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Brandveiligheid vraagt 
continue verbetering
“Brandveiligheid is altijd in beweging door onder andere nieuwe gebouwontwerpen, nieuwe 

materialen en nieuwe brandtestresultaten. De Essentiële Bouwkundige Controlepunten 2020 

kunnen een hulpmiddel zijn in de continue verbetering van de bouwkundige brandveiligheid”, 

aldus Leo Oosterveen, directeur Brandveilig Bouwen Nederland (BBN). Sinds de eerste editie in 

2005 vindt jaarlijks een update plaats van deze gezamenlijke uitgave van Brandweer Nederland, 

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en BBN. We vroegen Leo Oosterveen waar de 

belangrijkste ‘brandpunten’ liggen.

Tekst ing. Frank de Groot
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Brandveiligheid

“BBN beoogt verbetering van 
de brandveiligheid van ge-
bouwen”, zegt Oosterveen. 
Hij wijst op de beperkte 

doelstelling van het Bouwbesluit. Dat is het 
voorkomen van slachtoffers (gewonden en do-
den) en het voorkomen dat een brand zich uit-
breidt naar een ander perceel. “De eisen in 
het Bouwbesluit zijn echter niet gericht op het 
behouden van het bouwwerk en het voorko-
men van schade aan het milieu, monumenten 
of maatschappelijke voorzieningen of belan-
gen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Het is 
daarom in ieder geval van belang tijdens ont-
werp, bouw of verbouw en beheer de Essentië-
le Bouwkundige Controlepunten te checken. 
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het 
juiste product op de juiste plaats en op de 
juiste manier geplaatst en onderhouden.”

De uitgave helpt bij het controleren van de 
brandveiligheid van gebouwen en is bestemd 
voor iedereen die belang heeft bij een brand-
veilig gebouw. Denk aan gebouweigenaren, 
gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, 
risicobeheersingsmedewerkers, BWT-mede-
werkers, toeleveranciers, verzekeraars en ma-
kelaars. Brandweer Nederland en de Vereni-
ging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 
hebben medewerking verleend aan de hand-
leiding 2020. Desgevraagd laat de Vereniging 
KwaliteitsBorgers Nederland (VKBN) ook we-
ten deze uitgave te omarmen: “De handreiking 
is een prima hulpmiddel voor kwaliteitsbor-
gers om de brandveiligheid van gebouwen te 
controleren.”

Brandveiligheid

Nieuw in de editie 2020 is het hoofdstuk 
brandveiligheid, waarin brandwerendheid, 
brandgedrag en rookwerendheid worden toe-
gelicht. Er is onder meer aandacht voor weer-
stand tegen branddoorslag en brandoverslag 
en rookdoorgang, uitleg brandwerendheid, 
brandwerende constructies, brandgedrag en 
brandklassen.
Leo Oosterveen licht toe: “Het beheer en on-
derhoud van brandveiligheidsvoorzieningen 
is van groot belang voor het in stand houden 
van het beoogde brandveiligheidsniveau. 
Vandaar dat het voor alle bouwkundige 
brandveiligheidsvoorzieningen wenselijk is 
dat zij ten minste jaarlijks worden gecontro-
leerd en zo nodig onderhouden en gerepa-
reerd, of vaker afhankelijk van het specifieke 
risico. Het is daarbij van belang technische 
ruimten zorgvuldig te compartimenteren en 
deze compartimentering ook blijvend te bor-
gen. Denk aan de risico’s van later aange-
brachte leidingdoorvoeren in een brand-

scheidende wand, het plaatsen van 
obstakels in vluchtroutes of de wel bekende 
keg onder een brandwerende deur, om deze 
open te houden.”
In overleg met de brandweer uit een veilig-
heidsregio en/of verzekeraar kunnen aanvul-
lende maatregelen worden geadviseerd die 
verder gaan dan de minimale eisen zoals vast-
gelegd in het Bouwbesluit. In de Essentiële 
Bouwkundige Controlepunten 2020 staan mo-
gelijke consequenties genoemd van een 
brand, ook al stond een ieder veilig op tijd bui-
ten: 
• Kunnen medewerkers van het bedrijf binnen 

korte tijd weer aan het werk?
• Krijgt men als het gaat om herbouw opnieuw 

een vergunning?
• Zijn er andere toeleveranciers met als gevolg 

dat klanten wegblijven?
• Kunnen klanten/patiënten op korte termijn 

worden geholpen of moeten zij uitwijken 
naar een andere locatie?

• Is het centrum van de stad weer bereikbaar 
voor winkelend publiek?

• Kunnen de kinderen in een andere school 
worden ondergebracht?

• Wat is de milieuschade aan de directe om-
geving, zoals fijnstof, rook en geur?

Het eerste exemplaar van ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten 2020’ is tijdens de BBN-studiedag op 21 

november 2019 uitgereikt aan Kami Jawedani van Veiligheidsregio Haaglanden (midden) en Joric Witlox, voorzit-

ter BBN (links). Rechts staat BBN-directeur Leo Oosterveen. 

• Wanneer kan de parkeergarage weer in 
gebruik worden genomen en is er voldoende 
parkeergelegenheid in de directe omgeving?

Kwaliteitscirkel

“Wij wijzen graag op de kwaliteitscirkel van  
Deming met de Plan Do Check Act-cyclus. 
Bouwveiligheid is continue aan verandering 
onderhevig. Ieder gebouw is uniek, gebruikers 
en indeling veranderen continu, de omgeving 
wijzigt zich, inzichten veranderen, de bouwre-
gelgeving staat ook niet stil en de ontwikkelin-
gen bij materialen en installaties gaan steeds 
verder. Het kan dus niet zo zijn dat iemand de 
sleutels van een gebouw in ontvangst neemt en 
vervolgens geen aandacht meer aan brandvei-
ligheid geeft. Met brandveiligheid moet je altijd 
bezig zijn”, waarschuwt Oosterveen. Hij noemt 
het voorbeeld van een gebouw waar men tijde-
lijk een stapel pallets tegen de gevel hadden 
geplaatst. “En weet je waarom ze die dan weer 
weghalen? Omdat het zo slordig stond. Maar 
het gaat natuurlijk om brandveiligheid.”
De BBN-directeur wijst er ook op dat niet alleen 
de eigenaar aangesproken kan worden op het 
niet voldoen aan de regels: “Ook een gebruiker 
of huurder kan verantwoordelijk worden gehou-
den voor het niet voldoen aan de regels. Denk 
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aan het blokkeren van een nooduitgang, ge-
brekkig onderhoud aan brandinstallaties of 
brandgevaarlijk gedrag. Die aansprakelijkheid 
is geregeld via de Woningwet. Vrij vertaald staat 
daar bijvoorbeeld dat het verboden is een 
bouwwerk in strijd met de regels te gebruiken. 
Brandveiligheid is dus een gezamenlijke taak. 
De gebouweigenaar moet huurders aanspreken 
op brandgevaarlijk gedrag, maar huurders moe-
ten ook zelf brandveilig handelen.”

Integrale brandveiligheid

Brandveiligheid is dus meer dan een brandvei-
lige constructie. We hebben al gezien dat het 
gebruik zwaar meeweegt. Maar ook de 
brandinstallaties spelen een belangrijke rol. 
Het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwer-
ken van het CCV (Centrum voor criminaliteit-
spreventie en veiligheid) onderscheidt daar-
om bouwkundige (B), installatietechnische (I) 
en organisatorische (O) maatregelen. Ooster-
veen: “Een gebouw is pas echt brandveilig in-
dien B+I+O samen functioneren.”
Integrale brandveiligheid betekent ook het in-
tegraal testen van productcombinaties, zoals 
brandwerende deuren in hun kozijnen: “Test 
de deur/kozijn-combinatie, want een brand-
werende deur in een kierend kozijn biedt geen 
brandveiligheid. Nog beter is het testen van 
complete brandwanden, inclusief deur en 
eventuele raamopeningen. Maar daar zijn wel 
grootschalige testen voor nodig. Het lastige is 
dat het Bouwbesluit alleen eisen stelt aan sa-
mengestelde delen en niet aan de afzonderlij-
ke componenten. Je kunt niet klakkeloos de 
brandclassificaties van de afzonderlijke ele-
menten optellen, wanneer ze in samenhang 
niet zijn getest.”

Meer kennis nodig

De BBN-directeur pleit verder voor een grotere 
kennis van bouwkundige brandveiligheid bij 

opdrachtgevers en hun adviseurs/ontwerpers. 
“De brandwerendheid van draagconstructies 
is een van de meest essentiële eisen in zowel 
de Europese als Nederlandse bouwregelge-
ving. Als een constructie instort, kan dat lei-
den tot het onbruikbaar worden van vluchtwe-
gen, het instorten van naastgelegen brand- 
compartimenten of het gehele gebouw.” Hij 
adviseert daarom altijd in technische tekenin-
gen de eis te classificeren met R (bezwijken),  
E (vlamdichtheid), W (warmtestraling) en  
I (thermische isolatie). “Een opdrachtgever 
moet daar al goed over nadenken. Een eventu-

ele volgende eigenaar moet met een gerust 
hart de sleutel in ontvangst kunnen nemen. 
Maar ja, investeerders willen nog wel eens be-
zuinigen op de genoemde classificaties. Par-
keren onder woongebouwen wordt bijvoor-
beeld steeds populairder. Maar hoe zorg je 
dan voor voldoende brandveiligheid bij de bo-
vengelegen woningen? Door de hoge tempera-
turen bij autobranden kan een constructie die 
onvoldoende is beschermd namelijk bezwij-
ken. Wat dat betreft verbaas ik me erover dat 
maar circa dertig Verenigingen van Eigenaren 
de Essentiële Bouwkundige Controlepunten 
2020 hebben gedownload, terwijl er circa 
140.000 VvE’s zijn! Er is dus nog volop ruimte 
voor groei in gebruik ervan!”

Gevels en daken

Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij 
het toezien op brandveiligheid. Zo is er naar 
aanleiding van de brand in de Grenfell Tower 
in Londen (zie ook elders in deze uitgave) door 
een aantal adviseurs, in opdracht van het mi-
nisterie van BZK, een risicotool ontwikkeld. 
Hiermee kunnen gemeenten op basis van ge-
vel- en andere gebouwkenmerken het risico 
van een gevelbrand bepalen. Het hulpmiddel 
gebruikt alleen relatief eenvoudige gevelken-
merken, zoals het percentage brandbare mate-
rialen aan het buitenoppervlak en in de 
spouw. Denk ook aan gebouwkenmerken als 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsregels in het pu-

bliekrecht zijn niet gericht op de vraag 

wie de schade moet vergoeden, maar 

op de vraag wie de schade kan voorko-

men. Het gaat dus niet om de overtre-

der, maar om de overtreding.

Woningwet artikel 1a, eerste lid stelt als 

algemene eis: ‘De eigenaar van een bouw-

werk, open erf of terrein of degene die uit 

anderen hoofde bevoegd is tot het daar-

aan treffen van voorzieningen draagt er 

zorg voor dat als gevolg van de staat van 

dat bouwwerk, open erf of terrein geen 

gevaar voor de gezondheid of veiligheid 

ontstaat dan wel voortduurt.’

Artikel 1b, derde lid stelt over het gebruik 

van een gebouw of terrein: ‘Het is verbo-

den een bouwwerk, open erf of terrein in 

gebruik te nemen, te gebruiken of te la-

ten gebruiken, anders dan in overeen-

stemming met de op die ingebruikne-

ming of dat gebruik van toepassing 

zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, aanhef en onderdeel c, tweede 

lid, aanhef en onderdeel b, derde en vier-

de lid.’

006-009_BKP01_ART_4P_01_Brand.BBN.indd   8 28-01-20   11:18



←

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 1 februari 2020  |  9

Brandveiligheid

Brandveilig Bouwen Nederland

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de organisatie van 

vooraanstaande leveranciers en producenten van brandveili-

ge bouwmaterialen en -constructies en rook- en warmte- 

afvoersystemen. Zij beoogt verbetering van de brandveilig-

heid van gebouwen, door vergroting van kennis over en ver-

antwoordelijkheidsbesef voor bouwkundige brandpreventie 

en de toepassing van aantoonbaar brandveilige bouwmateria-

len en -constructies. Daarnaast treedt BBN op als kwalitatief 

gesprekspartner voor alle betrokkenen bij bouwkundige 

brandpreventie en organiseert zij jaarlijks in november een 

studiedag. 

Trainingen

Hoewel de Essentiële bouwkundige controlepunten een uitvoerige 

bijdrage levert aan het brandveiliger maken van gebouwen, geeft 

het geen antwoord op alle vragen die er zijn op het gebied van 

bouwkundige brandveiligheid. Daarnaast is er sprake van continue 

kennisontwikkeling, ook bij BBN-leden. Bij specifieke vragen kan 

men daarom contact opnemen met BBN-leden (zie website). BBN 

geeft daarnaast een- of tweedaagse verdiepende trainingen Essen-

tiele Bouwkundige Controlepunten. Daarnaast worden opleidin-

gen gegeven, zoals:

• Ontwerpdeskundige RBS Rook Beheersing Systemen, zeven les-

dagen, vanaf 2 april 2020.

• Installatie-/onderhoudsdeskundige Rook Beheersing Systemen, 

vier lesdagen, vanaf 30 april 2020.

Informatie

Voor de actuele stand van zaken rond trainingen en aanmelden 

gaat u naar www.bbn.nu en klikt u op ‘Trainingen’. De nieuwe uit-

gave van ‘Essentiële bouwkundige controlepunten 2020’ is ook 

gratis te downloaden via www.bbn.nu.

gebruiksfunctie, gebouwhoogte, ligging van 
vluchtroutes en voorzieningen als sprinkler en 
extra brandwerendheid. De risicotool is zo op-
gesteld dat ook anderen dan alleen brandspe-
cialisten de inventarisatie kunnen maken, zo-
als gebouweigenaren. 
“Inzicht in bouwkundige brandveiligheid is, 
nogmaals, heel belangrijk. Niet voor niets is 
misschien wel een derde van het Bouwbesluit 
gewijd aan brandveiligheid. We staan in Ne-
derland voor een enorme verduurzamingsslag 
in het kader van de energietransitie en Klimaa-
takkoord. Gebouwschillen worden op grote 
schaal gerenoveerd of compleet vervangen. 
Wij pleiten ervoor om dan gelijk de brandvei-
ligheid op te schalen. Prima dat de overheid 
subsidie geeft, maar betrek daar dan ook de 
brandveiligheid in en waardeer ook brandvei-
ligheid bovenop Bouwbesluitniveau door bij-
voorbeeld een investeringsaftrek.”
Oosterveen wijst op nieuwe ontwikkelingen in 
de energietransitie die de brandveiligheid on-
der druk zetten: “We gaan ineens rijen zonne-
panelen op platte en hellende daken plaat-
sen, over de brandscheidingen heen. Wat 
gebeurt er onder zo’n zonnepaneel met al die 
bedrading? Als er op het dak brand uitbreekt 
dan kan die zo overslaan naar andere wonin-
gen, dus brandcompartimenten. Hetzelfde 
geldt voor de plaatsing van warmtepompen op 
daken of tegen gevels.”
De BBN-directeur besluit met de constatering 
dat de aandacht voor brandveiligheid vaak 
incidentgedreven is: “Het is beter om van te 
voren al goed over brandveiligheid na te den-
ken. Gebruik ook je gezonde boerenverstand. 
En neem contact op met onze leden. Die kun-
nen precies informeren over het juiste product 
op de juiste manier gemonteerd en op de juis-
te manier onderhouden.”

Leo Oosterveen, directeur Brandveilig Bouwen Nederland (BBN): “De eisen in het Bouwbesluit zijn niet gericht 

op het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschap-

pelijke voorzieningen of belangen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Het is daarom in ieder geval van belang 

tijdens ontwerp, bouw of verbouw en beheer de Essentiële Bouwkundige Controlepunten te checken.”
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