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Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

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 1364-4  Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - 
Deel 4: Vliesgevels - Gedeeltelijke opstelling 

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 

NEN 6075 nl   Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten 

EN 1634-3 Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, 
luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving 
van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken 

 

Toelichting 
Brand- en rookwerende scheidingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de bouwconstructie 
van een sub- of brandcompartiment waarin een brand heerst, binnen een bepaalde tijdsduur 
niet bezwijkt. Het gaat om het voorkomen van voortschrijdende instorting van het gebouw.  

Om te voorkomen dat een brand zich onbeperkt en ongehinderd kan uitbreiden, moet een 
gebouw, afhankelijk van de grootte en het gebruik, worden verdeeld in brand-
compartimenten. Deze scheidingen zijn vaak terug te vinden op de tekeningen van de 
omgevingsvergunning. 
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Bij een brandcompartiment dient het totale onderhoud aan deze scheidingen te worden 
benoemd. Hierbij valt te denken aan: 

• leidingdoorvoeren; 

• brandwerende kleppen of rookkleppen; 

• brandwerende bekleding; 

• zelfsluitende deuren (zie hoofdstuk branddeuren). 

 

Om te kunnen aantonen dat de brandwerende voorzieningen voldoen aan de eisen die er aan 
worden gesteld, dienen de specifieke onderdelen te zijn voorzien van: 

- kwaliteitsverklaring en/of productcertificaat. 

De tekst over de beoordeling en beproeving van vliesgevels in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) is ten opzichte van Bouwbesluit 2012 verduidelijkt, zodat de relatie tussen 
NEN 6069 en NEN-EN 1364-4 helder is. 

In aanvulling op het huidige Bouwbesluit 2012 gaat het nieuwe Bbl een stap verder op gebied 
van brandveiligheid. Het omschrijft onder andere maatregelen die de veiligheid moeten 
verbeteren door de focus deels te leggen op de menselijke factor.  

Een belangrijke wijziging die hiertoe doorgevoerd wordt, betreft het uitsluiten van menselijk 
handelen waardoor brandverspreiding door geopende toegangsdeuren van woonruimtes in 
woon-, zorg- en seniorencomplexen in zogenaamde portiek- of corridorflats mogelijk is. Het 
huidige Bouwbesluit 2012 schiet hierin tekort, doordat in veel situaties slechts de 
toegangsdeur van een portiek of corridor, oftewel de gedeelde leefomgeving, als zelfsluitend 
uitgevoerd dient te worden. Indien echter achter deze deur brand uitbreekt en door 
menselijk handelen een voordeur van een woning in portiek of corridor geopend blijft 
waarachter zich brand ontwikkelt, dan vormt dit een groot risico. In het Bbl is daarom een 
bepaling opgenomen welke eveneens verplicht dat de voordeuren c.q. toegangsdeuren tot 
deze woningen als zelfsluitend uitgevoerd moeten zijn. 

Een andere belangrijke wijziging betreft brandcompartimentering van parkeergarages. De 
wijziging is onder andere terug te vinden in tabel 2.81/artikel 2.82. Het is niet meer mogelijk 
dat een situatie aanwezig is in een gebouw, waarvan de parkeergarage <1.000m2 groot is, 
maar niet in een brandcompartiment ligt. Dit was in voorgaande versies van het Bouwbesluit 
2012 in bepaalde situaties niet het geval. Een parkeergarage dient altijd in een 
brandcompartiment te liggen. 

Vooruitlopend op het Bbl, is deze wijziging per 1 juli 2021 ook doorgevoerd in Bouwbesluit 
2012. Bij woningtoegangsdeuren waartoe de eis voor zelfsluitendheid geldt, is het per 1 juli 
2021 verplicht dat de deur alleen in geval van brand in de woning of in het woongebouw 
zelfsluitend is. Dit houdt in dat er een door rookmelder aangestuurde vrijloopdranger moet 
worden toegepast(artikel 6.26, lid 5). Hiermee wordt voorkomen dat een bewoner in het 
dagelijks gebruik hinder ondervindt van de rookmelder en deze onklaar maakt. In het kader 
van montage, onderhoud, controle en sabotage dient tevens de positie nauwkeurig bepaald te 
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worden. Deze eisen gelden niet alleen in geval van nieuwbouw, maar ook bij verbouw in de 
huidige woonfunctie waartoe de eis geldt én indien de gebruiksfunctie wijzigt naar 
woonfunctie vanaf 1 juli 2021. 

In het kader van verduurzaming is er gekeken naar nieuw toegepaste materialen vanuit 
duurzame techniek. Voornamelijk de toepassing van isolatiemateriaal en kunststof leidingen. 
Hiertoe is er een aanpassing gedaan in Bouwbesluit 2012, artikel 2.69a met verwijzing naar de 
brandklassen in NEN-EN 13501-1. 

 

Voorschriften 
Brandwerende bekleding 

Constructieve onderdelen, voornamelijk de hoofddraagconstructie, moeten dusdanig zijn 
uitgevoerd dat ze in staat zijn om niet te bezwijken voor een bepaalde duur, de 
brandwerendheid. Artikel 2.10 “Tijdsduur van bezwijken”, van het Bouwbesluit geeft per 
gebruiksfunctie aan welke brandwerendheid op de hoofddraagconstructie van toepassing is. 
Dit is grotendeels afhankelijk van de hoogte van de hoogstgelegen verdiepingsvloer.  

 

Het gaat om het voorkomen van voortschrijdende instorting: er bezwijkt een bouwconstructie 
door brand en hierdoor bezwijken andere bouwconstructies, bijvoorbeeld omdat zij 
afhankelijk zijn van de draagkracht van deze bouwconstructie. Het door hitte bezwijken van 
glazen ramen boven het brandende compartiment valt hier bijvoorbeeld buiten.  

De meest toegepaste materialen voor de hoofddraagconstructie, hout of staal, kunnen de 
vereiste brandwerendheid van meestal 60 minuten, niet garanderen. Een mogelijkheid is om 
bijvoorbeeld een stalen kokerprofiel te voorzien van gewapend beton. In andere gevallen kan 
de constructie worden voorzien van brandwerende bekleding, coating (verf) of het 
impregneren daarvan in geval van een houten constructie.  

 

Brandwerende scheidingen 

Wanneer leidingdoorvoeren van het ene brandcompartiment naar het andere brand-
compartiment niet zijn voorzien van brandwerende coating, een brandklep of een manchet, 
krijgt een brand eenvoudig de kans zich verder voort te planten. Dit geldt eveneens wanneer 
er bijvoorbeeld gaten zijn ontstaan in de brandwerende bekleding.  

Het is niet toegestaan om toepassingen voor enkelvoudige doorvoeringen vermenigvuldigd toe 
te passen voor meervoudige doorvoeringen. Deze fout wordt veel gemaakt. Uit landelijk 
onderzoek blijkt dat 80% van de doorvoeren geheel niet of niet correct voorzien zijn van 
brandwerende voorzieningen en de scheiding dus niet voldoet aan de brandweerstandseis! 

Het is daarom van belang dat periodiek wordt gecontroleerd en onderhoud wordt gepleegd 
aan de juiste werking van deze onderdelen. 
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Eventuele bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de brandwerende scheidingen 
moeten worden vermeld. Aan de hand van een kwaliteitsverklaring of certificaten wordt 
aangetoond dat wordt voldaan aan de brandwerendheid (zie kwaliteitsverklaringen en/of 
certificaten). 

 

Al enige jaren bestaat in de bouw een systeem van certificering en accreditatie. Door middel 
van een productcertificaat van de toegepaste brandwerende voorzieningen kan worden 
aangetoond te voldoen aan de brandwerende voorzieningen. Aan dit certificaat zijn 
voorwaarden verbonden ten aanzien van de geldigheid of het in standhouden van het 
certificaat. Zo kan het zijn dat er periodiek, jaarlijks, een visuele controle moet plaatsvinden 
om te controleren of er geen beschadigingen zijn opgetreden die de brandwerendheid kunnen 
aantasten. Dit is geen wettelijke verplichting, maar is wel raadzaam om te kunnen voldoen 
aan de zorgplicht. De gebouweigenaar en de gebruiker hebben altijd de zorgplicht voor het in 
stand houden van een brandveilige situatie. 

 

Met de introductie van het nieuwe Bbl wordt verwezen naar nieuwe normen ten aanzien van 
brandcompartimentering. Dit is een aanvulling ten opzichte van het Bouwbesluit 2012. 
Daarbij is tevens de inhoud behoorlijk gewijzigd. Een van de omvangrijke toevoegingen in het 
Bbl is de introductie van het beschermde subbrandcompartiment. Een beschermd 
subbrandcompartiment is een compartiment in een compartiment. Oftewel een ruimte die op 
zichzelf extra beschermd wordt tegen rook en brand. Voorbeelden van ruimtes die moeten 
worden ingedeeld als beschermd subbrandcompartiment zijn: 

• ruimtes waar geslapen wordt; 

• ruimtes waar mensen aan bed gebonden zijn; 

• hotelkamers; 

• specifieke woningen; 

• cellen; 

• slaapverblijven in kinderopvang. 

 

De eis ten aanzien van rookweerstand tussen ruimtes is in bijna alle gevallen ten minste het 
voldoen aan de Sa- of S200-norm. Daarbij het volgende onderscheid: gebouwen met een 
slaapfunctie moeten voldoen aan de S200 of Sa-norm, gebouwen zonder slaapfunctie aan de 
S200 norm. Hiertoe behoren dus ook gevangenissen en zorginstellingen. De S200-norm wordt 
alleen geëist bij beschermde subbrandcompartimenten en aanvullend beschermde 
vluchtroutes. Nieuwbouw gebouwen met slaapfunctie zullen voornamelijk met deze wijziging 
in aanraking komen. De grootste aanpassing in deze is het toepassen van S200 gecertificeerde 
deuren om te voldoen aan de gestelde eisen. 
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Deurconstructies met beweegbare delen die breder zijn dan zes meter moeten voldoen aan 
het criterium EI2 wat in de norm beschreven staat. Echter, bij toepassing van zijlichten in 
deze deurconstructie is het in de praktijk goed mogelijk dat het beweegbare deel van de 
deurconstructie minder breed is dan zes meter. In dat geval leidt de oude tekst tot een eis 
met een criterium EI2 aan dit beweegbare deel, terwijl dat niet de bedoeling is. Hierop zijn 
correcties uitgevoerd. 

Bestaande bouw ten behoeve van minder zelfredzame personen moeten voldoen aan het EI-
criterium. Veel oude brandscheidingen zijn voorzien van draadglas. Dit heeft een beperkte 
brandwerendheid, welke in het opzicht van brandwerendheid in veel gevallen nog zou 
voldoen. Het voldoet echter niet aan de EI-criteria, doordat het glas niet isoleert. Hierdoor 
zal de temperatuur aan de niet verhitte zijde van het glas alsnog boven grenswaarde 
uitstijgen. Consequentie is dat al de bovengenoemde bouwdelen waartoe de 
subbrandcompartimentering vereist is en welke voorzien zijn van draadglas in de 
compartimentsgrenzen, aangepast moeten worden. Het draadglas dient vervangen te worden 
door bij brand opschuimend EI-glas. Ook de WBDBO-eis aangepast. Het niveau van 20 minuten 
WBDBO is van kracht in bestaande bouw, indien er geen rechtens verkregen niveau van 
toepassing is in bestaande bouw. Indien het bouwdeel hier niet aan voldoet en aangepast 
dient te worden, dan dient de minimale eis van 30 minuten WBDBO als verbouw-eis toegepast 
te worden. Het minimum rechtens verkregen niveau WBDBO is 30 minuten, indien dit niveau 
opgelegd is. Dan wijzigt echter het criteria van EW naar EI. De criteria staan hieronder voor 
de duidelijkheid benoemd. 
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R-criterium: ‘Bezwijken’. Een brandscheiding moet in stand blijven gedurende het aantal 
gestelde minuten conform de WBDBO-eis. 

E-criterium: ‘Vlamdichtheid’. Binnen de gestelde minuten mogen de vlammen niet door de 
wand dringen. 

W-criterium: ‘Warmtestraling’. De warmtestraling vanaf een scheiding mag niet verder 
oplopen dan 15 kW/m² gemeten op maximaal een meter afstand. 

I-criterium: ‘Temperatuur’. De temperatuur van een brandscheiding mag aan de niet 
verhitte zijde niet verder oplopen dan gemiddeld 140°C en plaatselijk 
maximaal 180°C . 

 

De levensduur van het materiaal van brandwerende doorvoeren is altijd beperkt. Meestal met 
een maximale theoretische levensduur van vijf jaar, maar 10 jaar komt tegenwoordig ook 
voor. Dit is afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant. Daarnaast zijn de 
eigenschappen van de omgeving waarin het materiaal zich bevindt van invloed op de 
levensduur.  

 

Onderhoud is dus noodzakelijk en verplicht gesteld vanuit de opgave van de fabrikant én het 
Bouwbesluit. Dit laatste in verband met de gebruiksvergunning op basis van afgegeven niveau 
van brandwerendheid van het compartiment en de instandhouding hiervan. 

 

Technische ruimtes groter dan 50 m2 dienen als brandcompartiment uitgevoerd te zijn. 

 

Weerstand tegen rookdoorgang 

Tijdens het ontwerp van een gebouw en de diverse ruimtes in dat gebouw dient, vanuit het 
Bouwbesluit aangestuurd, NEN 6075 toegepast te worden. Vanaf 1 juli 2021 moet de 
weerstand bepaald worden volgens de NEN 6075:2020 in geval van nieuwbouw. Deze verwijst 
vervolgens naar de Europese norm voor rookdoorlatendheid welke de lekkage van lucht langs 
bijvoorbeeld deuren/kozijnen, maar ook andere constructies test onder verschillende 
omstandigheden: EN 1634-3. NEN 6075 geeft de methode weer voor de bepaling van de 
weerstand tegen rookdoorgang. Rook is namelijk een van de grootste uitdagingen in geval van 
brand, door diens extreme temperatuur en verstikkende werking. De weerstand tegen 
rookdoorgang (WRD) in minuten is gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de 
brandwerendheid.  

In de norm zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, te weten: 

• In de lekkagemethode is niet de prestatie van afzonderlijke constructieonderdelen 
bepalend, maar die van de scheidingen waarin de constructieonderdelen zijn 
opgenomen. 
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• Tevens is aan de lekkagemethode een eenvoudige vuistregel toegevoegd voor de 
bepaling van de lekkage, zodat minder testen en berekeningen nodig zijn. 

• Ook kent de lekkagemethode twee opties: één optie komt op hoofdlijnen overeen 
met de 2012-lekkagebepaling. De tweede nieuwe uitgebreide optie houdt ook 
rekening met rookwerendheden in serie en parallelle rookverspreidingstrajecten. 

• De mogelijkheid om rookverspreiding door een ventilatiesysteem te voorkomen door 
een 20 minuten gewaarborgde mechanische afvoer is alleen nog beschikbaar in de 
uitgebreide optie van de lekkage-methode. 

• Tenslotte blijft de rookdoorlatendheid van constructieonderdelen uitgedrukt in de 
klassen Sa en S200. De rookwerendheid van scheidingen en de weerstand tegen 
rookdoorgang zal echter worden uitgedrukt in de klassen Ra en R200. 

 
Op basis van de nieuwe bepalingsmethodes in NEN 6075:2020 wordt vastgesteld wat de 
rookdoorlatendheid van alle verschillende constructieonderdelen van het bouwdeel of 
bouwwerk mogen zijn. Zodra een gevolgklasse Sa of S200 het geval is, kan de Ra of R200 
aansluitend bepaald worden. Het doel is immers om zó kritisch het geheel te beoordelen, dat 
niet alle kleine openingen in Sa/S200 genormeerde constructieonderdelen bij elkaar, samen 
alsnog een (groot) risico en gevaar vormen. 
 
In de norm ziet dit er als volgt uit: 
 
Stel dat de vastgestelde weerstand tegen rookdoorgang van de scheiding van een bouwwerk 
of bouwdeel Ra is, dan betekent dit dat: 

 

• alle constructieonderdelen moeten voldoen aan de Sa of S200 norm; 

• in het bouwwerk of bouwdeel zelf max. 2 constructieonderdelen volgens Sa of S200 
norm aanwezig mogen zijn; 

- daarbij één extra constructieonderdeel volgens Sa of S200 norm per 5 m2 
scheidend bouwdeel (aangrenzend aan een ander bouwdeel/compartiment). 

 
Stel dat de vastgestelde weerstand tegen rookdoorgang van de scheiding van een bouwwerk 
of bouwdeel R200 is, dan betekent dit dat: 
 

• alle constructieonderdelen moeten voldoen aan de S200 norm; 

• in het bouwwerk of bouwdeel zelf max. 2 constructieonderdelen volgens S200 norm 
aanwezig mogen zijn; 

- daarbij één extra constructieonderdeel volgens S200 norm per 5 m2 scheidend 
bouwdeel (aangrenzend aan een ander bouwdeel/compartiment). 

 
Via BBN is hier een uitgebreid en diepgaand document over te raadplegen. Dit betreft het 
document Essentiële controlepunten brandveiligheid, raadpleeg www.bbn.nu voor de meest 
actuele versie.  

http://www.bbn.nu/
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Ook ten aanzien van de rookwerendheid is het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2021 gewijzigd, 
vooruitlopend op het nieuwe Bbl. Er worden andere eisen gesteld aan de weerstand tegen 
rookdoorgang. Rond alle subbrandcompartimenten worden eisen gesteld aan de weerstand 
tegen rookdoorgang (artikelen 2.94a en 2.94b (nieuwbouw) en artikel 2.95 (verbouw)). Dit 
betreft de reeds eerder genoemde Europese rookklassen Ra en R200. Hieronder is te zien hoe 
dit er vanaf nu uit ziet. * Bron: Nieman. 
 

 
In plaats van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) worden rond 
vluchtroutes eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) (artikelen 2.107 en 
2.107a). Ook hier zijn weer de Ra en R200 van toepassing. Hieronder de manier waarop de 
eisen gesteld worden in het kader van vluchtroutes. 
 

 
 
Naast weerstand tegen rookdoorgang volgens de Ra/R200 norm is hierboven dus ook al de 
factor koude rook genoemd, de Sa/S200 norm. Het doel van deze aanvulling met de invloed 
van koude rook op veiligheid voor aanwezige personen, is om de theorie aan te laten sluiten 

Van Naar Eis
subbrandcompartiment ander subbrandcompartiment Ra

subbrandcompartiment
besloten ruimte waardoor een beschermde 
vluchtroute voert Ra

subbrandcompartiment
beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een 
ander subbrandcompartiment R200

subbrandcompartiment

besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert en naar een liftschacht van een 
brandweerlift R200

beschermd subbrandcompartiment ander beschermd subbrandcompartiment R200
beschermd subbrandcompartiment in een 
woonfunctie voor zorg met een GO > 500 m², een 
celfunctie en een gezondheidszorgfunctie met 
bedgebied subbrandcompartiment R200
beschermd subbrandcompartiment in een reguliere 
woonfunctie, een bijeenkomstfunctie voor 
kinderopvang met bedgebied en een logiesfunctie subbrandcompartiment Ra

beschermd subbrandcompartiment
besloten ruimte waardoor een beschermde of  extra 
beschermde vluchtroute voert R200

Van Naar Eis
besloten ruimte waardoor een beschermde 
vluchtroute voert

een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte 
waardoor een beschermde vluchtroute voert Ra

besloten ruimte waardoor een beschermde 
vluchtroute voert

een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte 
waardoor een extra beschermde vluchtroute voert R200

besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert

een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte 
waardoor een beschermde of extra beschermde 
vluchtroute voert Ra

besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert

een in de vluchtrichting aansluitend besloten 
trappenhuis waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert R200

besloten ruimte met vluchtroute
besloten ruimte met tweede vluchtroute als bedoeld 
in artikel 2.106, lid 1 R200
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op de praktijk. De meeste actieve producten die toegepast worden in brandscheidingen 
worden namelijk pas actief bij hogere temperaturen. Koude rook (tot 200 graden Celsius) kan 
zich in dat geval nog té lang verspreiden en een gevaar vormen voor de omgeving en 
aanwezigen. Daarom wordt toepassen van passieve en voor koude rook geschikte producten in 
de aanscherping van de regelgeving een vereiste. 
 
Tot slot kan een constructie of deur inclusief kozijn getest worden om een Sa of S200 
certificaat te behalen. Uitgezonderd speciale toepassingen, wordt de rookdoorlatendheid aan 
beide kanten van het element getest. Onderscheid tussen de Sa en S200 norm zit er 
voornamelijk in dat: 

• de Sa-norm werkt met omgevingstemperatuur van 200 C  t.b.v. testomstandigheden 
met “koude rook”. Er wordt getest met een drukverschil van 10 en 25 Pascal. Om het 
certificaat te behalen mag het systeem langs spleten nergens meer dan 3 m3/h lucht 
doorlaten; 

• de S200-norm werkt met een omgevingstemperatuur van 2000 C t.b.v. 
testomstandigheden met rook op hoge temperatuur. Er wordt wederom getest met 
een drukverschil van 10 en 25 Pascal, maar nu aangevuld met een test onder 50 
Pascal drukverschil. Onderscheid wordt bij de S200-norm eveneens gemaakt tussen 
enkel- en dubbelvleugelige deuren. Enkelvleugelige deuren mogen maximaal 20 m3/h 
lucht doorlaten langs spleten, dubbelvleugelige deuren 30 m3/h. 

 
Naleving voorschriften 

Volgens het Bouwbesluit moeten bepaalde constructies of constructieonderdelen een 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) hebben. Sommige materialen 
kunnen die 30-60-90-120 min WBDBO niet garanderen. Er zijn diverse manieren om de 
vereiste WBDBO te bewerkstelligen. De meest voorkomende is het bekleden van de 
constructie. Verder dienen leidingdoorvoeren, door brandwerende scheidingen, te zijn 
voorzien van brandwerend materiaal en/of brandkleppen. Brandwerende scheidingen moeten 
op een dusdanige manier zijn ontworpen en zijn opgebouwd dat het de vereiste 
brandwerendheid kan garanderen.  

 

Veel materialen en producten worden geleverd met een keur aan kwaliteitsverklaring, 
attesten of certificaten. Voorbeelden zijn het KOMO-certificaat of een CE-markering. Hierbij 
zijn ook passages over brandeigenschappen opgenomen. Zo’n certificaat kan niet zonder meer 
als bewijs worden gebruikt om aan te tonen dat een bepaald bouwmateriaal aan de 
voorgeschreven brand- of rookklasse voldoet. In de praktijk worden vaak productcertificaten 
aangetroffen met andere technische informatie over de brandveiligheidskwalificaties van het 
product dan wordt geëist. Een afgegeven certificaat of kwaliteitsverklaring, voor 
brandwerende bekledingen, heeft een bepaalde geldigheidsduur en brandwerendheid van het 
materiaal. Dit staat vermeld op het certificaat. Na deze termijn dient het opnieuw 
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gecontroleerd of geïmpregneerd te worden op de brandwerendheid. Hiervoor wordt 
vervolgens een nieuw certificaat of verklaring afgegeven waarin de geldigheidsduur van het 
certificaat wordt verlengd. Tevens wordt op het certificaat of de kwaliteitsverklaring vermeld 
wat de brandwerendheid is van het middel, met een geldigheidsduur. 

 

Op het 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 vóór de invoering van de Europese beproevingsnormen in Nederland gebruikelijk was. 

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 brand doorslag- en overslagtrajecten gelden 
aanvullende eisen zoals beschreven in NEN 6068. De toegepaste voorzieningen dienen te zijn 
getest onder de norm en aantoonbaar worden gemaakt op het certificaat. 

Op de omgevingsvergunning staan de grootte van de brandcompartimenten en de locaties van 
de brandwerende scheidingen (compartimenten) vermeld. 

 

Onlangs is NEN 6068, welke een relatie heeft met de WBDBO, vernieuwd. De belangrijkste 
wijzigingen zijn: 

• Uniformering van de vlamvorm voor gevelopeningen met een balkon, voor balkons en 
overstekken met een diepte vanaf 20 cm. 

• Aangepaste verwijzingen voor brandwerendheid van gesloten geveldelen en 
openingen op basis van de meest recente versie van NEN 6069. 

• Vereenvoudiging en verbetering van de formule voor de berekening van een 
brandruimte over meerdere verdiepingen. 

• Betere afstemming van de vlamvormen voor hellende en niet-hellende gevels. 

• Aangepaste formule voor de afkoeling aan de wanden van de brandruimte op basis 
van de mogelijkheid om sterk hellende gevels te modelleren. 

• Aanpassing van de formulering voor de vlam uit een dakopening bij industriefuncties 
voor naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten op basis van de huidige 
werkwijze, welke in de praktijk wordt gehanteerd. 

• Tenminste de helft van de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels dient op 
eigen terrein te worden gerealiseerd. Dit dient van binnen naar buiten gezien te 
worden. Dit in lijn met het toekomstige Bbl en alleen in geval van nieuwbouw. 

• Voorwaarde dat een balkon aan weerszijden van een gevelopening uit moet steken 
om brandoverslag te voorkomen, is vervallen. 
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Er is een wijziging doorgevoerd in Bouwbesluit 2012 welke vanaf 1 juli 2021 van invloed is op 
de naleving van de voorschriften. Verduidelijkt is dat in geval van nieuw te bouwen 
portiekflats of galerijwoningen, alle woningen en nevenfuncties daarvan - die bereikbaar zijn 
vanuit het trappenhuis - meegeteld moeten worden bij de beoordeling of aan de 
grenswaarden van brandveiligheid wordt voldaan. Dit heeft als gevolg dat het hierdoor onder 
andere niet meer mogelijk is dat een garage, grote opslagruimte of stalling - indien dit een 
nevenfunctie is van de hoofdfunctie woongebouw - rechtstreeks uitkomt in het 
portiektrappenhuis. 

Dit houdt tevens in dat op basis van modellering een betere berekening gemaakt kan worden 
van het effect van brandoverslag door toepassing van gevelopeningen, trapgaten en vides. 
Oftewel de aanpak van een brand die zich uitstrekt over meerdere bouwlagen, is in de norm 
verbeterd. Bij uitvoering van de berekeningen cf. NEN 6068 hoeft niet meer nagedacht te 
worden over het feit of de losse elementen zoals trapgaten en vides op zichzelf staand aan de 
eisen voldoen, aangezien de elementen in de modellering inbegrepen worden in de nieuwe 
versie van de norm. Ook het modelleren van brand in de gebruiksfunctie (lichte)industrie is 
verbeterd. Alle berekeningen die nodig zijn voor de aanvraag van nieuwe vergunningen 
dienen sinds 1 januari 2021 dus ook uitgevoerd te worden cf. de nieuwe norm. 

De (wand)dikte van gevels en andere brandscheidingen moet in de berekening worden 
meegenomen cf. de nieuwe NEN 6068. Ook de effectieve diepte van een ruimte waarin de 
brand gemodelleerd wordt, valt binnen de berekeningscriteria. Het is namelijk gebleken dat 
het effect van de wanddikte wel degelijk in relatie staat tot de stralingsintensiteit, 
voornamelijk in kleinere ruimtes die sneller zullen opwarmen. 

Er waren tevens verschillen aanwezig tussen de vlamvormen in de berekeningen die in het 
verleden gemaakt werden. De relevante verschillen in temperatuur en vorm welke onjuist of 
te groot waren, zijn verbeterd in de nieuwe rekenmethode. De gebieden waarop dit gewijzigd 
is, zijn terug te vinden in de categorieën gevelopening in een verticale of een hellende gevel, 
een afliggende of aanliggende vlam, de vlamvorm uit een dakraam. Vervallen is het 
onderscheid tussen een vlam uit een opening met daarboven een balkon en een vlam uit een 
opening met daarboven een uitkragende gevel (overstek). Hierdoor is het berekenen van de 
mate van afscherming van de warmtestraling door een borstwering langs een balkon of galerij 
nu ook mogelijk. Zie ook het laatste item in de opsomming van de belangrijkste wijzigingen. 

Er zijn enkele verschillen in mate van strenger zijn tussen de oude en nieuwe versie van NEN 
6068 waarneembaar. In de meeste gevallen is de oude norm iets strenger, maar in sommige 
andere gevallen is juist de nieuwe norm iets strenger. Daarom wordt geadviseerd om de oude 
NEN 6068, 2016 vanaf nu uitsluitend nog te gebruiken bij lopende projecten waarvoor vóór 1 
januari 2021 al een vergunning is aangevraagd. 
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Per 1 januari 2022 is nog een eis in het Bouwbesluit gewijzigd vanuit NEN 6068, te weten het 
feit dat het eerste lid van artikel 2.94 is gewijzigd in: 

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een 
subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander 
subbrandcompartiment, is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de 
brandwerendheid van de scheidende functie van een scheidingsconstructie alleen rekening 
wordt gehouden met het beoordelingscriterium vlamdichtheid van de afdichting. 

 

Documenten 
- Tekeningen met de compartimenten en de grootte van het compartiment. 
- Tekeningen met (leiding)doorvoeren. 
- Certificaten of kwaliteitsverklaringen van de toegepaste voorzieningen (voldoen van 

bouwdelen én samenbouw van het geheel!). 
- Onderhoudsrapporten (of visuele controlerapporten) aan de (brandwerende) 

voorzieningen. 
- Logboek, met de aanpassingen en wijzigingen aan de brandwerende voorzieningen. 
- Onderhoudsrapport manchetten, pasta’s, kit, steenwol, wraps. 

 

Opmerkingen 
Het is raadzaam regelmatig een controle/inspectie uit te voeren aan de brandwerende 
scheidingen en leidingdoorvoeren. Het is geen wettelijke verplichting; echter, de 
brandwerende werking moet wel kunnen worden gegarandeerd. 

Gebreken aan de brandwerende scheidingen dienen te worden gerapporteerd en adviezen, 
indien nodig, te worden opgevolgd. Scheuren, kieren en gaten direct herstellen. Zo kan de 
brandwerendheid worden gegarandeerd. 

In het certificaat of de kwaliteitsverklaring moet vermeld staan onder welke norm de 
brandwerendheid is getest. 

 

Samenvallende vluchtwegen. 

Een soms vergeten thema in het kader van vluchten uit/door brandcompartimenten, betreft 
de samenvallende vluchtwegen. Hiervan is sprake indien de loopafstand langer dan 10 meter 
is tussen de toegang van een verblijfsruimte en de positie van waaruit in meer dan één 
richting gevlucht kan worden. 

 

Daarnaast is hiervan sprake indien het een besloten ruimte betreft van waaruit in slechts één 
richting kan worden gevlucht en waarvan de totale oppervlakte >200m2 is. Tot slot is sprake 
van een samenvallende vluchtweg indien sprake is van een besloten ruimte van waaruit 
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slechts in één richting kan worden gevlucht en aan deze enkele vluchtweg meer dan twee 
verblijfsruimten gelegen zijn ongeacht het totaaloppervlak. 

 

Indien sprake is van samenvallende vluchtwegen, schrijft het Bouwbesluit 2012 voor dat in dit 
gedeelte van het gebouw een BMI aanwezig dient te zijn met ruimtebewaking. In de ruimte 
waarin de samenvallende vluchtweg gelegen is, de ruimtes met een verhoogd brandrisico en 
aanliggende verblijfsruimtes, dient automatische bewaking toegepast te worden cf. NEN2535. 
Beter dan samenvallende vluchtwegen is het voorzien in meer dan één vluchtroute of een 
kortere loopafstand tot een alternatieve vluchtweg. Indien toch sprake is van samenvallende 
vluchtwegen, geldt de ruimtebewaking als gelijkwaardige oplossing. 

 

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. 


