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Toelichting bij begrippen brandveiligheid

Voordat de publicatie ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid’ kan worden gebruikt is het goed om na te gaan welke eisen
er nu eigenlijk van toepassing zijn op het specifieke gebouw/project (het vaststellen van het toetskader). Het is onmogelijk
de brandwerendheid van een constructie te beoordelen/vast te stellen als u niet weet aan welke eisen de constructie moet
voldoen. Welke gegevens zijn er? Zijn deze volledig? Zijn deze ‘rechtsgeldig’? Zonder een duidelijk toetskader kan in de praktijk
niet worden beoordeeld of de aanwezige brandveiligheidsmaatregelen op de juiste wijze zijn aangebracht. In paragraaf 1 van
dit hoofdstuk van de ‘essentiele bouwkundige controlepunten’ worden in de vorm van een checklist handvaten gegeven voor
het beoordelen van de aanwezige informatie.
In die checklist en de rest van de publicatie worden allerlei brandveiligheidsbegrippen genoemd. In de paragrafen 2 tot en met 6
van dit hoofdstuk wordt daarom een uitleg gegeven bij de brandveiligheidsbegrippen. Alleen als duidelijk is wat met een begrip
als extra beschermde vluchtroute, wbdbo, brandwerendheid EW60 en brand- en rookklasse B-s2 wordt bedoeld, kunnen voor
bouwkundige constructies ook de juiste opbouwen worden gekozen waarmee aan de gestelde eisen kan worden voldaan, of
kan voor reeds ontworpen/gerealiseerde constructies worden beoordeeld of aan de eisen wordt voldaan.
Paragraaf 7 van dit hoofdstuk geeft tot slot aandachtspunten bij de beoordeling van brandwerende en rookwerende constructies
en bij de beoordeling van brand- en rookklasses van materialen.

1. Checklist beoordeling aanwezige informatie
In deze paragraaf is een checklist opgenomen waarin de belangrijkste brandveiligheidsonderwerpen zijn opgenomen die bekend
moeten zijn voordat de ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid’ kan worden toegepast. Dit geldt zowel voor bestaande
gebouwen als nieuw te bouwen gebouwen. Ook is deze informatie noodzakelijk bij de aankoop, het beheer en verbouw van
een gebouw. Voldoet het gebouw dat u aankoopt aan de minimale eisen voor brandveiligheid? Weet ik als beheerder van een
gebouw waar alle brandscheidingen in het gebouw zijn gelegen? Aan welke eisen moeten deze voldoen als ik hier wijzigingen
(verbouw) in aan ga brengen?
Stap 1: wat is de gebruiksfunctie?
De eisen waaraan een gebouw moet voldoen zijn afhankelijk van het gebruik van dat gebouw via de gebruiksfunctie. Het
Bouwbesluit 2012 kent 12 gebruiksfuncties en diverse subgebruiksfuncties. Gebruiksfunctie is gedefinieerd als “gedeelten van
een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen”. Voor een
definitie van de verschillende (sub)gebruiksfuncties wordt verwezen naar het Bouwbesluit 2012.

Bijeenkomstfunctie
Kantoorfunctie
Overige gebruiksfunctie
Overige gebruiksfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Verkeersruimte

Figuur 1: Plattegrondtekening met indeling in gebruiksfuncties
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Voordat een gebouw beoordeeld kan worden moet duidelijk zijn wat de gebruiksfuncties van de verschillende delen van een gebouw
zijn, bij voorkeur door dit op tekening vast te leggen. De gebruiksfuncties kunnen worden gevonden op tekeningen behorende bij de
melding brandveilig gebruik of de vergunning brandveilig gebruik of bouwen. Let er daarbij op dat het feitelijke gebruik overeenkomt
met de gebruiksfuncties die in die stukken zijn aangegeven. Is dat niet het geval dan zal dit – via een melding of vergunning brandveilig
gebruik – mogelijk eerst in overeenstemming moeten worden gebracht. Zonder gebruiksfunctie is het onmogelijk om een gebouw te
beoordelen!
Stap 2: vul de onderstaande checklist in.
In de volgende tabel is een checklist opgenomen met informatie die benodigd is om een goede beoordeling te kunnen maken van de
brandveiligheid van het gebouw. In de laatste kolom is aangegeven voor welk hoofdstuk deze informatie is benodigd.
Checklist beoordeling aanwezige informatie

Ja/Nee

Voor welk onderwerp/hoofdstuk is dit met name belangrijk?

1

Actualiteit en status van gegevens en tekeningen?
•
Zijn de benodigde brandveiligheidseisen op tekeningen met
een publiekrechtelijke status vastgelegd? (In bijvoorbeeld
een omgevingsvergunning activiteit bouwen of brandveilig
gebruik of een gebruiksmelding).

Alle hoofdstukken

2

Indeling in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten en beschermde subbrand-compartimenten.
•
Is bekend hoe de indeling in brandcompartimenten,
beschermde subbrandcompartimenten en
subbrandcompartimenten in het gebouw verloopt?
•
Is het gehele verloop van de vereiste brandscheidingen op de
betreff ende bouwlaag aangegeven op tekeningen en is deze
sluitend?
•
Is de indeling in compartimenten benoemd op tekening,
zodat ook duidelijk is welke vloerdelen brandwerend moeten
worden uitgevoerd?

Alle hoofdstukken

3

4

Is de status van vluchtroutes bekend?
•
Zijn er vluchtroutes in het gebouw, waarvoor een verhoogde
‘veiligheidsstatus’ van toepassing is (bijvoorbeeld beschermde
of extra beschermde vluchtroutes)? Bijvoorbeeld wanneer
sprake is van vluchtroutes met een doodlopend einde.
•
Zo ja, welke brandklasse en rookklasse zijn voor de toegepaste
materialen in die ruimte vereist?
Eisen brandwerendheid en rookwerendheid
•
Is bekend wat de hoogte is van de WBDBO-eisen (Weerstand
tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) tussen de
verschillende compartimenten (bijv. 30 of 60 minuten)?
•
Is de WBDBO-eis vertaald naar hoogtes van
brandwerendheid?
•
Is bekend of er voor scheidingen een eis aan de weerstand
tegen rookdoorgang (WRD – bestaande bouw) of
rookdoorlatendheid (Ra of R200) van toepassing is?

Hoofdstuk 1, 2 t/m 9

Hoofdstuk 1, 2, 4 t/m 9
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Checklist beoordeling aanwezige informatie

Ja/Nee

Voor welk onderwerp/hoofdstuk is dit met name belangrijk?

5

Criteria brandwerendheid en rookwerendheid
•
Is bekend welke brandwerendheidscriteria (volgens NEN
6069) er gelden aan de constructie-onderdelen in de vereiste
brandscheidingen (R, E, I, W)?
•
Is bekend welk criterium (volgens NEN 6075) geldt aan de
constructie-onderdelen in de vereiste rookscheidingen
(nieuwbouw: Sa, S200, bestaande bouw: E20)?

Hoofdstuk 1, 2, 4 t/m 9

6

Richting brandwerendheid en rookwerendheid
•
Is bekend in welke richting deze WBDBO-eis met
brandwerendheidcriterium en/of eis aan rookwerendheid van
toepassing is? Is dit slechts in één richting of geldt deze eis in
2-richtingen?

Hoofdstuk 1, 4 t/m 9

7

Zelfsluitendheid
•
Is bekend of de beweegbare constructieonderdelen
(bijvoorbeeld woningtoegangsdeuren) zelfsluitend moeten
zijn uitgevoerd?

Hoofdstuk 1, 5 en 7 t/m 9

8

Brandwerendheid m.b.t. bezwijken bouwconstructies
•
Gelden er brandwerendheidseisen aan de sterkte van de
bouwconstructies? Zo ja, hoeveel minuten moet dit zijn? Is
bekend welke onderdelen van de bouwconstructie hiertoe
behoren?

Hoofdstuk 1 en 2

9

Eisen brandklasse gevels
•
Is bekend welke eisen er gelden aan de brandklasse van de
gevels?
•
Zijn er brandoverslagrisico’s in de gevels aanwezig en zijn deze
beoordeeld?

Hoofstuk 1, 3, 4, 5 en 7

10

Gelijkwaardige oplossingen
•
Zijn er voor het gebouw gelijkwaardige oplossingen/
maatregelen toegepast? Bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie,
rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) of soortgelijk?

Hoofdstuk 1, 10 en 11

Indien één van de vragen in de checklist met ‘Nee’ wordt beantwoord, raden wij u aan dit nader te laten onderzoeken. Eventuele acties
die kunnen worden genomen:
• Schakel een deskundig adviesbureau/ingenieursbureau in om dit uit te zoeken
• Vraag bij de gemeente na of rapporten, tekeningen of vergunningen / meldingen beschikbaar zijn waar hierover wel nadere
informatie is opgenomen
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Stap 3: Correcte tekeningen
Om de brandveiligheid te kunnen beoordelen zijn plattegronden (zie figuur 2) met de juiste informatie essentieel. NEN 1413:2011
‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’ geeft hier deels invulling aan.

Figuur 2: Plattegrondtekening met indeling (kantoorgebouw - nieuwbouw)

In de onderstaande afbeelding is een weergave gegeven van een brandwerendheidssymbool. Het kruisje in het symbool verwijst naar
de brandzijde. De kleur geeft de hoogte van de WBDBO-eis aan: rood voor 30 en groen voor 60 minuten brandwerendheid.

Figuur 3 Links: Brandwerend in één richting; de locatie van het kruis is de brandzijde. Midden: Brandwerend in 2 richtingen.
Rechts: Brandwerend in 2 richtingen en zelfsluitend. De kleur en het cijfer geven de hoogte van de brandwerendheid aan. [bron: NEN 1413]

Voor scheidingen die alleen rookwerend moeten zijn heeft NEN 1413 (nog) geen symbool. Hiervoor zou bijvoorbeeld het onderstaande
kunnen worden aangehouden.

Figuur 4 Links: Rookwerend in één richting; de locatie van het V-tje is de rookzijde. Midden: Rookwerend in 2 richtingen.
Rechts: Rookwerendheid in 2 richtingen, en zelfsluitend. Door middel van de kleur blauw is aangegeven dat sprake is van een rookwerendheidseis; de
vereiste rookwerendheidsklasse Ra of R200 is daarbij aangegeven.
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Scheidingen die zowel brand- als rookwerend moeten zijn, worden evenmin in NEN 1413 uitgewerkt. Hiervoor zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen worden aangehouden.

Figuur 5 Links: Brand- en rookwerend in één richting; de locatie van het kruis is de brand- en rookzijde. Midden: Brand- en rookwerend in 2 richtingen.
Rechts: Brand- en rookwerend in 2 richtingen, en zelfsluitend. De kleur en het cijfer geven de hoogte van de brandwerendheid aan; Ra c.q. R200 geeft de
vereiste rookwerendheidsklasse aan.

Naast de hoogte en richting van de brandwerendheid en de rookwerendheidsklasse zal voor de constructie-onderdelen in de wand/
vloer ook de vereiste brandwerendheidscriteria R, E, I, W (volgens NEN 6069) en rookdoorlatendheid Sa, S200 (volgens NEN 6075) moeten
worden aangegeven op tekeningen. In paragraaf 5 en 6 van dit hoofdstuk worden deze brandwerendheidscriteria en rookdoorlatendheid
nader uitgelegd.
De in figuur 5 weergegeven scheiding heeft de volgende kenmerken:
•
Scheiding met tweezijdige brandwerend en rookwerendheid.
•
Brandwerendheid 60 minuten, waarbij per constructieonderdeel
andere criteria vereist zijn, zoals E (vlamdichtheid), W
(warmtestraling en I (isolatie).
•
Rookdoorlatendheid met criterium: Sa

Figuur 6: Weergave eisen brandwerendheid en rookdoorlatendheid puiconstructie [bron NEN 1413]

Het is mogelijk om tevens de eisen t.a.v. materiaalgedrag bij brand (brand en rookklasse) op tekening vast te leggen.
De in figuur 6 weergegeven scheiding heeft de volgende kenmerken:
•
Scheiding met tweezijdige brandwerend en rookwerendheid.
•
Brandwerendheid 60 minuten, waarvoor de criteria E en I zijn vereist.
•
Rookdoorlatendheid met criterium: Sa
•
Vereiste brand- en rookklasse is B-s2, voor beide zijden van de
scheiding.

Figuur 7: Weergave eisen brandwerendheid en rookdoorlatendheid i.c.m. brand- en rookklasse [bron NEN 1413]

Daarnaast bevelen wij aan om voor grotere interne puiconstructies op de kozijnstaten per glasvlak de geldende
brandwerendheidscriterium (E, EW of EI) volgens NEN 6069 en eis aan rookdoorlatendheid (Sa of S200) volgens NEN 6075 aan te
geven, en daarbij tevens per zijde te vermelden welke eis aan de brand- en rookklasse geldt.
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2. Brandtechnische indeling
Om te voorkomen dat brand en rook zich onbeperkt kunnen verspreiden, wordt een gebouw onderverdeeld in
brandcompartimenten, subbrandcompartimenten en eventueel beschermde subbrandcompartimenten. Voor vluchtveiligheid
zijn daarnaast vluchtroutes nodig, die afhankelijk van de situatie als beschermde of extra beschermde vluchtroute moeten zijn
uitgevoerd. Deze indeling in compartimenten en vluchtroutes vormt de bouwkundige basis van het brandveiligheidsconcept,
ook wel brandtechnische indeling genoemd.
Als de brandtechnische indeling van een gebouw bekend is, kunnen de volgende eisen eenvoudig worden bepaald:
- de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van (draag)constructies
- de wbdbo-eisen en de wrd-eisen tussen ruimten
- de eisen ten aanzien van het brandgedrag van materialen en constructies
Daarnaast bepaalt de indeling ook (mede) de aanwezigheid c.q. locatie van brandveiligheidsinstallaties zoals noodverlichting
en vluchtroute-aanduiding.
In deze paragraaf worden de begrippen die horen bij de brandtechnische indeling kort toegelicht.
Compartimenten
Brandcompartiment
Een gebouw wordt ingedeeld in een of meer brandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een extra beschermde
vluchtroute voert. Een brandcompartiment is het gedeelte van een gebouw dat is bestemd als een maximaal uitbreidingsgebied
van brand. Het doel van een brandcompartiment is om gedurende een bepaalde tijd te voorkomen dat een brand zich verder kan
uitbreiden dan het brandcompartiment waarin de brand is ontstaan. Binnen deze bepaalde tijd kunnen gebruikers de brandruimte
(en het gebouw) uit vluchten en kan de brandweer mogelijk nog handelend optreden. Daarnaast blijft door de indeling in
brandcompartimenten de brandschade beperkt.
De maximale grootte van het brandcompartiment is afhankelijk van de volgende factoren:
- Veiligheidsniveau (bestaande bouw, verbouw of nieuwbouw)
- Gebruiksfunctie
Daarnaast vormen techniekruimten (stookruimte of techniekruimte > 50 m2) altijd een apart brandcompartiment.
In een brandcompartiment mogen meerdere gebruiksfuncties liggen. Dit geldt niet voor de woonfunctie. In een brandcompartiment
van een woonfunctie ligt uitsluitend een woonfunctie en een nevenfunctie daarvan.
Een brandcompartiment kan pas als brandcompartiment functioneren als aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
(wbdbo) tussen dat brandcompartiment en een andere ruimte (buiten dat brandcompartiment) is voldaan. Zie voor een uitleg van
het begrip wbdbo: paragraaf 4.
Subbrandcompartiment
Een brandcompartiment wordt ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde
vluchtroute voert. Een subbrandcompartiment is een gedeelte van een brandcompartiment voor beperking van de verspreiding
van rook en een verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand. In de praktijk valt een subbrandcompartiment soms
samen met de omvang van een brandcompartiment. Het doel van de indeling in subbrandcompartimenten is dat veilig kan
worden gevlucht.
De maximale grootte van het subbrandcompartiment verschilt per veiligheidsniveau (nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw) en
gebruiksfunctie. In zijn algemeenheid wordt deze echter bepaald door de volgende factoren:
- Maximale (gecorrigeerde) loopafstanden binnen een subbrandcompartiment
- Hoogte van de voor personen bestemde vloer binnen het subbrandcompartiment (geldt niet voor woonfunctie, industriefunctie
en overige gebruiksfunctie)
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De maximale toegestane (gecorrigeerde) loopafstand wordt daarbij bepaald door de bezetting van ruimten en/of door de
gebruiksfunctie.
Een subbrandcompartiment kan pas als subbrandcompartiment functioneren als aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd)
tussen dat subbrandcompartiment en andere (besloten) ruimte (buiten dat subbrandcompartiment) is voldaan. Zie voor een uitleg
van het begrip wrd: paragraaf 4.
Beschermd subbrandcompartiment
Een beschermd subbrandcompartiment biedt, vergeleken met een gewoon subbrandcompartiment, extra bescherming aan
de daarin verblijvende personen doordat er een verzwaarde eis voor de wbdbo en wrd aan de scheidingsconstructies rondom
het beschermde subrandcompartiment geldt. Bij een brand in een beschermd subbrandcompartiment zijn de buiten dat
compartiment gelegen vluchtroutes en andere ruimten voor een langere tijd beschermd tegen brand en rook.
De aanwezigheid van een beschermd subbrandcompartiment is bedoeld voor personen die slapen, zoals hotelgasten, kleine
kinderen (kinderopvang), aan bed gebonden patiënten, cliënten die een zorgbehoefte hebben (wonen met zorg) en gedetineerden.
De ruimten waar geslapen wordt, ligt daarbij in een beschermd subbrandcompartiment, evt. met enkele aangrenzende ruimten.
De omvang ligt veelal vast (elke hotelkamer, elke woning, elke cel, etc); bij gezondheidszorg is deze echter mede afhankelijk van
het bewakingsniveau.
Een beschermd subbrandcompartiment kan pas als beschermd subbrandcompartiment functioneren als aan de weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) en weerstand tegen rookdoorgang (wrd) tussen dat beschermd subbrandcompartiment
en andere ruimten (buiten dat beschermd subbrandcompartiment) is voldaan.

Vluchtroutes
Vluchtroute
Een vluchtroute is een route die begint in een voor personen bestemde ruimte en eindigt op een veilige plaats. Een vluchtroute
voert over vloeren, trappen en hellingbanen. Het gebruik van een lift kan bij brand risico’s met zich mee brengen, dus een
route waarbij gebruik moet worden gemaakt van een lift, kan niet worden aangemerkt als vluchtroute. Aan de ruimte waar
een vluchtroute doorheen voert worden geen verhoogde materiaaleisen gesteld aan de afwerking van de wanden, vloeren,
trappen, hellingbanen en plafonds.
Beschermde vluchtroute
Een beschermde vluchtroute is een buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute. Een beschermde
vluchtroute ligt binnen een brandcompartiment en voert uitsluitend door een verkeersruimte zodat het risico van het ontstaan
van brand op die vluchtroute beperkt is. De beschermde vluchtroute wordt uitsluitend vereist in situaties dat er vanuit het
subbrandcompartiment slechts één vluchtroute aanwezig is.
Bij slaapgebouwen (woonfunctie, kinderopvang, gezondheidszorgfunctie met bedgebied en logiesfunctie) worden verhoogde
materiaaleisen gesteld aan de afwerking van de wanden, vloeren, trappen, hellingbanen en plafonds van de verkeersruimte
waardoor een beschermde vluchtroute voert.
Een beschermde vluchtroute kan pas als beschermde vluchtroute functioneren als aan de weerstand tegen rookdoorgang
(wrd) tussen een subbrandcompartiment en die beschermde vluchtroute is voldaan.
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Figuur 8: Buiten subbrandcompartiment (maar binnen brandcompartiment): beschermde vluchtroute
Beschermde route
In de bestaande bouw kent men in plaats van het begrip ‘beschermde vluchtroute’ het begrip ‘beschermde route’. Een
‘beschermde route’ is net als een ‘beschermde vluchtroute’ een gedeelte van de vluchtroute die buiten de
subbrandcompartimentering ligt, echter is het niet vereist dat deze vluchtroute daarbij door een verkeersruimte voert.
Tussen het subbrandcompartiment en de beschermde route (beide gelegen binnen hetzelfde brandcompartiment) geldt een
wrd-eis.
Extra beschermde vluchtroute
Een extra beschermde vluchtroute ligt nooit in een brandcompartiment. Een extra beschermde vluchtroute begint altijd bij de
uitgang van een brandcompartiment en voert uitsluitend door verkeersruimten naar het aansluitende terrein en vanuit daar
naar de openbare weg. Het doel van een extra beschermde vluchtroute is het veilig kunnen vluchten.
Bij alle gebruiksfuncties worden verhoogde materiaaleisen gesteld aan de afwerking van de wanden, vloeren, trappen,
hellingbanen en plafonds van de verkeersruimte waardoor de extra beschermde vluchtroute voert.
Een extra beschermde vluchtroute kan pas als extra beschermde vluchtroute functioneren als aan de weerstand tegen
branddoorslag en overslag (wbdbo) en aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) tussen een brandcompartiment en die
extra beschermde vluchtroute is voldaan.

Figuur 9: Buiten brandcompartiment: extra beschermde vluchtroute
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Veiligheidsvluchtroute
Een veiligheidsvluchtroute is een bijzondere vorm van een extra beschermde vluchtroute. Deze vluchtroute voert in eerste
instantie door een niet-besloten ruimte (bijvoorbeeld een niet besloten galerij) en vervolgens door een ruimte waardoor
een extra beschermde vluchtroute voert. De veiligheidsvluchtroute mag (dus) uitsluitend worden bereikt door niet besloten
verkeersruimten. Een veiligheidsvluchtroute kan zowel horizontaal als verticaal zijn.

Figuur 10: Via niet besloten ruimten: veiligheidsvluchtroute

3. Eisen voortvloeiend uit brandtechnische indeling
Na het bepalen van de brandtechnische indeling van een gebouw kunnen de volgende eisen worden bepaald:
- de hoogte en richting van de wbdbo-eisen
- de hoogte en richting van de wrd-eisen
- de eisen aan het brandgedrag van materiaaleisen
- de eisen aan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de bouwconstructie en draagconstructies
Onderstaand wordt kort ingegaan op die eisen en de betekenis hiervan.
Als eisen zijn geconcretiseerd, is uitgegaan van nieuwbouweisen (tenzij anders is aangegeven).
Sterkte bij brand
Een gebouw heeft een bouwconstructie (hoofddraagconstructie) die zodanig is dat het bouwwerk bij brand gedurende een
redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht kan worden zonder dat er een gevaar voor instorting is. Het gaat hier om het
voorkomen van voortschrijdende instorting van een gebouw. Daarbij mogen constructies buiten het brandcompartiment met
brand niet bezwijken, ook niet als constructies in dat brandcompartiment met brand dat eventueel wel doen.
De hoogte van eis voor het bezwijken van een bouwconstructie is afhankelijk van de volgende factoren:
- Veiligheidsniveau (bestaande bouw, verbouw, nieuwbouw)
- Gebruiksfunctie
- Hoogte van de hoogste vloer van een verblijfsgebied
- Permanente vuurlast van een brandcompartiment
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De hoogte van de eis kan 0-30-60-90 of 120 minuten bedragen (nieuwbouw). Soms mag de eis worden gereduceerd met 30
minuten als sprake is van een lage permanente vuurlast.
Welke delen van de constructie vervolgens brandwerend moeten worden uitgevoerd om aan de vastgestelde eis te voldoen,
wordt mede bepaald door de indeling in brandcompartimenten.
Naast de eisen aan de bouwconstructie (hoofddraagconstructie) worden er ook eisen gesteld aan de draagconstructie van een
vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert. Deze draagconstructie moet ten alle tijden ten minste
30 minuten brandwerend met betrekking tot bezwijken worden uitgevoerd (nieuwbouweis).
Ook moet de draagconstructie van een brandscheiding (vloerconstructie of wandconstructie) dezelfde brandwerendheid met
betrekking tot bezwijken bezitten als de hoogte van de brandwerendheid van die scheidingsconstructie; die laatste eis volgt uit
de wbdbo-eis tussen brandcompartiment en andere ruimte.
De zwaarste eis aan de brandwerendheid (van dat deel) van de draagconstructie is maatgevend.
De eisen aan de brandwerendheid (van delen) van de constructie worden vaak bepaald door de constructeur, maar door de
nauwe samenhang met de brandtechnische indeling is het raadzaam een brandveiligheidsadviseur mee te laten kijken.
WBDBO-eisen
Een brandcompartiment of een beschermd subbrandcompartiment kan pas als een (beschermd sub) brandcompartiment
functioneren als aan de weerstand tegen branddoorslag en branddoorslag tussen dat (beschermd sub) brandcompartiment en
een andere ruimte is voldaan. Brandoverslag betekent de uitbreiding van een brand via de buitenlucht, terwijl met branddoorslag
de branduitbreiding door een constructieonderdeel heen wordt bedoeld.
De wbdbo wordt uitgedrukt in minuten. Als tussen 2 brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten geldt betekent dit
dus dat de brand niet binnen 60 minuten van het ene brandcompartiment naar het andere en vice versa mag zijn uitgebreid.
De aanwezige wbdbo tussen een (beschermd sub) brandcompartiment en andere ruimte wordt bepaald door het meest
kritische branddoorslag of brandoverslagtraject dat tussen die 2 ruimten aanwezig is. Als – bij 2 brandcompartimenten boven
elkaar - branddoorslag via de vloer en via de vloer-gevelaansluiting binnen 90 minuten plaatsvindt maar brandoverslag
buitenlangs binnen 45 minuten, dan is de wdbdo tussen die 2 ruimten 45 minuten. Zie voor de bepalingsmethode van deze
wbdbo verder ook NEN 6068.
De hoogte van de wbdbo-eis is afhankelijk van de volgende factoren:
- Veiligheidsniveau (bestaande bouw, verbouw, nieuwbouw)
- Gebruiksfunctie
- Hoogte van de hoogste vloer van een verblijfsgebied
- Permanente vuurlast van een brandcompartiment
- Ruimten waartussen wbdbo-eis geldt
De hoogte van de wbdbo-eis vanuit een brandcompartiment is in basis 60 minuten, maar bij lage gebouwen en/of bij lage
permanente vuurlast is bij bepaalde gebruiksfuncties een reductie op deze eis mogelijk. Bij woonfuncties geldt voorts dat de
wbdbo-eis met een extra beschermde vluchtroute niet 60 maar 30 minuten bedraagt.
De hoogte van de wbdbo-eis vanuit een beschermd subbrandcompartiment of tussen onafhankelijke (extra beschermde)
vluchtroutes is (altijd) 30 minuten.
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Figuur 11: brandoverslag en branddoorslag

Figuur 12: Alle branddoorslag- en branddoorslagtrajecten moeten worden beschouwd in de bepaling van de aanwezige wbdbo
Eis aan brandwerendheid van constructie-onderdelen
Aan de hand van de wbdbo-eis wordt de hoogte van de brandwerendheid van een constructieonderdeel en de richting
daarvan bepaald.
Bij branddoorslagtrajecten geldt daarbij het volgende:
- 1 constructie-onderdeel in traject: hoogte en richting van brandwerendheid is gelijk aan wbdbo-eis
o Geldt tussen 2 aangrenzende brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten dan zal het constructie-onderdeel
hiertussen 60 minuten in 2 richtingen brandwerend moeten worden uitgevoerd
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Geldt tussen een brandcompartiment en een extra beschermde vluchtroute een wbdo-eis van 30 minuten van
brandcompartiment naar extra beschermde vluchtroute, dan zal het constructie-onderdeel hiertussen 30 minuten
brandwerend moeten worden uitgevoerd in de richting van brandcompartiment naar extra beschermde vluchtroute
2 constructie-onderdelen in traject: som van hoogte van brandwerendheden van constructie-onderdelen in richting waarin
wbdbo-eis geldt is gelijk aan wbdbo-eis
o Als tussen een brandcompartiment en een trappenhuis een wbdbo-eis geldt van 60 minuten dan kan deze wbdboeis in de situatie dat een sluis voor het trappenhuis aanwezig is bijv. worden gerealiseerd door de wand tussen BC
en sluis en tussen sluis en trappenhuis beide 30 minuten brandwerend in beschouwde richting te maken. Het is ook
mogelijk de wand tussen BC en sluis 60 min brandwerend te maken (in aangegeven richting) en de wand tussen sluis
en trappenhuis geen brandwerendheid te geven
Nb. die laatste wand krijgt dan nog wel een eis aan rookwerendheid.

Bij (kritische) brandoverslagtrajecten zullen brandoverslagberekeningen volgens NEN 6068 moeten worden uitgevoerd.
Bepaald wordt welke geveldelen en dakdelen brandwerend moeten worden uitgevoerd en in welke richting. De hoogte van
de brandwerendheid wordt daarbij bepaald door het al dan niet bereikbaar zijn van de gevel danwel het dakdeel door de
brandweer.

Figuur 13: Woongebouw: van wbdbo-eis naar eis brandwerendheid
Wrd-eisen
Tussen een (beschermd) subbrandcompartiment en andere (besloten) ruimte alsook tussen (extra) beschermde vluchtroutes
gelden eisen aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) met als doel rookverspreiding tussen die ruimten te beperken. Het
Bouwbesluit 2012 (en in de toekomst het BBL) maakt onderscheid in de volgende wrd-eisen:
- Ra (weerstand tegen koude rook van 20 °C, bij lage drukverschil tussen de ruimten (10-25 Pa)
- R200 (weerstand tegen koude en relatief warme rook van 20-200 °C, bij hoger drukverschil tussen de ruimten (10-50 Pa)
- E20 (weerstand tegen hete rook) = weerstand tegen branddoorslag van 20 minuten, waarbij alleen gekeken is naar het
criterium ‘vlamdichtheid op afdichting’
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De Ra en R200 eisen worden in het Bouwbesluit en BBL alleen voorgeschreven bij nieuwbouwsituaties, waarbij R200 vooral in
‘slaapgebouwen’ (rondom beschermde subbrandcompartimenten) en ter plaatse van trappenhuizen voorkomt en Ra in overige
situaties. Voor bestaande bouw wordt alleen de E20-eis voorgeschreven.
Net als de wbdbo-eis heeft de wrd-eis een richting. Tussen 2 aangrenzende subbrandcompartimenten geldt een wrdeis in 2 richtingen. Tussen een subbrandcompartiment en een (extra) beschermde vluchtroute geldt de eis alleen van
subbrandcompartiment naar die (extra) beschermde vluchtroute.
Eis aan rookwerendheid van constructie-onderdelen
Een wrd-eis leidt tot een eis aan de rookwerendheid van constructie-onderdelen. Als tussen twee beschermd
subbrandcompartimenten een R200 eis geldt, zal de scheidingsconstructie hiertussen een rookwerendheidsklasse R200 moeten
bezitten om aan die wrd-eis te voldoen. Worden in het traject 2 scheidingsconstructies gepasseerd dan moet de som van de
rookwerendheid van die scheidingsconstructies aan R200 voldoen. NEN 6075 geeft daarbij aan dat voor het voldoen aan R200
beide scheidingsconstructies aan rookwerendheidsklasse Ra mogen voldoen; 2x Ra in serie is dus gelijk aan R200. Uiteraard mag
ook één scheidingsconstructie in het traject in R200 worden uitgevoerd; aan de andere scheidingscontructie geldt dan geen eis.
De wijze waarop de rookwerendheidsklasse Ra of R200 van een scheidingsconstructie wordt gerealiseerd is omschreven in NEN
6075. In paragraaf 5 wordt hier verder op ingegaan.

Figuur 14: Woongebouw: van wrd-eis naar eis rookwerendheid
Materiaalgedrag bij brand
Beperking kans op ontstaan brand
In het Bouwbesluit worden voor sommige ruimten eisen gesteld aan het brandgedrag van de afwerking van
constructieonderdelen om de kans op het ontstaan van brand te beperken. Verzwaarde eisen gelden in nieuwbouwsituaties
bijvoorbeeld voor de binnenzijde van schachten, kokers en kanalen (brandklasse A2) en voor materialen nabij stookruimten
(brandklasse A1 en A1fl)
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Beperking ontwikkeling van brand en rook
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het brandgedrag van de afwerking van constructieonderdelen in een ruimte met
als doel de beperking van de ontwikkeling van brand en rook in die ruimte. Deze eisen zijn gericht op het voorkomen dat een
beginnende brand zich snel uitbreidt langs het binnenoppervlak van constructieonderdelen en om te voorkomen dat zich snel
een te grote rookdichtheid ontwikkelt. Beide aspecten spelen een belangrijke rol bij het veilig vluchten uit een bouwwerk en het
beperken van de ontwikkeling van de omvang van de brand. In verkeersruimten waardoor een (extra) beschermde vluchtroute
voert worden daarom strengere eisen aan de materialen gesteld dan in de overige ruimten.
De hoogte van de eisen voor brandklasse en rookklasse is afhankelijk van de volgende factoren:
- Veiligheidsniveau (bestaande bouw, verbouw, nieuwbouw)
- Gebruiksfunctie
- Status van de vluchtroute die door een ruimte voert
Er gelden aparte eisen aan en bepalingsmethodes voor de brand- en rookklasse van wand- en plafondafwerkingen, van
vloerafwerkingen (subscript ‘fl’), van pijpisolatie (subscript ‘L’) en van bekabeling (subscript ‘Ca’).
Om de juiste eisen te kunnen bepalen is de benaming van de vluchtroutes van belang. In zijn algemeenheid geldt brand- en
rookklasse B-s2, Cfl-s1fl, BL-s2L en Bca-s2ca voor afwerkingen in extra beschermde vluchtroutes en brand- en rookklasse D-s2, Dfls1fl, DL-s2L en Dca-s2ca voor overige ruimten. Voor slaapfuncties, industriefuncties voor bedrijfsmatig houden van dieren, en voor
tunnels geldt de verzwaarde eis echter ook voor beschermde vluchtroutes en soms zelfs voor alle ruimten.
In paragraaf 6 wordt nader ingegaan op het begrip brand- en rookklasse.
Eisen aan gevels
Brandwerendheid
Hoogte
Volgens de voorwaarden uit de NEN 6068 moeten geveldelen die in de brandoverslagberekening als ‘dicht’ zijn beschouwd
voldoende brandwerend worden uitgevoerd.
Voor de geveldelen die goed bereikbaar zijn voor de brandweer en voor de geveldelen onder de 20 meter boven meetniveau
geldt dat de brandwerendheid gelijk is aan de wbdbo-eis met een maximum van 30 minuten. Brandwerend uit te voeren
geveldelen die slecht bereikbaar zijn voor de brandweer en geveldelen boven de 20 meter boven meetniveau moeten een
brandwerendheid bezitten gelijk aan de wbdbo-eis (veelal 60 minuten). Geveldelen die slecht bereikbaar zijn voor de brandweer
kunnen bijvoorbeeld gevels zijn die grenzen aan breed water, ontoegankelijk terrein of een terrein dat niet zonder gevaar voor
hulpverleners kan worden betreden.
Richting
De brandwerendheid kan gelden in de richting van binnen naar buiten, van buiten naar binnen of in 2 richtingen. Bij brandoverslag
omhoog zal het schort bijvoorbeeld van binnen naar buiten brandwerend kunnen worden uitgevoerd en de borstwering van
buiten naar binnen. Bij brandoverslag tussen 2 brandcompartimenten t.p.v. een inwendige hoek waarbij de gevel van één van
de brandcompartimenten brandwerend worden uitgevoerd zal die brandwerendheid in 2 richtingen gaan gelden.
Spiegelsymmetrie
Bij brandoverslag ‘tegenover’ wordt in het Bouwbesluit voor de bepaling van brandoverslag de spiegelsymmetrische methode
voorgeschreven. Daarbij wordt brandoverslag niet beoordeeld naar bestaande gebouwen op naastgelegen percelen maar
wordt het beschouwde gebouw gespiegeld ten opzichte van de perceelsgrens of het hart van de openbare weg, het openbare
groen of het openbare water.
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Als de combinatie ‘openingen in gevel van brandruimte’ en de ‘aanwezige afstand tot gespiegeld gebouw’ onvoldoende is
om brandoverslag te voorkomen (nb. stralingsflux op doelgevel is dan >15 kW/m2) dan zullen delen van de gevel van de
brandruimte danwel van de doelgevel brandwerend moeten worden uitgevoerd in de beschouwde richting:
- (deel van) gevel brandruimte: brandwerend van binnen naar buiten
- (deel van) doelgevel (= gespiegelde gevel van brandruimte): brandwerend van buiten naar binnen
Voor nieuwbouwsituaties regelt NEN 6068 (en in de toekomst Besluit Bouwwerken Regelgeving) daarbij dat de brandwerendheid
die aan de doelgevel wordt toegekend nooit meer mag zijn dan 50% van de benodigde wbdbo. De brandwerendheid mag dus
nooit volledig worden neergelegd bij het fictieve spiegelsymmetrische gebouw. Hierdoor heeft een daadwerkelijk naastgelegen
gebouw in de praktijk altijd nog bescherming bij een brand bij de buren.
Brandklasse
Het Bouwbesluit stelt voor de gevels een aparte eis aan de brandklasse. Voor nieuwbouwsituaties geldt:
- <2,5 m: brandklasse B – om bij brandstichting te voorkomen dat de gevel makkelijk gaat mee branden
- >13 m: brandklasse B – om brandvoortplanting bij moeilijk bereikbare gevels (voor brandweer) te beperken
- 2,5-13 m: (veelal) brandklasse D
De eisen gelden voor 95% van het oppervlak.
Daarnaast geeft NEN 6068 voorwaarden aan de brandklasse van gevels met openingen (= alle onvoldoende brandwerende
geveldelen):
- de gevelconstructie moet voor ten minste 95% voldoet aan brandklasse B bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Bij brandoverslag
omhoog of opzij geldt die vereiste prestatie alleen voor de geveldelen tussen de openingen
Belangrijk is dat de brandklasse van de gevel niet alleen bepaald wordt door de gevelafwerking maar van de gehele
gevelconstructie (of beter buitenste 200 mm van die gevel). Als achter de gevelafwerking een spouw met rachelwerk en isolatie
aanwezig is, moeten deze delen van de gevel dus mee zijn genomen in de bepaling van de brandklasse.
Branduitbreiding via de spouw moet worden voorkomen. Met name bij voor vlammen toegankelijke spouwen, zoals bijvoorbeeld
bij tweedehuid-façades of klimaatgevels, zijn daar aparte voorzieningen voor nodig. Bij traditionele spouwmuren verdient dit
ook aandacht, met name in de detaillering.
Opmerking:
- In de toekomst gaan voor bepaalde gebruiksfuncties vanaf een bepaalde gevelhoogte (50 m (slaapfuncties) cq. 30 m (minder
zelfredzamen)) waarschijnlijk zwaardere eisen aan de brandklasse van de gevel gelden of moet met een grotere brandtest
van de gevel worden aangetoond dat brandvoortplanting via de gevel cq. branduitbreiding via de spouw voldoende
beperkt wordt

4. Brandwerendheid
Brandwerendheid m.b.t. bezwijken
Een bouwconstructie in een gebouw kan om 3 redenen brandwerend moeten worden uitgevoerd; zie ook paragraaf 3.
- De bouwconstructie vormt onderdeel van de ‘hoofddraagconstructie’.
De hoofddraagconstructie moet 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerend zijn op bezwijken (of soms zelfs meer als sprake
is van gelijkwaardigheid) opdat het bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht (door
brandweer) zonder dat er gevaar voor instorting van het gebouw is. Het gaat hierbij om voortschrijdende instorting van een
gebouw. Daarbij mogen constructies buiten het brandcompartiment met brand niet bezwijken
- De constructie is onderdeel van de draagconstructie van een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert. Buiten het subbrandcompartiment met brand, mogen constructies niet binnen 30 minuten bezwijken
om veilig vluchten uit het bouwwerk mogelijk te maken
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De constructie is onderdeel van een brandscheiding. Het bezwijken van een constructie mag er niet toe leiden dat een
brandscheiding vroegtijdig (binnen 20, 30 of 60 minuten) bezwijkt. De constructie-onderdelen die bij bezwijken wel de
brandscheiding teniet doen, moeten brandwerend m.b.t. bezwijken worden uitgevoerd. Let op dat dit bij een brandwerende
wand/gevel vaak niet alleen de kolom betreft waaraan de wand/gevel is bevestigd.

Als een constructie-onderdeel om meerdere redenen brandwerend m.b.t. bezwijken moet worden uitgevoerd, moet uiteraard
de zwaarste eis worden aangehouden.
Bij het bepalen van bezwijken van een bouwconstructie wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die
volgens NEN-EN 1990 (nieuwbouw) of NEN 8700 (bestaande bouw / verbouw) kunnen optreden bij brand.
De tijdsduur van bezwijken kan vervolgens rekenkundig worden bepaald met een van de volgende Eurocodes (nieuwbouw) of
kan door middel van beproeving worden bepaald volgens NEN 6069 (nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw).
- NEN-EN 1992 - betonconstructies
- NEN-EN 1993 - staalconstructies
- NEN-EN 1994 - staal-betonconstructies
- NEN-EN 1995 - houtconstructies
- NEN-EN 1996 - constructies van metselwerk
- NEN-EN 1999 - aluminium constructies
De gerealiseerde brandwerendheid m.b.t. bezwijken wordt uitgedrukt in het R-criterium. Als een constructie 90 minuten
brandwerend m.b.t. bezwijken is, geven we dat dus weer als R90. Bij een test volgens NEN 6069 (en via die norm aangestuurde
Europese normen) vindt de classificatie van de brandwerendheid plaats volgens NEN-EN 13501-2.
Brandwerendheid m.b.t. scheidende functie
Indien er brand uitbreekt in een ruimte, zorgen brandwerende scheidingsconstructies ervoor dat de brand gedurende een
bepaalde tijd tot die ruimte beperkt blijft. Deze constructies vormen het maximaal uitbreidingsgebied van een brand: een
brandcompartiment of beschermd subbrandcompartiment.
De brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie is de tijdsduur in minuten dat een constructie zijn scheidende functie kan
vervullen bij blootstelling aan een standaard brand.
De brandwerendheid heeft:
- Een hoogte (in basis: 20 min bij bestaande bouw, 30 minuten bij verbouw, 30 of 60 minuten bij nieuwbouw)
- Een richting
en voldoet aan:
- Een of meerdere beoordelingscriteria
De hoogte en richting van de brandwerendheid volgt uit de brandtechnische indeling en de wbdbo-eisen (i.c.m. NEN 6068). Zie
hiervoor paragraaf 2 en 3. In een goed integraal plan brandveiligheid (IPB) is die hoogte en richting duidelijk in de rapportage
dan wel op tekening vastgelegd.
Beoordelingscriteria
De criteria waaraan moet worden voldaan volgt uit NEN 6069. In NEN 6069 is een tabel (tabel 2) opgenomen waarin per
constructie-onderdeel is aangegeven aan welke criteria moet worden voldaan. Voor deuren geldt bijvoorbeeld dat moet
worden voldaan aan de criteria ‘E’ en ‘W’ en voor brandwerende vloeren gelden de criteria ‘R’, ‘E’ en ‘I’. In tabel 1 is aangegeven
welke beoordelingscriteria er onderscheiden worden.
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Voor sommige scheidingsconstructie is de eis aan de beoordelingscriteria niet eenduidig. De eis hangt in dat geval bijv. af van de
ruimten waartussen de eis geldt (bijv. bij wanden: tussen brandcompartimenten EI, maar tussen brandcompartiment en extra
beschermde vluchtroute: EW) of van de richting van de brandwerendheid (bijv. bij gevels).

Criterium

Toelichting + grenswaarde

Bezwijken (R)

De scheidingsconstructie mag als gevolg van de brand niet te
veel vervormen.

Vlamdichtheid (E)

Het bouwdeel mag geen hete gassen en/of vlammen
doorlaten. Er wordt niet meer aan dit criterium voldaan
indien:
- Er te grote openingen ontstaan (Æ25 mm of Æ6 mm breed
en 150 mm lang; 6 mm x 150 mm eis geldt niet voor
onderdorpel van branddeuren en -luiken);
- Aan de niet verhitte zijde gedurende tenminste 10
seconden onafgebroken vlammen zichtbaar zijn;
- Gedroogde watten aan de niet-verhitte zijde ontvlammen.

Temperatuur (I)

Om spontane ontbranding tegen te gaan van materialen die
grenzen aan de niet-verhitte zijde van de
scheidingsconstructie, mag de temperatuur aan de nietverhitte zijde niet te hoog oplopen. De grens ligt in dit geval
bij 140 °C gemiddeld voor het gehele proefstuk en plaatselijk
maximaal 180 °C.
Bij het criterium I1 en I2dat voor sommige deur- en
glasconstructies wordt vereist, gelden minder zware eisen
aan de rand en aan het kozijn van de deur- of glasconstructie

Warmtestraling (W)
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Dit criterium moet ervoor zorgen dat de
(warmte)energietoevoer aan de niet-verhitte zijde niet te
hoog is. Bij een te hoge warmtestraling (> 15 kW/m2) kunnen
materialen spontaan ontbranden, zodat de brand zich op die
manier kan voortplanten via scheidingsconstructies. De
stralingsintensiteit wordt op 1 m afstand van het proefstuk
gemeten.

Visualisatie
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Verhittingscondities
NEN 6069 maakt voor de verhittingscondities onderscheid in:
- Standaardbrandkromme
Opgelegde temperatuur-tijdcurve uitgaande van een cellulose-achtige brand.
- Buitenbrandkromme
Opgelegde temperatuur-tijdcurve uitgaande van een cellulose-achtige buitenbrand. Bij deze kromme loopt de temperatuur
na 10 minuten niet meer op; ze blijft dan 659 °C.
NB. Deze kromme wordt ook wel de gereduceerde (standaard)brandkromme genoemd. In Europese brandproefnormen wordt
deze ‘external fire curve’ genoemd. Het criterium krijgt – bij testen volgens deze buitenbrandkromme – de toevoeging ‘ef’.

Figuur 15: Standaardbrandkromme en buitenbrandkromme [NEN 6069]
Bepaling van brandwerendheid en classificatie
De brandwerendheid van een constructie-onderdeel wordt in de meeste situaties bepaald door middel van een brandproef.
Slechts voor een beperkt aantal constructies (o.a. houtconstructies en draagconstructies) kan de brandwerendheid rekenkundig
worden bepaald. In NEN 6069 is per constructie-onderdeel aangegeven welke beproevingsnorm moet worden gehanteerd.
Na de brandtest wordt het constructie-onderdeel geclassificeerd; dit geschiedt volgens NEN-EN 13501 deel 2 (meeste
constructie-onderdelen), deel 3 (ventilatiekanalen en brandkleppen) of deel 4 (RWA-installaties).
Met de classificatie wordt aangegeven hoelang een bepaald constructie-onderdeel weerstand heeft kunnen bieden aan de
diverse (van toepassing zijnde) beoordelingscriteria, bij de aangehouden verhittingsconditie. Bij de klassering kan tevens
worden aangegeven in welke richting de brandwerendheid is gehaald. Dit wordt gedaan met de toevoeging iÒo of oÒi of
iÑÒo, waarbij ‘i’ staat voor inside en ‘o’ voor outside. Voorts kan – bij dienstleidingen, schachten, kanalen en kleppen ook worden
aangegeven bij welke oriëntatie van die leiding, schacht, kanaal of klep de brandwerendheid is gehaald. Hiervoor gebruikt men
de toevoeging ‘ve’ (verticaal) en ‘ho’ (horizontaal).
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Een gevel die geclassificeerd is als EW30ef+I15ef (oÒi) en tevens als EW60 (iÒo), voldoet
- 30 minuten aan het E en W-criterium en 15 minuten aan het I-criterium, bij een verhitting volgens de buitenbrandkromme.
De brandwerendheid geldt daarbij (logischerwijs) van buiten naar binnen;
- 60 minuten aan het E en W-criterium, bij verhitting volgens de standaard brandkromme. De brandwerendheid geldt daarbij
van binnen naar buiten.
Een kanaal dat geclassificeerd is als EI30 (ve ho iÑÒo) voldoet 30 minuten aan het E en I criterium. Daarbij is het kanaal
horizontaal en verticaal getest. De brandwerendheid wordt zowel gehaald bij een brand in het kanaal (i=inside) als buiten het
kanaal (o=outside).

5. Rookwerendheid
De nieuwe NEN 6075 (2020) is definitief en sinds 1 juli 2021 van kracht. Voor nieuwbouwprojecten en bij verbouw van woningbouw
betekent dit dat de rookwerendheid vanaf 1 juli 2021 moet worden bepaald op basis van lekkage door constructie-onderdelen;
de WRD-eis wordt daarbij uitgedrukt in klasse Ra en R200. Voor bestaande bouw en verbouw van niet-woningbouw mag de
rookwerendheid worden bepaald op de oude manier dus op basis van de brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie op
het criterium vlamdichtheid; de WRD-eis wordt in dat geval dus uitgedrukt in minuten.
De WRD-eis is een eis die tussen een subbrandcompartiment of beschermd subbrandcompartiment en een aangrenzende
ruimte geldt. Het doel is de totale hoeveelheid rook die van het ene compartiment naar het andere stroomt in geval van een
(beginnende) brand te beperken. De WRD-eis is dus een eis tussen ruimten, niet van een constructie-onderdeel. De WRD-eis
kan wel worden vertaald naar een eis aan constructie-onderdelen. De WRD-eis uitgedrukt in minuten leidt tot rookwerende
constructie-onderdelen (E20 als WRD-eis 30 minuten is). De WRD-eis uitgedrukt in Ra en R200 leidt tot constructie-onderdelen
die voldoen aan Sa of S200 of aan een veelvoud of delen hiervan.
Belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe methode zijn:
-

-

De rookwerendheid in minuten is gebaseerd op de brandwerendheid en daarmee op het tegenhouden van rook bij hoge
temperatuur, zoals in een latere fase van de brand (na flashover) aanwezig. De rookwerendheid Ra en R200 (of Sa en S200) is
gebaseerd op het tegenhouden van rook bij lage temperaturen, zoals in de beginfase van de brand aanwezig
o Sa: weren van rook van 20 gr.C bij een drukverschil over de constructie van 10-25 Pa
o S200: weren van rook van 20 en 200 gr.C bij een drukverschil over de constructie van 10, 25 en 50 Pa
Bij de rookwerendheid Ra en R200 wordt gekeken naar de totale rooklekkage tussen de ruimten waartussen de WRDeis geldt. Een scheidend bouwdeel heeft een rookwerendheidsklasse Ra als deze een rookdoorlatendheid heeft van ten
hoogste 2xSa + 1xSa per gehele 5 m2 van het scheidend bouwdeel. Het aantal constructie-onderdelen in het scheidend
bouwdeel is beperkt 1); dit in tegenstelling tot de oude methode waarbij in het scheidend bouwdeel een onbeperkt aantal
constructie-onderdelen mag zijn opgenomen, zolang elk constructie-onderdeel apart maar rookwerend (E20 bij WRD-eis
van 30 min) was uitgevoerd
Opmerking 1:
In een wand van 10x2,5=25 m2 die aan Ra moet voldoen mogen dus 25/5=5+2=7 constructie-onderdelen zijn opgenomen
die elk aan Sa voldoen. Deze onderdelen kunnen dus bijv. zijn:
- Wand
- Naadafdichting rondom de wand
- Deuren (inclusief aansluiting deur-kozijn en kozijn-wand)
- Doorvoeringen
Indien meer constructie-onderdelen in het scheidend bouwdeel voorkomen zullen deze een betere prestatie dan Sa
moeten halen. Er mag dan worden gerekend met de werkelijke lekkage uitgedrukt in delen van Sa.
Hetzelfde geldt (uiteraard) voor rookwerendheidsklasse R200: per scheidend bouwdeel 2xS200 + 1xS200 per gehele 5 m2
van het scheidend bouwdeel.
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Figuur 16: Testopstelling op rookdoorlatendheid Sa en S200 te bepalen.
NEN 6075 geeft voor elk constructie-onderdeel aan welke lekkage is toegestaan bij Sa en S200 en op welke wijze die lekkage (en
daarmee Sa en S200) kan worden bepaald. De lekkage kan altijd met een test worden bepaald die is afgeleid van NEN-EN 1634-3
voor deuren (zie tabel en figuur 16). Maar andere methoden, zoals een luchtdichtheidsmeting volgens NEN-EN 1026 voor de
bepaling van Sa, zijn ook mogelijk.
Type

Temperatuur

Drukverschil

Toegestane lekkage (volgens NEN-EN 1634-3)

Sa

20ºC

≤ 25 Pa (10 en 25 Pa)

≤ 3 m³ / h per m spleet tussen deurblad en kozijn; uitgezonderd onderspleet

200ºC + 20ºC

≤ 50 Pa (10, 25 en 50 Pa)

Zowel bij 200 °C als bij 20 °C:
≤ 20 m³ / h voor enkele deur; ≤ 30 m³ / h voor dubbele deur

S200

De nieuwe invulling van de WRD-eis heeft consequenties voor de bouwpraktijk. Denk aan:
- Ontwerpfase: de Ra en R200 lijnen dienen op de plattegronden te worden aangegeven
- Ontwerpfase/werkvoorbereidingsfase: de rookwerendstandsklasse Ra en R200 moet worden vertaald naar eisen aan
rookdoorlatendheid Sa en S200 of een veelvoud of deel hiervan. Voor puiconstructies wordt geadviseerd deze eis op de
kozijnstaat aan te geven. Nog onduidelijk is hoe we dit voor andere constructie-onderdelen zoals doorvoeringen gaan
vastleggen, zeker als de rookdoorlatendheid beter moet zijn dan Sa
- Algemeen: het moet duidelijk zijn wat het toepassingsgebied is van de geteste constructies op rookwerendheid
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Ontwerpfase/werkvoorbereidingsfase: er zullen constructie-onderdelen moeten worden gekozen die (tevens) aan de
rookdoorlatendheidseisen Sa en/of S200 voldoen. Om hieraan te voldoen zijn aanpassingen nodig. De belangrijkste zijn.
o Deuren: om aan Sa te voldoen zal een rubberen afdichting rondom de deur moeten worden voorzien. Bij S200 zal tevens
aan de onderzijde een valdorpel of aanslag (dorpel) moeten worden voorzien
o Deuren: het is nog onduidelijk hoe pendeldeuren aan Sa en/of S200 kunnen voldoen
o Deuren: het is niet meer mogelijk zomaar een ventilatierooster in de deur op te nemen. Indien dat wel nodig is, dan zal
het rooster bij brandmelding moeten worden dicht gestuurd
o Ventilatiekanalen: ter plaatse van brandscheidingen die tevens aan Sa of S200 moeten voldoen zal een
rookmeldergestuurde brandklep nodig zijn, tenzij op enerlei wijze kan worden onderbouwd dat rookverspreiding
tussen de compartimenten waartussen de WRD-eis geldt niet plaats vindt met smeltloodgestuurde klep. In het laatste
geval moet het gehele ventilatiesysteem integraal worden beoordeeld
o Ventilatiekanalen: ter plaatse van scheidingen die alleen aan Sa of S200 moeten voldoen, kan met een
(rookmeldergestuurde) rookklep worden volstaan; een klep die tevens brandwerend is, is niet nodig
o Kleppen, die als overstroomvoorziening in een wand zijn opgenomen, zullen rookmeldergestuurd moeten worden
uitgevoerd
o Doorvoeringen: om te voldoen aan Sa en S200, zijn minder maatregelen nodig. Het is bijv. niet nodig om een metalen
leiding of een kabelgoot te voorzien van coating over zekere afstand vanaf de wand
o Doorvoeringen: sparing rondom leidingen e.d. moet altijd worden gedicht, ook bij voorzien van manchet. De sparing
moet daarbij worden gedicht met niet-poreuze materialen. Steenwolafdichtingsplaten moet bijv. altijd worden voorzien
van een coating of van een folie
Fabrikanten: het moet duidelijk zijn hoe de naden, sparingen ed. moeten worden afgedicht. Er moeten duidelijke
montagevoorschriften komen die laten zien hoe je aan Sa en/of S200 voldoet (of aan een deel daarvan)
Fabrikanten: in de onderbouwing dat wordt voldaan aan Sa en/of S200 moet niet alleen zijn aangegeven dat aan Sa en/of
S200 wordt voldaan, maar moet ook de gemeten lekkage zijn aangegeven, zodat – indien nodig – met die gemeten waarde
kan worden gerekend
Uitvoering: borging van kwaliteit vraagt aandacht. Het is zinvol voor kritische locaties met een luchtdichtheidsmeting
de kwaliteit van de uitvoering te controleren. Uit de luchtdichtheidsmeting volgt de totale lekkage over het scheidend
bouwdeel; door rook toe te voegen aan de test kunnen eventuele zwakke plekken worden opgespoord

6. Materiaalgedrag bij brand
Wanden, vloeren, gevels
Zoals aangegeven in paragraaf 3 gelden voor elk constructie-onderdeel eisen aan de brand- en rookklasse. De zwaarte van
de eisen is daarbij afhankelijk van de locatie van dat constructie-onderdeel. Voor schachten, nabij stookplaatsen, in extra
beschermde vluchtroute en voor bepaalde delen van de gevel (<2,5 m, >13 m of bij brandoverslagtrajecten) gelden de zwaarste
eisen.
Voor alle veiligheidsniveau (nieuwbouw, verbouw, bestaande bouw) worden de eisen weergegeven in een zekere branden rookklasse (bijv. B-s2). De brand- en rookklasse wordt daarbij bepaald door middel van Europese brandtesten en wordt
geclassificeerd volgens NEN-EN 13501-1 (wanden, plafonds, leidingisolatie) of NEN-EN 13501-6 (bekabeling).
Voor bestaande bouw is het ook toegestaan dat materialen voldoen aan een zekere brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid
(bijv. brandvoortplantingsklasse 2 en rookdichtheid van maximaal 2,2 m-1). De brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid
wordt daarbij bepaald door middel van Nederlandse brandtesten:
- NEN 6065 brandvoortplantingsklasse wanden en plafonds
- NEN 1775 brandvoortplantingsklasse vloeren
- NEN 6066 rookdichtheid
NB. Het is niet meer mogelijk een brandproef volgens deze normen uit te voeren. Het is nog wel mogelijk op basis van reeds
uitgevoerde brandproeven te beoordelen of een materiaal geschikt is te worden toegepast in bestaande bouw.
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Onderstaand wordt de classificatie volgens NEN-EN 13501-1 nader toegelicht. Er wordt in deze publicatie (gelet op doelgroep)
niet nader ingegaan op de classificatie volgens NEN-EN 13501-6 (bekabeling) en op de oude Nederlandse testmethoden.
Classificatie volgens NEN-EN 13501-1
Toelichting bij classificatie
Bij een beoordeling volgens NEN-EN 13501-1 wordt een materiaal ingedeeld in de volgende klassen:
- Klasse voor brandontwikkeling
o Onbrandbaarheid (klasse A1 en A2)
o Vlamuitbreiding (klasse B, C, D, E en F)
A1: geen bijdrage aan brand; F: gevaarlijke bijdrage aan de brand.
- Klasse voor rookontwikkeling (klasse s1, s2 en s3); s van smoke
- Klasse voor brandende druppels en deeltjes (klasse d0, d1 en d2): d van droplets
Deze 3 verschillende classificaties kunnen voor een materiaal worden gecombineerd om de eigenschappen voor één materiaal
te kunnen weergeven. Een Europese brandclassificatie van een bouwmateriaal kan bijvoorbeeld ‘A2-s2,d0’ zijn, wat betekent dat
het materiaal vrijwel onbrandbaar is (A2), enige rook produceert (s2) en geen brandende druppels vormt (d0).
Let op, er geldt een afwijkende weergave voor:
- Vloeren:
o Brandklasse krijgt subscript ‘fl’: A1fl tot en met Ffl; fl van floor.
o Geen classificatie s3 mogelijk (alleen s1 en s2).
Nb. In tegenstelling tot hetgeen het Bouwbesluit voorschrijft kent de rookklasse van vloeren geen subscript ‘fl’.
o Geen classifcatie aan brandende druppels en deeltjes mogelijk.
- Leidingisolatie:
o Brandklasse krijgt subscript ‘L’: A1L tot en met FL; L van lineair pipe insulation
Overigens worden in Nederland geen eisen gesteld aan druppelvorming. Het is echter wel verplicht de klasse van druppelvorming
op te nemen in de classificatie.
Brandklasse

Bijdrage aan brand

Brandbaarheid

A1 / A1fl / A1L

Geen enkele

Niet-brandbaar

A2 / A2fl / A2L

Nauwelijks

Vrijwel niet-brandbaar

B / Bfl / BL

Zeer beperkt

Heel moeilijk brandbaar

C / Cfl / CL

Beperkt

Brandbaar

D / Dfl / DL

Hoog

Goed brandbaar

E / Efl / EL

Zeer hoog

Zeer brandbaar

F / Ffl / FL

Buitengewoon hoog

Buitengewoon brandbaar

Rookklasse

Bijdrage aan rookontwikkeling

S1

Geen enkele bijdrage

S2

Nauwelijks bijdrage

S3

Zeer beperkte bijdrage
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Overzicht brandtesten nodig voor classificatie
Om de classificatie te bepalen moeten diverse brandtesten worden uitgevoerd. In onderstaande tabel is aangegeven welke
testen nodig zijn voor het bepalen van een zekere klasse. Uit deze testen, die elk een ander brandaspect beoordelen, volgt ook
welke mate van rookontwikkeling en druppelvorming het bouwproduct heeft.

Norm

Type test

Bepaling

Brandscenario
achter test
(zie figuur 17)

Voor classificaties

NEN-EN ISO
1182

Onbrandbaarheidstest

Onbrandbaarheid

Volledig
ontwikkelde brand
[fase 3]

- A1, A2
- A1fl, A2fl
- A1L, A2L

NEN-EN ISO
1716

‘Calorische bom’

Totale calorische waarde =
mogelijk maximale
verbrandingswaarde van
product ofwel de bijdrage
die het product kan leveren
aan een brand

Volledig
ontwikkelde brand
[fase 3]

- A1, A2
- A1fl, A2fl
- A1L, A2L

NEN-EN 13823

‘Single burning item’test (SBI-test)

Potentiele bijdrage aan
ontwikkeling van brand,
waarbij gekeken wordt naar
warmteproductie,
horizontale vlamuitbreiding,
rookproductie en
brandende druppels

Hoekbrand in
kamer (brandende
prullenbak of klein
meubel) [fase 2]

- A2, B, C, D
(soms A1)
- A2L,BL, CL, DL
- s1, s2, s3
- d0, d1, d2

(niet voor vloeren)
NEN-EN ISO
11925-2

Kleine vlamtest

Ontvlambaarheid van een
product bij blootstelling aan
een kleine vlam

Ontsteking en
eerste uitbreiding
met kleine bron
(aanstekervlam)
[fase 1]

- B, C, D, E
- Bfl, Cfl, Dfl, Efl
- BL, CL, DL, EL

NEN-EN ISO
9239-1

Brandgedrag van
vloeren bij blootstelling
aan straling

Horizontale vlamuitbreiding
en rookproductie voor
vloeren

Volledig
ontwikkelde brand
op afstand (straling)
[fase 2/3]

- A2fl, Bfl, Cfl, Dfl
- s1, s2

Meestal wordt als eerste de kleine vlamtest gedaan. De reactie van het product op deze test bepaalt welke proeven verder
moeten worden uitgevoerd om de classificatie te kunnen bepalen.
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Figuur 17: fasen in de ontwikkeling van een brand
Criteria voor classificatie
In de brandtest wordt het product beoordeeld op:
1 Temperatuurstijging (K)
2 Massaverlies (%)
3 Duur van ontvlamming (tf in s)
4 Bruto calorische waarde (PCS in MJ/kg of MJ/m2)
5 Netto verbrandingswaarde (PCI in MJ/kg of MJ/m2)
6 Brandvoortplantingsnelheid (FIGRA in W/s)
7 Totale warmteafgifte in 600 seconden (THR600s in MJ)
8 Rookontwikkelingssnelheid (SMOGRA in m2/s2)
9 Totale rookproductie in 600 seconden (TSP600s in m2)
10 Vlamuitbreiding in 20/60 seconden (Fs in mm)
11 Laterale (zijwaartse) vlamverspreiding (LFS in m)
12 Tijd dat deeltjes of druppels branden (s)
Per classificatie worden aan deze aspecten criteria gesteld. Uit de brandtest(en) volgt daarmee in welke brandklasse, rookklasse
en klasse van druppelvorming het product valt.
Voor brandklasse F (of Ffl, FL), rookklasse s3 (of s2 voor vloeren) en druppelvormingsklasse d2 worden geen criteria gesteld. Een
product krijgt deze klasse als:
- Van het product de klasse niet is bepaald, of
- Het product niet voldoet aan de eisen voor anderen klassen (klasse E, s2 (of s1 bij vloeren), d1), of
- (bij d2) het papier in de kleine vlamtest ontvlamt
De volgende aannamen worden bij de classificatie gedaan:
- Producten geclassificeerd als A1 hebben geen bijdrage in de groeifase van de brand en in de volledig ontwikkelde brandfase
- Producten geclassificeerd als A1 produceren geen rook
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Aandachtspunten
Het is (voor de SBI-test) belangrijk dat het proefstuk wordt getest in zijn eindtoepassing. Rekening moet worden gehouden
met alle aspecten die het gedrag bij het product in verschillende brandomstandigheden beïnvloeden. Deze aspecten zijn
bijvoorbeeld:
- Hoeveelheid
- Orientatie (bijvoorbeeld horizontaal of verticaal geplaatst)
- Positie in relatie tot andere materialen (zoals type ondergrond, spouw, naadafdichting, toplaag)
- Wijze van bevestiging.
Een kernmateriaal voor sandwichpanelen, bijvoorbeeld, wordt getest als integraal onderdeel van het complete sandwichpaneel
(als bouwproduct), inclusief bevestigingen, naaddichtingen en coating.
Zie in dit kader ook NPR 6051 ‘brandgedrag van bouwproducten – geldigheid van beproevingsresultaten’. Deze NPR geeft
richtlijnen voor de interpretatie van beproevingsresultaten om ook voor vergelijkbare producten uitspraken te kunnen doen
over het brandgedrag zonder opnieuw een proef uit te moeten voeren.
Voor gevels wordt (via het Bouwbesluit) voor het bepalen van de brandklasse van de gevel dezelfde methode voorgeschreven
als voor wanden (SBI-test). Deze test is echter niet altijd representatief voor gevels.
- Een uitslaande brand heeft een groter vermogen dan een prullenbakbrand (30 kW) waarvan de SBI-test uitgaat
- Een gevel kent grotere doorlopende oppervlakken
- Bij de gevel kan meer deformatie van de constructie plaatsvinden
- Bij de gevel vindt meer trek plaats langs de gevel en via de spouw (schoorsteeneffect) plaats
De brandgroei bij een gevelbrand zijn beter zichtbaar bij een brandtest op grotere schaal.
In de nabije toekomst zal dit leiden tot zwaardere eisen aan de brandklasse voor bepaalde gebruiksfuncties (slaapgebouwen,
minder-zelfredzamen) danwel de verplichting om door middel van een middelgrote of grote brandtest te laten zien dat de
vlamuitbreiding via de gevel beperkt is.
Niet voor alle bouwproducten dient een brandtest te worden uitgevoerd. Er zijn door de Europese commissie 2 lijsten opgesteld
met producten:
- Deemed-to-satisfied – lijst. Deze lijst bevat producten die voldoen aan brandklasse A1.
- Classification-without-further-testing – lijst. Dit betreft meerdere lijsten met producten waarvoor een minimale classificatie
wordt gegeven. Zonder verdere testen mag voor de inde lijst op genomen producten van deze classificatie worden
uitgegaan. Er zijn lijsten voor houtachtige plaatmaterialen, constructiehout, gipsplaatproducten, HPL-platen,
vloerbedekkingen, houten vloeren, massief houten lambrisering en bekleding.
Daken
Indien een brand zich kan uitbreiden via het dak, spreken we van een brandgevaarlijk dak. Bij brand in een compartiment kan
vuur, gedragen door brandende deeltjes via de buitenlucht, op het dak van een ander compartiment terecht komen (‘vliegvuur’).
Indien dit dak brandgevaarlijk is, zal de brand zich via het dak uitbreiden naar andere brandcompartimenten. Voorbeelden
hiervan zijn
- Het vlam vatten van een rieten dakconstructie (branduitbreiding)
- Het smelten van de isolatie op een dak met stalen dakplaten, waarbij de gesmolten isolatie door de naden en boutgaten
loopt en brand veroorzaakt in het onderliggende compartiment (doorbranden)
Het Bouwbesluit omschrijft in welke situaties een dak niet-brandgevaarlijk moet zijn. Voor de bepalingsmethode van het nietbrandgevaarlijk zijn van een dak (inclusief dakdoorbrekingen, lichtstraten etc) schrijft het Bouwbesluit NEN 6063 voor.
Een dak wordt geacht niet-brandgevaarlijk te zijn als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
- Dakconstructie komt voor op de CWFT-lijst (CWFT = classification without further testing)
- Dakconstructie komt voor op de ‘Deemed-to-satisfy’-lijst
- Dakconstructie is volledig afgedekt met grind met een laagdikte van tenminste tweemaal te nominale korrelmiddellijn, met
een minimum van 40 mm
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Dakconstructie is getest en
o Constructie, samenstelling en bevestigingsmethode komen overeen met proefstuk
o Hellingshoek komt overeen met die van onderzocht proefdak
o Proefdak voldoet aan criteria voor branduitbreiding en doorbranden volgens NEN-EN 13501-5 (behalve nagloeien)

Ingeval een brandtest wordt gedaan moet deze worden uitgevoerd volgens testmethode 1 uit NPR-CEN/RS 1187; deze
testmethode en Europese norm wordt via NEN 6063 aangestuurd. Testmethode 1 betreft een test met een brandende korf
(stalen korf met brandend houtwol) die op het proefdak wordt geplaatst, zonder ondersteuning door wind of warmtestraling.
De test slaagt als aan de criteria wordt voldaan. Er wordt gekeken naar:
- Externe en interne vlamuitbreiding naar boven en naar beneden
- Horizontale vlamuitbreiding, over plat dakoppervlak en in dakconstructie
- Vallende brandende druppels
- Vallende brandende deeltjes
- Grootte van gaten in proefdak
Wordt aan alle criteria voldaan, dan krijgt het dak (bij testmethode 1) via NEN-EN 13501-1 de classificatie Broof(t1). Wordt niet aan
het criterium ‘nagloeien’ voldaan (niet verplicht in Nederland), dan krijgt het dak de classificatie Xroof(t1).

Aandachtspunten
Bij een dak met zonnepanelen is het denkbaar dat de huidig voorgeschreven testmethode niet geheel geschikt is. Bij
zonnepanelen is het mogelijk dat de ontstekingsbron tussen dakoppervlak en PV-paneel terecht kan komen. Zonnepanelen
worden daarnaast in bepaalde situaties blootgesteld aan sterke warmtestraling terwijl warmtestraling niet in testmethode 1 van
NPR-CEN/TS 1187 wordt meegenomen. In het laatste geval lijkt toepassing van testmethode 3 of 4 een meer logische keuze.

7. Toepassingsgebied van geteste constructies en eventuele afwijkingen
De beproeving van constructies op brandwerendheid, rookwerendheid en het materialgedrag is afhankelijk van het type
constructie, de toepassing, de uitvoering, de belasting en de wijze waarop de constructie aan een brand kan worden blootgesteld.
Zo worden er ook eisen gesteld aan:
• metselwerk,. staal-, beton-, hout-, glas- en andere constructies
• vloeren, daken, plafonds
• binnen- en buitenwanden
• gevels
• deuren, industriële deuren
• ventilatiekanalen, rookgasafvoer, brandkleppen
• brandwerende naden en doorvoeringen
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Aandachtspunten bij beoordeling van brandwerende en rookwerende constructies en de beoordeling van branden rookklasse van materialen.
a

Welke functie heeft het constructie-onderdeel?
• Is dit een onderdeel van de hoofddraagconstructie?
• Is dit een onderdeel van een dragende + scheidende constructie?
• Is dit een onderdeel van een scheidende constructie?
• Is het een onderdeel van een aparte brandwerende constructie?
• Is het een onderdeel van een aparte rookwerende constructie?
• Is het onderdeel van een bijzondere voorziening?

b Welke prestatie moet de constructie leveren?
• Is dit een WBDBO- eis volgens de Omgevingsvergunning?
• Is dit een WRD-eis volgens de Omgevingsvergunning?
• Is vereiste brand- en rookklasse volgens de Omgevingsvergunning?
• Is dit een extra eis van de eigenaar of diens verzekeraar?
• Kloppen deze eisen met het gekozen brandscenario?
• Kan de constructie wel aan deze eis voldoen?
• Is de eigenaar op de hoogte van eventuele beperkingen?
c

Welke bewijsvoering is aanwezig?
• Een testrapport op basis van een Europese norm
• Een geldig testrapport op basis van NEN 6069 (brandwerendheid) of NEN 6075 (rookwerendheid) en een classificatie
document volgens EN 13501-2 of EN 13501-3
• een geldig classificatiedocument volgens EN 13501-1 (brand- en rookklasse van constructieonderdelen)
• Een geldig classificatiedocument volgens EN 13501-6 (brandklasse van elektraleidingen)
• Een verklaring van gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld op basis van FSE (Fire Safety Engineering)
• Een beoordeling van een ‘branddeskundige’

d Op welke wijze kan het toepaste product worden gecontroleerd en onderhouden?
• Een garantieverklaring van de leverancier
• Een KOMO-certificaat
• Een onderhoudscontract
• Een BBN-erkend bedrijf
• Controle tijdens oplevering
• Controle tijdens het gebruik
e
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Welke voorzieningen zijn getroffen bij de aansluitingen?
• Past het onderdeel bij de naburige constructie?
• Kan de bevestiging en afwerking goed worden uitgevoerd?
• Is de toegepaste voorziening geschikt voor het afdichten bij deze aansluiting?
• Is de toegepaste voorziening correct aangebracht volgens de verwerkingsvoorschriften?
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Zijn er openingen in de constructie?
• Worden die openingen voldoende afgewerkt?
• Is de toegepaste brandwerende afdichting geschikt voor de aanwezige constructie?
• Is de toegepaste brandwerende afdichting aangebracht volgens de verwerkingsvoorschriften?

g Waarop moet gelet worden bij het lezen van een testrapport?
• Is het testrapport wel geschikt voor deze constructie?
• Is het testrapport wel van de aangeboden constructie? Of is het testrapport gebruikt als een gelijkwaardige oplossing?
• Komen de afmetingen van de constructie overeen met die van het rapport?
• Komen de afmetingen overeen met de testopstelling? Zo niet, voorwaarden ‘wijzigen afmeting’ van het testrapport bestuderen.
• Welke norm is gebruikt voor de brandtest? Europees of Nederlands?
• Welke brandcurve is toegepast? De standaardbrandcurve of de buitenbrandcurve?
• Wat was de overdruk in de oven? Volgens de Europese norm of anders?
• Wat staat er in het Europese classificatiedocument?
• Welke afwijkingen van het rapport zijn toegestaan?
h Waarop moet gelet worden bij de producten?
• Komen alle toegepaste producten exact overeen met die genoemd in het rapport?
• Indien noodzakelijk, mogen alleen gelijkwaardige producten en materialen worden toegepast
• Volumieke massa, samenstelling, afwerking, dikte, bevestiging, brandklasse etc. moet gelijk zijn
• De dikte van het onderdeel mag niet kleiner zijn, groter kan wel
• De afmetingen van het onderdeel mag niet groter zijn, tenzij het rapport dit toelaat
• De bevestigingspunten mogen niet afwijken. De h.o.h. afstanden mogen niet groter zijn dan getest
• De afwijking bij de montage mag maximaal 10° afwijken van de verticaal
• De hoogte mag alleen groter worden indien dat specifiek staat vermeld
• De breedte mag groter worden als dat beproefd is met een losse aansluiting
• In welk kader is de constructie getest, betonframe of een lichte scheidingwand?
i

Welke productwijzigingen mogen niet worden doorgevoerd?
• Onderdelen of producten vervangen of weglaten, tenzij dit in het rapport staat vermeld
• Onderdelen of producten toevoegen is slechts toegestaan als zij geen afbreuk doen aan de oorspronkelijk geteste versie
(bijvoorbeeld wand- of plafondafwerkingen)
• Geen doorvoeringen door constructies, tenzij aangetoond kan worden dat die een zelfde brandwerendheid hebben
• Aansluitingen aan vloeren en plafonds moeten deskundig worden uitgevoerd volgens het rapport met
bevestigingsmiddelen en afdichtingen die overeenkomen met die van het rapport
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Toelichting bij begrippen brandveiligheid
j

De montage van het product
• De gebouweigenaar moet informatie geven over de brandwerendheid van de constructies waaraan/waarin het product
wordt bevestigd
• Is de brandwerendheid van het brandwerende onderdeel minimaal gelijk aan die van de hoofddraagconstructie?
• De constructie waaraan het onderdeel bevestigd moet worden, dient hiervoor geschikt te zijn
• De bevestigingsmiddelen en afdichtingen moeten gelijk zijn aan die genoemd in het testrapport
• Zijn er nadelige effecten van andere bouwdelen op de brandwerendheid of rookwerendheid te verwachten?
• Zijn er nadelige effecten van andere materialen op de brandklasse of rookklasse te verwachten?
• Lees de montagehandleiding van de leverancier
• Welke producten zijn van essentieel belang voor de goede montage en werking. Vooral de bevestigingsmiddelen, de
afdichtingsstrippen, de afwerking van naden, de randaansluitingen met plafond en vloer, en de restwaarde die de constructie bezit

k De controle
De informatie van de leverancier voor de handhaver over:
• Het product
• De montagehandleiding
• De testrapporten
• Logboek
• De kwaliteitsverklaringen
Daarnaast moet de informatie over het onderhoud en controle van de brandwerende en rookwerende voorzieningen
beschikbaar zijn voor de eigenaar, de controleur, de gebruiker en eventueel diens verzekeraar bevoegd gezag. Die moet jaarlijks
aantonen dat de brandwerende en rookwerende voorzieningen zijn gecontroleerd en voldoen aan de eisen die door het
bevoegd gezag of verzekeraars hieraan zijn gesteld.
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Het toepassingsgebied en eventuele afwijkingen
a. De algemene regel is dat de toepassing dient te gebeuren exact zoals het in het classificatierapport/ prestatieverklaring/
installatie-document van de fabrikant is weergegeven. Europese rapporten/normen (of daarop gebaseerde CE
prestatieverklaringen) omschrijven nauwkeurig het toepassingsgebied van de geteste situatie. Deze kan bestaan uit een
direct toepassingsgebied (DIAP – DIrect Field of Application*) en/of een uitgebreid toepassingsgebied (EXAP – Extended
field of Application**).
b. Voor een afwijking hiervan kunnen we volgend controleschema hanteren.
Nevenstaande beslisboom is afgeleid van de EN 15269-serie normen, de Europese Extended Applications** norm voor deuren.
Dit zijn de Europese regels waarin is vastgelegd in hoeverre een deur mag afwijken t.o.v. een geteste deur. Per type brandwerende
deur bestaat er een document (met soms wel meer dan 500 regels), waarin alle regels staan beschreven. Afwijkingen anders
dan in deze Extented Applications staan omschreven, zijn uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk door een
gecertificeerde en geaccrediteerde instantie toestemming is verleend.
In deze publicatie vindt u een overzicht van de meest essentiële punten die volgens BBN minimaal bekend behoren te zijn bij
elke toezichthouder en gebruiker in NL. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar NEN EN 15269-3.
Zowel nationaal als internationaal hebben afnemers behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en
diensten. Een leverancier kan zijn product of dienst daarom objectief laten beoordelen of testen. Bij een goed resultaat verstrekt
de beoordelende organisatie een conformiteitsverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die verklaring uit een
certificaat of een rapport. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitsverklarende instelling.
Een accreditatie-instelling houdt onafhankelijk en deskundig toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van het
laboratorium of de certificatie- of inspectieinstelling te garanderen. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie. Vertrouw
alleen op testrapporten van een geaccrediteerde instelling. Uiteraard dient de specifi catie overeenkomstig te zijn met hetgeen
in het testrapport is vermeld. Een geaccrediteerde instantie moet officieel erkend worden als Notified Body. Deze staan vermeld
op de site van NANDO. De conformiteitsverklarende instelling en ook het opstellen van Extended Application rapporten vallen
niet onder het toezicht van de Raad van Accreditatie.
Is mijn oplossing getest volgens de
geldende norm en met de juiste
wand/doorvoering/materiaalcombina e?

Ja

OK, U dient de geteste
oplossing te gebruiken
op de bouwplaatsen

Nee

Ja

Bestaat er in de markt een correct
geteste oplossing, waarbij uw situa e
valt binnen de DIAP* of de EXAP**
van de geldende norm?
Nee

Ja

Kan ik een oplossing vinden met
behulp van een erkend branddeskundige op basis van een gefundeerd oordeel?
Nee
U hee geen oplossing!
Een aanpassing is nodig om een
oplossing te vinden.
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