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Wat is de methode BvB?

De methode Beheersbaarheid van brand is 
een methode waarmee de omvang van een 
BC kan worden bepaald. Die omvang is 
afhankelijk van de situering, aan te brengen 
voorzieningen en de hoeveelheid brandbaar 
materiaal.



De Update

• Originele publicatie Beheersbaarheid van brand is 
van 1995.

• Met name door BB 2003 intensiever en breder 
gebruik van de methode BvB

• De inhoud van de update is bepaald aan de hand van 
praktijkervaringen, vragen en nieuwe inzichten en 
afstemming op BB 2003



Resultaat Update

• Een drieluik:
– Methode publicatie
– Toepassingsinstructie
– Afwegingsmodel

Parallel traject; VROM-publicatie over Grote 
Brandcompartimenten. Gaat niet enkel over beperken van 
uitbreiden van brand maar ook over veilig vluchten.



Inhoud van de update

• Nog steeds: een methode waarmee de omvang van 
een BC kan worden bepaald, afhankelijk van 
situering, voorzieningen en hoeveelheid brandbaar 
materiaal

• Vorm: “gekanteld” tov publicatie 1995

• Toepassingsgebied is nader uitgewerkt



Huidige Stand van Zaken

• De drie publicaties zijn in een afrondende fase
• Als de publicaties gereed zijn worden ze op de 

website van BZK, VROM en NIBRA 
opgenomen

• Gezamenlijke aanbieding door BZK en VROM 
van de update-publicaties en de VROM 
handreiking

• Congres over update BvB en VROM 
handreiking



BvB kent vier maatregelpakketten

• Niet al deze pakketten zijn in alle situaties 
toepasbaar

• De toepasbaarheid is afhankelijk van 
parameters

• De aanvrager kiest voor het gebouw een 
passend pakket



Maatregelpakket I

• Vuurlast per BC = 300 ton vh

• Amax van het BC = 300.000/qgem

• WBDBO omhulling (min 60 – max 240) = getalsmatige 
maatgevende vuurbelasting + evt marge

• Marge varieert van 0 – 60 min

• Maximaal 2 enkelvoudige verbindingen naar ander BC

• Geen aanvullende brandbeveiligingsinstallaties



Maatregelpakket II

• Vuurlast per BC = 600 ton vh

• Amax van BC = 600.000/qgem

• WBDBO omhulling (min 60 – max 240) = 
getalswaarde maatgevende vuurbelasting 
(geen marge vereist)

• Opslagvoorwaarden

• BMI en RWA



Maatregelpakket III

• Alleen voor bulkopslag

• Vuurlast per BC = 3000 ton vh

• Amax van BC = 3000.000/qgem

• WBDBO omhulling is 240 minuten

• Eisen aan brandgedrag aanwezige producten

• Geen enkelvoudige verbindingen

• BMI



Maatregelpakket IV

• Vuurlast per BC  < 6000 ton / 7500 ton / 9.900 ton vh

afhankelijk van klassering automatische blusinstallatie

• WBDBO-eis gekoppeld aan gemiddelde vuurbelasting

• WBDBO is afhankelijk van de grootte van het BC en 
klassering van de sprinklerinstallatie

• Gecertificeerde sprinklerinstallatie



Dank u voor uw aandacht!


