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Inhoud

Bouwbesluit brandveiligheid

▪ Hoofddoelen: voorkomen van … 

▪ Functionele eisen & prestatie eisen

Bouwbesluit | eisen binnen / buiten

▪ Brandklassen 

▪ WBDBO en branduitbreidingstrajecten

Dekken de regels het doel?

▪ Brandscenario’s

▪ Geveltesten op grotere schaal?
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Bouwbesluit brandveiligheid

Hoofddoelen: voorkomen van …

▪ Slachtoffers (gewonden en doden)

▪ Branduitbreiding naar ander perceel

▪ Niet: voorkomen schade aan bouwwerk, 

milieu, monumenten, …
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Bouwbesluit brandveiligheid

“Functionele eisen” & prestatie eisen

▪ “Een (…) bouwwerk is zodanig dat brand en 

rook zich niet snel kunnen ontwikkelen”

➢ Brandklassen voor oppervlakken

▪ “Een (…) bouwwerk is zodanig dat de kans op 

een snelle uitbreiding van brand voldoende 

wordt beperkt”

➢ WBDBO*-waarde tussen ruimten

*: WBDBO = Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag
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Bouwbesluit|Brandklassen (nieuwbouw)

Brandgedrag gevel volgens EN 13501-1 (klassen A1, A2, B - F)

Geveldeel > 13m           B

Geveldeel < 2,5m          B (indien een vloer >5m)

Geveldeel tussen 2 BC’s B (voorwaarde WBDBO/NEN 6068)

Geveldeel naast vluchtroute:
- Extra beschermde vluchtroute
- Beschermde vluchtroute        

B (celfunctie), C (rest)
B (celfunctie), C (slaapfunctie), D (rest)

Geveldeel rest D

Afwijking: deur, raam, kozijn, e.d. D

Afwijking: 5% van het oppervlak ‘in een ruimte’ is vrijgesteld



6

Bouwbesluit|WBDBO

Brandoverslag | traject via de buitenlucht

▪ Branduitbreiding alleen beoordeeld op straling

▪ Dus eis aan gevels: weinig brandvoortplanting 

over buitenzijde (klasse B)

▪ Bekijk ook geventileerde gevelspouw

Branddoorslag | traject niet via de buitenlucht

▪ Branduitbreiding door openingen, hoge 

oppervlakte-temperatuur en/of straling

▪ Bekijk alle uitbreidingstrajecten binnendoor

▪ Bekijk ook traject binnendoor via gevelspouw
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Gevelspouw

De eisen aan materiaalgedrag (brandklassen) 

gelden ook voor geventileerde gevelspouw

De eisen aan constructiegedrag (WBD) gelden 

ook voor traject binnendoor via gevelspouw



8

Gevelspouw
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Gevelspouw
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Gevelspouw

De eisen aan materiaalgedrag (brandklassen) 

gelden ook voor geventileerde gevelspouw

De eisen aan constructiegedrag (WBD) gelden 

ook voor traject binnendoor via gevelspouw



11

Dekken de regels het doel?

Zijn de regels goed?

Worden de regels toegepast? 

Is er toezicht op de toepassing?

Voldoet het eindresultaat aan het doel?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upper_Grenfell_Tower.jpg
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Dekken de regels het doel?

Zijn de regels goed?

Bedenk:

Materiaalgedrag

▪ Het is voor velen onduidelijk waar de eisen 

aan materiaalgedrag gelden (spouw!)

▪ De regels representeren een kleine brand op 

kleine schaal (brandscenario!)

WBDBO

▪ Het is voor velen onduidelijk welke WBDBO-

trajecten moeten worden meegenomen
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Dekken de regels het doel?

Worden de regels toegepast? 

Bedenk:

▪ De bedoeling van de regels is niet voor ieder 

duidelijk

▪ Beperkte informatie beschikbaar (bijv. 

beperkt geldigheidsgebied van klassering) 

http://img-aws.ehowcdn.com/600x600p/photos.demandstudios.com/getty/article/171/158/83252646.jpg
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Dekken de regels het doel?

Is er toezicht op de toepassing?

Bedenk:

▪ Prestatie van geheel vaak niet afleidbaar uit 

prestaties componenten (B+B+B+B  B)

▪ De middelen zijn beperkt (toezicht overheid); 

privaat beter? 

▪ Beperkte aandacht voor brand en gevels 

omdat risico’s onbekend zijn
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Zijn de geveltesten representatief?

De invloed van brandscenario’s

Verschillende bijdragen van geleiding, convectie en straling
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Zijn de testen representatief?

Ander brandscenario  ander brandgedrag

SBI-test voor klassen A2, B, C, D (EN 13501-1)

▪ Hoekbrand in kamer; 30 kW

Gevelbrand wijkt af van het SBI-scenario

▪ Grotere ontstekingsbron(nen)

• Externe brand tegen/bij de gevel

• Compartimentsbrand met uitslaande vlammen

• Compartimentsbrand met branddoorslag via 
aansluiting vloer-gevel en/of spouw

https://www.hfm.tum.de/fileadmin/_processed_/csm__DSC2236-w_23e8ebf740.jpg
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Zijn de testen representatief?

Andere schaalgrootte  ander brandgedrag

SBI-test voor klassen A2, B, C, D (EN 13501-1)

▪ Proefstuk in hoekopstelling, 1,5m hoog

Gevelbrand wijkt af van het SBI-scenario

▪ Grote doorlopende oppervlakken

▪ Meer deformatie van de constructie

▪ Meer ‘trek’ langs gevel en schoorsteeneffect in 

gevel
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Zijn de testen representatief?

Welke mechanismen van brandgroei?

▪ Vlamuitbreiding over het buitenste oppervlak

▪ Vlamuitbreiding door de gevelspouw

▪ Vallende brandende geveldelen (vast, 

vloeibaar) voor/in de gevel

▪ Versnellende effecten:

• Deformatie van de gevel

• Losraken geveloppervlak

• Vlamuitbreiding in binnenhoek

Deze mechanismen zijn beter zichtbaar op 

grotere schaal



19

Grote-schaal geveltesten

Huidige situatie

▪ EU: geen speciale klassering gevelproducten

▪ NL: geen historie met grote-schaal testen

▪ Diverse andere EU-landen wel

Grote-schaal testen beschikbaar (voorbeelden)

▪ DIN 4102-20 (Duitsland)

▪ BS 8414 (Ver.Koninkrijk); (foto’s rechts)

▪ LEPIR (Frankrijk)

▪ ISO 13785-2
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Grote-schaal geveltesten

Varianten in geveltesten

▪ Vlammen uit gevelopening / van brandend 

object

▪ Gevelvlak / gevel-hoek (intern)

▪ Hoogte gevel 5m tot 9m

▪ Bron 30 - 600 kg hout-stapeling (of 

gasbranders)

▪ Criteria: 

• Temperatuur vóór gevelvlak

• Verticale vlamuitbreiding

• Vallende delen
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Grote-schaal geveltesten

Europees onderzoek is gestart voor het 

opzetten / selecteren / aanpassen van 

Europese testmethode

Als de EU geveltest er is: nog te besluiten of 

deze tot EU-gevel-klassering zal leiden

Als de EU-gevelklassering er is: nog te 

besluiten of deze in NL-wetgeving gebruikt zal 

worden
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Belang van geveleisen

Brandveiligheid van een gebouw

▪ Eisen aan vele aspecten en componenten

▪ Overmaat in eisen voor risico-reductie

Gevolg falen van gevel

▪ Gebouw voorzien van bmi?

▪ Gebouw voorzien van sprinkler?

▪ Gebouw voorzien van overdruksysteem?

▪ Gebouw voorzien van …
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Wat vragen de bouwregels van de markt? En waarom?

De doelen zijn wel duidelijk, maar de eisen 

niet voor iedereen

Let op gevelspouw bij brandvoortplanting en 

branduitbreidingstraject!

Geveltesten:

▪ Zijn een grof filter (beperkt representatief)

▪ Betere testen bestaan (grotere schaal)

▪ Aanpassing NL-wetgeving?

Hoe belangrijk is de gevel?

▪ Hangt af van rest van het gebouw


