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Nooddeuren 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

Woningwet 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

NEN-EN 179 Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk 
of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en 
beproevingsmethoden 

NEN-EN 1125 Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een 
horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen 
en beproevingsmethoden 

NEN-EN 13637  Hang- en sluitwerk - Elektrisch bestuurde uitgangssystemen gebruikt 
voor vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethode (nog niet 
geharmoniseerd, alleen als richtlijn/advies) 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare 
ruimte 

 

Toelichting 
Dit onderdeel betreft de deuren in vluchtroutes, waarbij het vluchten bij brand zo min 
mogelijk wordt gehinderd. De voorschriften in het Bouwbesluit hebben vooral betrekking op 
de draairichting en het hang- en sluitwerk van de deur en met name het functioneren 
daarvan. 

Daarom mogen deuren in vluchtroutes in bepaalde situaties niet tegen de vluchtrichting 
indraaien en worden eisen gesteld aan het hang- en sluitwerk. Veelal betreft het een 
draaideur. Een nooddeur mag geen schuifdeur zijn.  

Als een uitgang een nooddeur is, dan mag dat derhalve geen schuifdeur zijn. Reden hiervan is 
dat een schuifdeur extra onderhoud nodig heeft. Er kan namelijk snel vuil, onkruid of zand op 
een rails komen waardoor de deur niet open kan. 

• Nooddeuren/vluchtdeuren. 

Een nood-/vluchtdeur dient tijdens het vluchten, zonder gebruik te hoeven maken van een 
sleutel (losse voorwerpen), onmiddellijk te kunnen worden geopend.  

Het veilig gebruik van nood- en vluchtwegen wordt weergegeven in artikel 3.7 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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Voorschriften 
Het doel van een nooddeur is om een rookcompartiment of een sub-brandcompartiment snel 
en veilig te kunnen ontvluchten. In principe geldt geen verplichting tot het uitvoeren van een 
inspectie of onderhoud. Echter, een nood-/vluchtdeur dient altijd te functioneren.  

Bij het installeren van de deur dient het ontsluitingsmechanisme en het hang- en sluitwerk te 
voldoen aan NEN-EN 179 en NEN-EN 1125, Bouwbesluit 2012 art. 6.25. In het gebruik is het 
van belang dat deze onderdelen altijd functioneren. Het is daarom raadzaam om jaarlijks 
onderhoud uit te voeren aan het ontsluitingsmechanisme en het hang- en sluitwerk zodat de 
werking van de nooddeuren kan worden gegarandeerd. 

Het komt voor dat, vanwege security redenen, nooddeuren niet zondermeer geopend zouden 
mogen worden in geval van aansturing veroorzaakt door brandmelding of het handmatig 
bedienen van elektronische deuropeners, zoals nooddrukkers. Conform Bouwbesluit 2012 
artikel 6.25 worden er echter eisen gesteld aan de wijze waarop een nooddeur in geval van 
calamiteit geopend moet kunnen worden. Het Bouwbesluit 2012 geeft geen directe eisen aan 
de wijze waarop Security systemen gekoppeld moeten worden aan bestaande of toe te passen 
nooddeuren/-uitgangen en staat dit zwart-wit gesteld ook niet toe. Hierop is echter de 
zorgplicht nadrukkelijk van toepassing. Een norm om een dergelijk systeem te ontwerpen, te 
installeren en aan de zorgplicht/Woningwet te voldoen is NEN-EN 13637. 

Indien het dus vanwege nadrukkelijk aantoonbare Security redenen noodzakelijk wordt geacht 
dat de beveiligde barrière niet zomaar onderbroken wordt, dan is het mogelijk om 
elektronische tijdvertraging in het sluitmechanisme van nooddeuren toe te passen. Uiteraard 
na schriftelijk akkoord van bevoegd gezag op basis van aangetoonde gelijkwaardigheid. 

Een norm welke als betrouwbare richtlijn gehanteerd kan worden om elektrisch bestuurde 
uitgangssystemen te gebruiken voor vluchtroutes, is NEN-EN 13637. Aan deze norm ligt ten 
grondslag dat de deuren waarop systemen uit deze norm worden toegepast, indien van 
toepassing, reeds voldoen aan NEN-EN 179 en NEN-EN 1125. Met andere woorden, het is een 
aanvulling op de reeds bestaande componenten. Onderstaande afbeelding geeft hier een 
kader van weer: 
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De basis van het kader is als volgt: 

• Bij spanningsuitval is: 
- de brandveiligheid te borgen; 
- de vluchtweg te borgen; 
- de inbraakwerendheid te borgen. 

• De eerst vluchtende persoon moet de deur met niet meer dan twee handelingen kunnen 
ontgrendelen. De personen daaropvolgend met slechts één handeling. 

• Een voorwaarde is dat de aanvullende elektrische vergrendeling de deur vrijgeeft als 
deze wordt belast tot 1.000N. Bijvoorbeeld door een groep vluchtende personen. 

• De mate waarin eisen van toepassing zijn, hangt af van het gebruik en de doorstroom 
van personen door deze nooddeur(en) in geval van calamiteit. 
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Nooddeuren 

In NEN-EN 13637 wordt een stroomschema voor de uitgangscontrole van sturende 
componenten weergegeven: 

 

 

Het toepassen van dergelijke systemen is mogelijk op basis van zogenaamde Grade 1 of Grade 
2 systemen.  

• Grade 1 systemen hebben cf. NEN-EN 13637 een eerste tijdvertraging (T1) welke de 
mogelijkheid biedt aan de beveiligingsorganisatie om de melding te verifiëren en 
verdere actie aan te zetten. Dit systeem is bedoeld om acties van onwelwillende 
personen te ontmoedigen in het kader van security of eventueel in de nabijheid 
zijnde personeel in te laten grijpen 

• Grade 2 systemen hebben cf. NEN-EN 13637 een tweede tijdvertraging (T2) van 15 tot 
maximaal 180 seconden ná de eerste tijdvertraging en maken gebruik van visuele 
observatie (direct of via CCTV installatie). Indien de tweede tijdvertraging niet 
handmatig wordt geactiveerd binnen de tijd van T1, dan ontgrendelt het aanvullende 
elektrische slot automatisch na 15 seconden en kan men de deur mechanisch openen 
om te vluchten. Een Grade 2 installatie staat niet op zichzelf en moet integraal 
worden getoetst aan het brandveiligheidsconcept van het gebouw. Daarbij moeten 
persoonsgebonden risico’s in acht genomen worden in relatie tot capaciteit van 
vluchtroutes, veiligheid van eventuele opvanggebieden en menselijk gedrag 

• Een Grade 2 installatie is nadrukkelijk omschreven als een aparte installatie in NEN-
EN 13637, voorzien van eigen componenten met in- en uitgaande contacten welke de 
elektrische sloten aansturen. De installatie dient aan alle specifieke eisen te voldoen 
die in de norm vermeld staan. Het geheel van vluchtroutes en nooduitgangen dient 
daarnaast altijd te voldoen aan Bouwbesluit 2012 en de normen waarnaar het 
Bouwbesluit 2012 verwijst. NEN-EN 13637 is niet meer dan een betrouwbare maatstaf 
die gehanteerd kan worden om een systeem te ontwerpen dat door bevoegd gezag 
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goedgekeurd zou kúnnen worden, indien dergelijke systemen gewenst zijn in een 
gebouw. Hiermee kan dus invulling worden gegeven aan de zorgplicht waarnaar de 
Woningwet in dit kader nadrukkelijk verwijst. 

 

Naleving voorschriften 
In het Bouwbesluit 2012 staat de definitie van een ‘nooddeur’:  

• een deur die uitsluitend bestemd is om te vluchten.  

Dit leidt voor nooddeuren in nieuwbouw tot de volgende voorschriften in het Bouwbesluit 
2012: 

• Een nooddeur moet meedraaien met de vluchtrichting (afhankelijk van het aantal 
personen dat op die nooddeur is aangewezen) en mag niet worden uitgevoerd als 
schuifdeur. 

 Indien bij nieuwbouw minder dan 37 personen en in geval van bestaande bouw 
minder dan 60 personen op de nooduitgang zijn aangewezen, mag deze cf. 
Bouwbesluit 2012 wél tegen de vluchtrichting in draaien. 

• Het moet altijd mogelijk zijn een nooddeur onder alle omstandigheden van binnenuit 
snel en zonder sleutel te kunnen openen, terwijl dat van buitenaf normaal gesproken 
niet mogelijk is. Aan deze eis wordt voldaan als de deur wordt uitgevoerd met een 
‘panieksluiting’ (bijvoorbeeld een “pushbar”). Voor het bedienen van deze drukstang 
mag maximaal 8kg aan duwkracht benodigd zijn. 

• Als een deur ook als normale toegang wordt gebruikt, kan hij niet dienen als 
nooddeur. In welke mate en op welke plekken in een gebouw nooddeuren moeten 
worden opgenomen, wordt bepaald in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het 
Bouwbesluit schrijft strikt genomen geen nooddeuren voor, maar benoemt alleen de 
eisen waaraan een deur van een toegang moet voldoen, qua afmetingen en plaatsing 
om een rookcompartiment veilig te verlaten (ontvluchten). 

• Een nooddeur mag naar buiten draaien, over een pad voor niet-gemotoriseerd vervoer 
(trottoir, voet- of fietspad). Het veilig kunnen vluchten weegt zwaarder dan de hinder 
die dit kan opleveren voor eventuele passanten (dit geldt overigens ook voor 
nooddeuren in de bestaande bouw). 

• Een nooddeur moet nu evenals andere deuren minimaal 85cm breed zijn. Met 85cm 
kunnen mensen met een functiebeperking sneller vluchten waardoor bij nooddeuren 
minder snel opstoppingen zullen ontstaan. Nood- en vluchtdeuren zijn maximaal 
2.500mm hoog en 1.300mm breed. 

• Het maximale toelaatbare gewicht van een nooddeur is 200kg. De genormeerde 
classificatie in NEN-EN normen voor panieksluitingen kent twee klassen voor het 
deurgewicht: tot 100kg en tot 200kg. Bij het installeren van panieksluitingen is het 
gewicht van de deur van belang. 
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• Een nooddeur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een 
opschrift of aanduiding “hard duwen”. 

 

Het wordt aanbevolen alle in het pand aanwezige nooddeuren periodiek te controleren op de 
volgende punten: 

• controle panieksluiting op bediening; 

• geen obstakels voor- en achter de nooddeur; 

• of de nooddeur volledig open te draaien is; 

• of de nooddeur binnen één seconde te openen is; 

• of de vluchtwegindicator bij de nooddeur functioneert; 

• of er een duidelijk opschrift is dat het een nooddeur betreft. De zijde tegen de 
vluchtrichting in, moet voorzien zijn van het opschrift “nooddeur vrijhouden” o.i.d. 
(Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011). 

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat wanneer een deur is voorzien van een panieksluiting 
(“pushbar”) deze moet voldoen aan NEN-EN 1125. Daarnaast moet het hang- en sluitwerk van 
nooduitgangen/-deuren (met deurkruk of drukplaat) voldoen aan NEN-EN 179. 

 

Documenten 
- Een overzicht of tekening met de locaties van de nooddeuren. 
- Onderhoudsrapport of controlerapport van het hang- en sluitwerk nooddeuren. 
- Bewijs dat het ontsluitingsmechanisme en het hang- en sluitwerk van de nooddeuren 

voldoen aan NEN-EN 179 en NEN-EN 1125. 
- Bewijs van akkoord bevoegd gezag in geval van gelijkwaardigheid bij toepassing van 

tijdvertraging op nooddeuren. 
 

Opmerkingen 
In principe geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van inspecties of onderhoud. 
Een gebouweigenaar heeft de verplichting om zorg te dragen dat nooddeuren juist 
functioneren, dit valt onder de zorgplicht. 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. Hiertoe kan de in de bijlage vermelde checklist worden gehanteerd. 
Opmerkingen, adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen 
inhoudelijk beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 
De voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 zijn afgestemd op die uit het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, zodat tussen beide besluiten nu geen verschillen meer 
bestaan. 
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Bijlage 
Controle/inspectielijst nooddeuren 

Te gebruiken per individuele nooddeur in combinatie met overzichtstekening met de locaties van de 
nooddeuren. 

Inspecteur: Paraaf: 

Datum: Gebouw: 

Locatie nooddeur/nummer: 

Controlepunten ja/nee Omschrijving herstelwerkzaamheden 

Draait de nooddeur met de vluchtrichting mee? ja/nee  

Zijn er beschadigingen aan de nooddeur? ja/nee  

Werkt de panieksluiting correct (met één 
beweging en minimale kracht)? 

ja/nee  

Is de nooddeur van buitenaf te openen? ja/nee  

Staan er obstakels voor de nooddeur? ja/nee  

Staan er obstakels achter de nooddeur? ja/nee  

Sluit de nooddeur volledig af? ja/nee  

Kan de nooddeur volledig worden geopend? ja/nee  

Kan de nooddeur zonder gebruik van een 
voorwerp/sleutel worden geopend? 

ja/nee  

Is de nooddeur binnen 1 sec. te openen? ja/nee  

Is er noodverlichting bij de deur aanwezig? ja/nee  

Werkt de noodverlichting bij de nooddeur? ja/nee  

Is er een opschrift aanwezig dat het een 
nooddeur betreft? 

ja/nee  

Is aan de buitenzijde van de nooddeur het 
opschrift ‘nooddeur vrijhouden ’aangebracht? 

ja/nee  

Is er iemand aangewezen om vluchtroutes 
algen, ijs en sneeuwvrij te houden? 

ja/nee  

Opmerkingen: ja/nee  

 


