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16.1 Brandveiligheid
16.1.1 Inleiding
In dit onderdeel wordt een korte uiteenzetting gegeven over de brandveiligheid van
gemonteerde VMRG gevelelementen.
De nationale regelgeving voor brandveiligheid is niet toereikend voor projecten hoger dan 70 m.
Voor het bepalen van het concept van brandwerendheid bij hoogbouwprojecten kunnen de
richtlijnen uit SBR-publicatie “Brandveiligheid in hoge gebouwen” aangehouden worden.

16.1.2 Bouwbesluit
De brandveiligheidseisen waaraan gebouwen moeten voldoen zijn vermeld in het Bouwbesluit.
Met betrekking tot de brandveiligheid worden in het Bouwbesluit de volgende functionele
aspecten onderscheiden:
1. Beperking van de kans op het ontstaan en de ontwikkeling van brand;
2. Beperking van de uitbreiding van brand;
3. Beperking van het ontstaan en de uitbreiding van rook;
4. Aanwezigheid en inrichting van vluchtmogelijkheden;
5. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand;
6. Bestrijding van brand.

Voor constructieonderdelen van gebouwen zijn in het Bouwbesluit de functionele aspecten
uitgewerkt in prestatie-eisen met bepalingsmethoden. De prestatie-eisen kunnen worden
ingedeeld naar materiaaleigenschappen, constructie eigenschappen en eigenschappen van
daken.

De materiaaleigenschappen die, indien van toepassing (zie Bouwbesluit), beoordeeld worden,
zijn:
Onbrandbaarheid; onbrandbaar in de zin van NEN-EN 13501-1 en geen bijdrage leveren
aan de brandvoortplanting;
Brandvoortplanting; de mate waarin een materiaal bijdraagt aan de brandvoortplanting.
Bepaling vindt plaats volgens NEN-EN 13501-1;
Rookproductie; de mate waarin een materiaal bij brand rook produceert. Bepaling vindt
plaats volgens NEN-EN 13501-1.

De constructie-eigenschappen die, indien van toepassing (zie Bouwbesluit), beoordeeld worden,
zijn:
Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) en Rookdoorgang.
Bepaling vindt plaats volgens NEN 6068. Beoordeeld wordt de weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag van de ene ruimte naar de andere ruimte. De
beoordeling van de weerstand tegen rookdoorgang wordt uitgevoerd middels een
beoordeling van de weerstand tegen branddoorslag van de constructie, waarbij alleen
gekeken wordt naar het criterium vlamdichtheid (E). Bij ministeriele regeling kunnen er
nadere voorschriften gegeven worden omtrent de rookdoorgang tussen ruimten;
Brandwerendheid op bezwijken. Bepaling vindt plaats volgens NEN 6069 (experimenteel)
of NEN-EN 1990-1999 (rekenkundig). Beoordeeld wordt wanneer de dragende functie
verloren gaat.

Bij dakconstructies, incl. dakopeningen (dakramen, lichtkappen) worden, indien van toepassing
(zie Bouwbesluit), beoordeeld:
Het brandgevaarlijk zijn overeenkomstig NEN 6063;
Brandwerendheid op bezwijken;
Weerstand tegen Brandoverslag.

De prestatie-eisen die gesteld worden zijn mede afhankelijk van het gebouwtype. In het
Bouwbesluit worden de gebouwen met betrekking tot de brandveiligheid ingedeeld in een
beperkt aantal gebouwtypen, te weten:
Woonfunctie;
Bijeenkomstfunctie;

Celfunctie;
Gezondheidszorgfunctie;
Industriefunctie;
Kantoorfunctie;
Logiesfunctie;
Onderwijsfunctie;
Sportfunctie;
Winkelfunctie;
Overige gebruiksfunctie;
Bouwwerk geen gebouw zijnde.

In het Bouwbesluit wordt ook onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw.
Het niveau van de prestatie-eisen voor bestaande bouw ligt doorgaans lager.
Indien in een ruimtebegrenzing tussen ruimten waaraan WBDBO-eisen worden gesteld VMRG
gevelelementen en/of binnenpuien worden toegepast en volgens NEN 6068 blijkt dat deze over
een bepaalde brandwerendheid moeten beschikken (dat is lang niet altijd het geval), zullen
deze (inclusief hun aansluitingen), bepaald volgens NEN 6069, gedurende een voorgeschreven
aantal minuten weerstand moeten bieden aan verhitting volgens de standaard brandkromme,
dan wel - indien van toepassing - de gereduceerde standaard brandkromme, zonder hun
brandwerende functie te verliezen. Al naar gelang de situatie (type bouwdeel, binnen- of
buitenwand) moeten de volgende aspecten beoordeeld zijn:
1. Vlamdichtheid betrokken op de afdichting (E); het moment wordt vastgesteld waarop er
te grote openingen ontstaan en/of waarop de constructie hete gassen en/of vlammen
doorlaat;
2. Thermische isolatie betrokken op de warmtestraling (W); het moment wordt vastgesteld
waarop de warmtestraling, gemeten op een afstand van 1m vanaf het geometrisch
zwaartepunt van de constructie een kritiek veronderstelde waarde (15 kW/m2) overschrijdt.
3. Thermische isolatie betrokken op de temperatuur (I); hierbij wordt het moment
vastgesteld waarop de temperatuur van het niet direct verhitte oppervlak van de
constructie bepaalde kritiek veronderstelde waarden overschrijdt (temperatuurstijging
gemiddeld max. 140°C, op enig punt max. 180°C).

Of VMRG gevelelementen moeten voldoen aan prestatie-eisen met betrekking tot de
brandveiligheid en indien dit het geval is, aan welke, hangt af van:
Het gebouwtype;
De ligging van het gebouw;
De indeling in brandcompartimenten;
De gebruiksfuncties van de ruimten;
De prestatie-eisen die met betrekking tot de brandveiligheid worden gesteld aan het
constructiedeel van het gebouw waarin het element wordt toegepast;
De situatie van het element in het constructiedeel;
De afmetingen van het element;
De functie van het betreffende element.

De opdrachtgever dient voor elk VMRG gevelelement en elke binnenpui exact op te geven aan
welke brandwerende prestatie-eisen moet worden voldaan.

De gevel moet dusdanig ontworpen en geconstrueerd worden, dat de gevel voldoet aan
brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1. Voor geveldelen tussen de 2,5 en 13 meter kan in enkele
gevallen uitgegaan worden van de lagere brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.
De mate waarin VMRG gevelelementen brandwerend zijn kan op vier manieren worden
aangetoond:
1. Voor ramen en deuren, overleg van een KOMO-attest op basis van BRL 3241;
2. Voor ramen en deuren, overleg van een classificatierapport of beoordeling volgens bijlage
A van NEN 6069:2011 door een deskundige partij (notified body);
3. Voor ramen en deuren, overleg van een classificatierapport volgens EN 13501-2 of
beoordeling op basis van beproevingen door een deskundige partij (notified body)
conform de Europese normen;
4. Voor vliesgevel, in het kader van CE-markering, overleg van het classificatierapport volgens
EN13501-2 of beoordeling op basis van beproevingen conform de Europese normen door
een deskundige partij (notified body).

NB. Goedkeuring van de dienst Bouw en Woningtoezicht (die deze taak meestal delegeert naar
de gemeentelijke brandweer) kan alleen op basis van een sluitend testrapport of
conformiteitsverklaring opgesteld door een deskundige partij (notified body). Afwijkingen op
testrapporten of conformiteitsverklaringen mogen alleen beoordeeld worden door een
deskundige partij (notified body).

16.1.3 Bliksembeveiliging
De opdrachtgever dient aan te geven of een bliksembeveiliging aanwezig dient te zijn op het
gebouw. De noodzaak van het aanbrengen van een bliksembeveiliging op een gebouw kan
door de opdrachtgever bepaald worden door middel van de methode die beschreven staat in
NEN-EN-IEC 62305 deel 1 t/m 4.
Indien een bliksembeveiliging aangebracht dient te worden, dient men rekening te houden
met aandachtspunten zoals:
Het doorbreken van waterkerende folies door de aardingsleiding;
Contactcorrosie tussen metalen;
Esthetische gevolgen;
Materiaalgebruik en montagemethode;
De onderlinge koppeling van gevelelementen of componenten.

