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Rookbeheersingssysteem 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

NEN 2654-3 nl De eisen aan beheer, controle en onderhoud van 
rookbeheersingsinstallaties 

NEN 6093 nl Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - 
Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen 

NPR 6095-1 nl  Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en 
rookbeheersingssystemen in parkeergarages 

NPR 6095-2 nl  Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties  

NEN 6098 nl Rookbeheersing voor mechanisch geventileerde parkeergarages 

NEN-EN 12101  Installaties voor rook- en warmtebeheersing 

Harmonisatieafspraak rookbeheersing uitgegeven door het CCV in juni 2019: 

Voedingsbewaking luchttoevoeropeningen en afstand van rookluiken tot rookscheiding 

 

Toelichting 
Een rook- en warmteafvoerinstallatie (rookbeheerssysteem) heeft als doel het veilig vluchten 
en beheersen van de temperatuur en rookvorming bij brand alsook het gecontroleerd 
afvoeren van de rook en ontstane warmte als gevolg van brand. Een dergelijke installatie 
maakt het mogelijk gedurende een langere periode veilig te kunnen vluchten. Ook kan de 
installatie zijn bedoeld om te voorkomen dat reddings- en bluswerkzaamheden worden 
belemmerd door rook die in een ruimte blijft hangen.  

Rookbeheersingssystemen kunnen een bijdrage leveren om te komen tot een gelijkwaardige 
oplossing als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 voor bouwkundige 
brandwerende voorzieningen of om een langere loopafstand dan vereist toe te staan. Ook is 
het mogelijk een automatische brandblusinstallatie en/of een rookbeheersingssysteem te 
installeren als onderdeel van de invulling van de vereiste gelijkwaardige brandveiligheid van 
grote brandcompartimenten en de functionele brandveiligheidseisen. 

 

• Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) maken bij brand veilig vluchten mogelijk, zorgen 
ervoor dat de brandweer de brand van binnenuit kan bestrijden, voeren voldoende rook en 
warmte af om na het blussen nazorg mogelijk te maken en beperken de brandschade aan 
een gebouw 

• Overdrukinstallaties. Overdruksystemen zorgen bij brand voor een overdruk in 
bijvoorbeeld een trappenhuis, zodat deze belangrijke vluchtwegen vrij van rook blijven 

• Stuwkrachtinstallatie. Deze worden meestal in ondergrondse parkeergarages gebruikt, 
zorgen in normale omstandigheden voor afvoer van uitlaatgassen, maar kunnen bij brand 
op vol vermogen worden gezet voor een snelle rookafvoer. 
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Voorschriften 
Rookbeheersingssystemen zijn toepasbaar voor de volgende situaties:  

• Ter ondersteuning bij ontvluchten 

• In relatie tot de beheersbaarheid van brand in (grote) brandcompartimenten 

• Een combinatie van bovenstaande. 

 

Rookbeheersingssystemen worden veelal toegepast in: 

• Grote lage ruimten waar weinig tot geen daglicht is, zoals parkeergarages of kelders. 

• Hoge ruimten zoals (vlucht)trappenhuizen of atriums waarin de hete rooklaag zich 
boven in de ruimte bevindt en een relatief koude, rookvrije daaronder. 

 

Een rookbeheersingssysteem heeft tot doel om rook en warmte bij brand zo snel mogelijk uit 
het gebouw of bouwwerk af te voeren, zodat men gedurende een langere periode veilig kan 
vluchten. Het geeft de hulpdiensten ook meer tijd om te zoeken naar slachtoffers. 

Een rookbeheersingssysteem is een maatregel volgens de gelijkwaardigheidsbepaling 
(gelijkwaardige oplossing volgens art. 1.3 van het Bouwbesluit 2012). Bevoegd gezag 
beoordeelt of er sprake is van een gelijkwaardige oplossing. 

Vanwege de certificeringsplicht, inspectiecertificaat vanuit het Bouwbesluit stelt het CCV: 
‘Beoordeling van de installatie moet plaatsvinden op basis van de eisen die golden ten tijde 
van de aanleg.’ (Bron: CCV Infosheet inspectie en rookbeheersingsinstallaties). 

Met een Uitgangspunten Document (UPD) kan de omvang en beveiligingsklasse van de 
installatie worden bepaald. Echter bij de ‘oudere’ installaties is er vaak geen UPD opgesteld. 
In die gevallen is het noodzakelijk dat er alsnog een UPD wordt opgesteld waarin de afgeleide 
doelstelling en de ontwerpnorm of richtlijn zijn vastgelegd. Vooral aspecten als afmeting van 
rooksegmenten en luchttoevoer zijn door de jaren heen aangepast en het moet voor de 
inspectie dus duidelijk zijn hoe hiermee om te gaan. Een UPD is niet verplicht, maar zonder 
dit document is een inspectie niet mogelijk waardoor de uitkomst hiervoor ongewis is. 

Beheer, controle en onderhoud worden jaarlijks uitgevoerd volgens NEN 2654-3. 

Technische uitvoering en richtlijnen, NEN-EN 12101 en NPR 6095-1 en 2. 

Het inspectiecertificaat, Bouwbesluit 2012 art. 6.32, wordt afgegeven op de installatie op 
grond van het CCV-inspectieschema brandbeveiliging. 

 

Per 1 juni 2022 is een nieuwe versie van NEN 6093 geïmplementeerd. De belangrijkste 
wijzigingen zijn hieronder opgesomd: 

- Integratie van de CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking 
hebben op de huidige norm. 
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- Ontwerpcriteria en de diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan 
worden ingezet, zijn erin opgenomen. 

- Voor met behulp van sprinklersystemen te blussen branden in nevenruimten zijn 
randvoorwaarden en ontwerpcriteria opgenomen. 

- Het toepassingsgebied is verruimd, zoals bijvoorbeeld voor situaties met obstakels in de 
rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld 
een ‘open’ roosterplafond. 

- NPR 6095-1 is geïntegreerd in dit normontwerp, op onderdelen gewijzigd en vormt 
hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-
systemen, met de implementatie van de nieuwe NEN 6093 te vervallen. 

- Voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag is een bepalingsmethode geïntegreerd. 

 

Naleving voorschriften 
Opleveringsinspectie 

De opleveringsinspectie geeft de zekerheid over de juiste werking en dimensionering van het 
systeem. Tijdens de opleveringsinspectie wordt tevens de interactie met de samenhangende 
sprinklerinstallatie of brandmeldbeveiliging geïnspecteerd. Hierbij wordt het Basisdocument 
Brandbeveiliging (BdB), het Programma van Eisen (PvE) of het Uitgangspunten Document 
(UPD) van de installatie gebruikt als uitgangspunt voor de juiste werking van het systeem. De 
opleveringsinspectie wordt, bij goedkeuring, afgesloten met een inspectiecertificaat. 
Hierdoor is het productcertificaat geen vereiste meer. 

 

Periodieke inspectie 

De periodieke inspectie vindt jaarlijks plaats. Tijdens de inspectie wordt de juiste werking en 
dimensionering in relatie tot het gebruik van het gebouw gecontroleerd. Onderdelen waar de 
periodieke inspectie uit bestaat zijn: functionele testen, controle bouwkundige- en 
organisatorische wijzigingen en wijzigingen in het gebruik, controle van de uitvoering van het 
onderhoud en van de taken van de Beheerder (Opgeleid Persoon). Inspectie wordt uitgevoerd 
door een KIWA NCP-erkend bedrijf. Ook deze inspectie wordt afgesloten met een 
inspectiecertificaat. 

 

Periodiek onderhoud 

Periodiek onderhoud vindt jaarlijks plaats. De eerste onderhoudsbeurt moet hebben 
plaatsgevonden binnen één jaar na de installatie.  

Onderhoud wordt uitgevoerd door een KIWA NCP-erkend bedrijf.  
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Periodieke controle 

Periodieke controles (kunnen) worden uitgevoerd door de beheerder die door de 
gebruiker/eigenaar is aangewezen. De beheerder dan wel Opgeleid Persoon (OP) is bevoegd 
om deze controles uit te voeren. 

• De taken van de Opgeleid Persoon betreffen: 

- Minimaal één keer per maand visuele controle van de installatie, functionele controle 
van de aansturing en diverse onderdelen van de installatie; 

- Minimaal één keer per 4 maanden een visuele controle of zich veranderingen in het 
gebouw hebben voorgedaan en het inwerking stellen van de installatie; 

- Registratie van bovengenoemde werkzaamheden en constateringen in het logboek.  

 

Documenten 

- Uitgangspunten Document (UPD). 

- Basisdocument Brandbeveiliging (BdB). 

- Programma van Eisen (PvE). 

- Inspectierapporten. 

- Inspectiecertificaat, na goedkeuring. 

- Onderhoudsrapporten. 

- Logboek. 

- Controlelijst 4 en 8 maandelijkse controles Opgeleid Persoon (OP).  

- Controlelijst maandelijkse controles Opgeleid Persoon (OP).  

 

Opmerkingen 

• KIWA-NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of installatie- en 
inspectiebedrijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen.  

• Het is mogelijk dat er aanvullende eisen t.a.v. certificering en testen worden gesteld door 
verzekeringsmaatschappijen. 

• Een rookbeheersingssysteem wordt meestal aangestuurd door de brandmeldinstallatie. 
Hierdoor kunnen onderhoud, inspectie en controles in dezelfde frequentie plaatsvinden. 
Zodra het rookbeheersingssysteem voorzien wordt van een inspectiecertificaat, dient de 
brandmeldinstallatie ook te worden voorzien van een inspectiecertificaat. Echter, het 
certificaat van de brandmeldinstallatie wordt onder NEN 2535 verstrekt. Dit kan op één 
certificaat worden vermeld, met de verwijzing naar de verschillende NEN-normen. 
Uiteraard liggen hier inspectierapportages ten grondslag. 

• Deuren waarachter zich een overdrukinstallatie bevindt, moeten zijn voorzien van een 
aanduiding op de deur bijvoorbeeld: “HARD DUWEN, trappenhuis kan op overdruk staan”. 


