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Branddeuren 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012  
NEN 6069 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en 

bouwproducten 
NEN-EN 1634-1 Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, 

luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: 
Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen ramen 

NEN-EN 16034 Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren, en ramen 
die open kunnen - Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwerende 
en/of rookbeperkende kenmerken 

NEN-EN 14351-1 Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en 
buitendeuren 

NEN-EN 14637 en Hang- en sluitwerk - Elektrisch gestuurde open-standhouders voor 
rook-en branddeuren - Eisen, beproevingsmethoden, aanbrengen en 
onderhoud 

NPR 6112 Brandveiligheid van gebouwen - Praktijkvoorbeelden voor 
gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en deuren) met 
brandwerende kenmerken 

EN 15269-20 Uitbreiding van het geldigheidsgebied van beproevingsresultaten van 
brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren, luiken en te 
openen ramen, inclusief kozijnen en hang- en sluitwerk 

 

Toelichting 
Een branddeur is een deur, inclusief het kozijn, die een bepaalde weerstand heeft tegen de 
inwerking van vuur. Daardoor is deze in staat om, voor een bepaalde tijd, het doorslaan van 
de brand tegen te gaan. De brandwerendheid is: 30, 45, 60, 90 of 120 minuten. 

 

Voorschriften 
Het doel van een branddeur is te voorkomen dat rook, vuur of andere warmtebronnen zich 
verspreiden door de overige ruimtes van het pand. Meestal bevinden deze branddeuren zich 
in de constructie van brandcompartimenten. Branddeuren zijn in staat om vuur gedurende 
een bepaalde duur (weerstand tegen brand) tegen te houden. Hierdoor wordt een brand-
compartiment voor een bepaalde tijd afgesloten waardoor men veilig kan vluchten. Tevens 
heeft de brandweer dan voldoende tijd om de brand onder controle te krijgen. 

De brandwerendheid van de branddeur is afhankelijk van de brandwerendheid van de 
brandwerende scheiding waarin de deur zich bevindt; deze moet minimaal hetzelfde zijn.  

Om aan te tonen dat de branddeur voldoende brandwerend is uitgevoerd, is een 
testcertificaat noodzakelijk. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deur
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Branddeuren 

Naleving voorschriften 

Op het gebied van het testen op brandwerendheid gelden in Nederland twee normeringen: 
NEN 6069 en NEN-EN 1634-1. Volgens het Bouwbesluit moeten constructies met brandwerende 
deuren voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in NEN 6069 en de Europese norm NEN-
EN 1634-1. NEN-EN 1634-1 stelt niet alleen (technische) eisen aan de branddeur, maar ook 
aan het hang- en sluitwerk, het kozijn en de plaatsing in het kozijn. Zo moet de volledige 
constructie voldoen aan de brandwerendheid die daaraan wordt gesteld en moet de deur 
(zelf)sluitend zijn bij brand. 

 

Brandwerende gevelkozijnen vallen onder de Bouwproductenverordening (CPR) en onder het 
Bouwbesluit 2012. De Prestatieverklaring en het CE-label is gebaseerd op twee 
geharmoniseerde Europese normen: NEN-EN 14351-1 en NEN-EN 16034. In de praktijkrichtlijn 
wordt de koppeling gemaakt tussen de eisen uit het Bouwbesluit en de 
Prestatieverklaring/CE-label van het toe te passen product. Producten die dus voldoen aan de 
voorwaarden van EN 16034 worden voorzien van een CE-markering. Vanaf 1 november 2019 
geldt een Europese verplichting op deze CE-markering voor industriële-, commerciële 
garagedeuren en voetgangersdeuren met een brand- en/of rookwerende functie. "Wie na 1 
november 2019 een industriële branddeur plaatst die niet aan de norm voldoet, pleegt een 
economisch delict.” 

 

Vanwege de diversiteit van de ontwerpen en het gebruik van de toegepaste materialen in/aan 
de gevels van gebouwen, is NPR 6112 tot stand gebracht ter verduidelijking van het correct 
toepassen van de aan de brandwerendheid gestelde eisen van de samenbouw. In NPR 6112 
staan praktijkvoorbeelden voor gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en deuren) met 
brandwerende kenmerken. De richtlijn geeft voor veel voorkomende praktijksituaties de 
uitwerking van brandwerendheidseisen voor gevelkozijnen met beweegbare delen en koppelt 
deze aan de bijbehorende prestatieverklaring. 

 

Een visuele controle van de branddeuren op goede sluiting, aansluitingen, werking van 
deurdrangers of automatische sluiters en vrij van obstakels (vrij beweegbaar). Kortom: 
controle en onderhoud op het juist functioneren van de branddeuren.  

 
Het wordt aanbevolen alle deuren periodiek te controleren op de volgende punten: 

- hang- en sluitwerk 

- ruiten; deze moeten zijn voorzien van brandwerend glas 

- openingen in de deur of het kozijn; bv. ventilatieroosters 

- panelen 

- deuromlijsting 

- deurpomp 

- automatische sluiting bij stroomuitval of brandalarm 
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Branddeuren 

- speling tussen deurblad en deuromlijsting 

 

Frequentie van controle en onderhoud is afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Geadviseerd 
wordt om ten minste eenmaal per jaar onderhoud te laten plaatsvinden aan het hang- en 
sluitwerk en de sluiting van de branddeur. 

 

Documenten 
- Een overzicht of tekening met de locaties branddeuren. 

- Onderhouds- of controlerapport van de branddeuren en het hang- en sluitwerk. 

- Testcertificaat brandwerendheid, conform NEN 6069 en NEN-EN 1634. 

 

Opmerkingen 
In principe geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van inspecties en/of 
onderhoud. Een gebouweigenaar heeft de verplichting om zorg te dragen dat (brand)deuren 
juist functioneren. Eén van de normen welke omschrijft hoe controle en keuring uitgevoerd 
kan worden, betreft NEN-EN 14637 en. De inhoud is een richtlijn, geen directe verplichting. 
Dat is de zorgplicht echter wel. Deze benadrukt dat dergelijke voorzieningen te allen tijde 
doelgericht functioneel dienen te zijn. Om te voldoen aan de zorgplicht zal een regelmatige 
controle uitgevoerd moeten worden. Ook ná de ingebruikname van een gebouw is het van 
belang dat de producten kunnen blijven functioneren zoals oorspronkelijk bedoeld. Daarom 
het advies om de brandwerende deuren minimaal 1x per jaar te laten controleren/keuren. 
Toebehoren, zoals valdorpels, ventilatieopeningen, spionageogen, glasopeningen en 
schopplaten, mogen naderhand zijn toegevoegd, maar dan moeten deze vermeld staan in het 
testrapport of toegestaan zijn volgens de uitbreiding conform geldigheidsgebied NEN EN 
15269-3. 

 

- Adviezen en constateringen uit onderhoudsrapporten dienen inhoudelijk beoordeeld 
en, waar nodig, opgevolgd te worden. 

- Registratie van de geconstateerde gebreken dient vastgelegd te worden, inclusief een 
eventuele vervolgactie en uitgevoerde herstelwerkzaamheden. 


