager is dan brandklasse B. De meeste houtsoorten voldoen aan brandklasse D, maar 
na impregneren is klasse B haalbaar. Zie ook het overzicht hierboven waarin veel gebruikte 
bouwkundige materialen zijn opgenomen. 

In tabelvorm weergegeven vanuit de bouwregelgeving inzake brandvoortplanting van gevels 
ziet dit er als volgt uit:   
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Tabel brandgedrag buitenzijde gevels: 

 

 

 

Brandklasse (gehele 
gevel!)

Geveldeel >13m B / 2
Geveldeel <2,5m, als hoogste 
vloer >5m* B / 2
Geveldeel tussen 2 
brandcompartimenten of een 
beschermd subbrancompartiment 
en een brandcompartiment (NEN 
6068) B / 2
Geveldeel naast vluchtroute:

Extra beschermde vluchtroute C / 2
Beschermde vluchtroute 
(nieuwbouw) C (slaapfunctie*) / D (rest)
Afwijking voor vluchtroute 
celfunctie B / 1

Geveldeel rest D / 4

Afwijking: deur, raam, kozijn e.d. D / 4
Vrijstelling (geen eis): 5% van het oppervlak in een ruimte
*geldt niet voor woning buiten woongebouw

Onderdeel (nieuwbouw)

Brandklasse (gehele 
gevel!)

Artikel 2.73 Bouwbesluit 2012
Rechtens verkregen niveau m.u.v. 

eis geveldeel <2,5m
Artikel 2.94/2.84 Bouwbesluit 
2012 Rechtens verkregen niveau

Onderdeel (verbouw)

Brandklasse (gehele 
gevel!)

Geveldeel naast vluchtroute:
Extra beschermde vluchtroute C / 2
Beschermde vluchtroute 
(bestaande bouw) C / 2 (slaapfunctie) / D / 4 (rest)
Afwijking voor vluchtroute 
celfunctie B / 1

Geveldeel rest D / 4

Afwijking: deur, raam, kozijn e.d. D / 4
Geveldeel tussen 2 
brandcompartimenten (NEN 
6068) B / 2

Onderdeel (bestaande bouw)
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Daarnaast stelt het Bouwbesluit eisen aan de WBDBO tussen brandcompartimenten. Er moet 
voorkomen worden dat de brand via de buitenzijde langs de gevel overslaat naar 
naastgelegen compartimenten. Brandklasse B beperkt deze kans dat een brand zich vanuit de 
eerste ruimte, via een gevelopening, over de gevel en door een andere gevelopening naar de 
tweede ruimte kan uitbreiden en zo verder. Hiertoe dient de gehele samenbouw van de gevel 
dus te voldoen aan brandklasse B of brandvoortplantingsklasse 2, waarbij de gevel beoordeeld 
wordt inclusief openingen zoals kozijnen en roosters én toegepaste materialen.  

Voornamelijk in het kader van verduurzaming schort het ook hier aan directe regelgeving 
indien er PV-installaties (zonnepanelen) worden aangebracht op de gevel van een gebouw. 
Regelgeving vereist ook in dat geval dat de gehele gevel als samengestelde constructie, dus 
inclusief PV-installatie, voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen. De PV-installatie 
mag dus niet van invloed zijn op de brandklasse en dient in het geheel van samenbouw te 
zorgen voor dezelfde brandklasse als vóór het plaatsen van de PV-installatie het geval was. 
Dit is met name een kritisch aandachtspunt in een gevel met gevelopeningen zoals kozijnen 
en roosters. In dat geval kan de PV-installatie van invloed zijn op branddoor- en overslag. 

 

Uit onderstaand stappenplan van SKH is af te leiden hoe de brandklasse van (bv. houten) 
gevelbekleding bepaald kan worden. Een en ander komt mede voort uit het 
onderzoeksrapport naar aanleiding van de status van bouwwerken in Nederland op basis van 
de brand van de Grenfell Tower in Engeland. 
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Opmerking 1: Hier is sprake van gelijkwaardigheid; de gevel moet in de basis in zijn geheel 
aan brandklasse B voldoen. Doordat de breedte van de bouwmuur (100mm) in dergelijke 
gevallen als brandwerende voorziening voldoende is om brandoverslag te voorkomen, kan 
voor de omliggende delen worden afgezien van de eis ten aanzien van de brandklasse. Bij de 
galerij geldt dan als basiseis brandklasse C, in plaats van brandklasse D, omdat dit de 
vluchtroute van de woningen is. De genoemde 100 mm is afkomstig uit NPR 6091 en volgt uit 
NEN 6068 als veilige afstand om brandoverslag te voorkomen. Dit tussen twee naast elkaar 
gelegen gevelopeningen in hetzelfde gevelgedeelte. Aangezien brandklasse B in dit geval 
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wordt vereist als toepassingsvoorwaarde van NEN 6068 kan hier voor de overige geveldelen 
worden afgezien van deze eis.  

Opmerking 2: Met een 'korte afstand' wordt in dit geval bedoeld: minder dan 10 meter. Dit is 
afhankelijk van de situatie. De eis aan de brandklasse wordt in dit geval gesteld vanwege de 
benodigde brandoverslag berekeningen volgens NEN 6068. Op het moment dat de (al dan niet 
spiegelsymmetrische) afstand in het kader van brandoverslag zo groot is dat brandoverslag 
niet op kan treden, hoeft niet aan brandklasse B te worden voldaan. In de meeste gevallen is 
circa 10 meter voldoende om geen risico op brandoverslag meer te hebben. Dit dient per 
geval te worden beoordeeld. Het is dus niet zo dat 10 meter altijd voldoende is. Een veilige 
aanname waarbij ervan kan worden uitgegaan dat wordt voldaan, is 20 meter. 

 

Documenten 
- Attest of attest-met-productcertificaat (NEN 6069/6072/1995/13501/6068). 

- Productcertificaten. 

- Kwaliteitsverklaringen (voldoen van bouwdelen én samenbouw van het geheel!). 
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