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Wijzigingen brandveiligheid

• subgebruiksfuntie kinderopvang
• begrippen nooddeur en schuifdeur
• eisen subbrandcompartimentering
• eisen rookdoorgang brandscheidingen
• verbreding en verhoging doorgangen 
• vluchtroute voor meerdere gebruiksfuncties
• loopafstand meterruimte vanaf woningtoegang
• hoofddraagconstructie bestaande bouw



Nieuwe (sub)gebruiksfunctie

Kinderopvang

‘bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig 
opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden 
van kinderen die het basisonderwijs nog niet 

hebben beëindigd’



Oude Bouwbesluit 2003
Alle typen kinderopvang 
‘standaard bijeenkomstfunctie’

Nieuwe Bouwbesluit 2003
Splitsing kinderdagverblijven 

1. kinderopvangvoor kinderen jonger dan 4 jaar en 
24-uurs opvang

2. overige kinderopvang

Kinderopvang ook in nieuwe MBV (10e wijziging)



Werkingssfeer:
• kinderdagverblijven
• 24-uurs opvang
• buitenschoolse opvang 
• peuterspeelzalen

Niet bedoeld voor:
• oppas aan huis
• opvang/verzorging door gastouder in eigen huis



nieuwbouw

BB afd.
kinderopvang < 4jr 
en 24-uurs opvang

overige 
kinderopvang alle kindervang

geen wijziging voor
overige kinderopvang

geen wijzigingen
(bijeenkomstfunctie)

2.2 sterkte bij brand

2.3 vloerafscheiding

2.4 overbrugging van hoogteverschillen

2.5 trap

2.6 hellingbaan

2.7 electriciteits- en stroomvoorziening

2.8 verlichting

2.9 gasvoorziening

2.10 beweegbare constructie-onderdelen

2.11 beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie

2.12 beperking ontwikkeling van brand

2.13 beperking uitbreiding van brand

2.14 verdere beperking van uitbreiding van brand (slaapgedeelten)

2.15 beperking ontstaan van rook

2.16 beperking verspeiding van rook

2.17 vluchten binnen rookcompartiment en subbrandcompartiment (niveau rookcomp.)

2.18 vluchtroutes

2.19 inrichting van rookvrije vluchtroutes

2.20 voorkoming en beperking van ongevallen bij brand

2.21 bestrijding van brand

2.22 grote brandcompartimenten

2.23 hoge en ondergrondse gebouwen

2.24 toegang van een bouwwerk

2.25 inbraakwerendheid

Overzicht wijzigingen nieuwbouw



bestaande bouw

BB afd.
kinderopvang < 4jr 
en 24-uurs opvang

overige 
kinderopvang alle kindervang

geen wijziging voor
overige kinderopvang

geen wijzigingen
(bijeenkomstfunctie)

2.2 sterkte bij brand
2.3 vloerafscheiding

2.4 overbrugging van hoogteverschillen
2.5 trap

2.6 hellingbaan
2.7 electriciteits- en stroomvoorziening

2.8 verlichting
2.9 gasvoorziening
2.10 beweegbare constructie-onderdelen

2.11 beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie
2.12 beperking ontwikkeling van brand

2.13 beperking uitbreiding van brand
2.14 verdere beperking van uitbreiding van brand

2.15 beperking ontstaan van rook
2.16 beperking verspeiding van rook

2.17 vluchten binnen rookcompartiment en subbrandcompartiment
2.18 vluchtroutes
2.19 inrichting van rookvrije vluchtroutes

2.20 voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
2.21 bestrijding van brand

2.22 grote brandcompartimenten
2.23 hoge en ondergrondse gebouwen

2.24 toegang van een bouwwerk
2.25 inbraakwerendheid

Overzicht wijzigingen bestaande bouw



De belangrijkste wijzigingen (1)

• brandwerendheid hoofddraagconstructie
– hoogste vloer VG ≤ 5m; 60 minuten
– hoogste vloer VG ≥ 5m ≤ 13m; 90 minuten
– hoogste vloer VG ≥ 13m; 120 minuten

• materiaalgebruik
– brand- en rookvrije vluchtroute; klassen 2 en T1
– rookvrije vluchtroute; klassen 2 en T3
– overig; klasse 4 en T3



De belangrijkste wijzigingen (2)

• subbrandcompartimentering
– VR waarin wordt geslapen ligt in een SBC
– maximaal oppervlak SBC: 200 m2

– maximaal aantal personen SBC: 40
– WBDBO 30 minuten
– toegangsdeuren zelfsluitend

• vluchtroutes
– samenvallend deel in brand- en rookvrije vluchtroute  

bij één uitgang RC maximaal 15 m1 of 5 m1



De belangrijkste wijzigingen (3)

• brandmeldinstallatie (MBV 10e wijziging)
– kinderen jonger dan 4 jaar:

gebruiksoppervlak ≥ 200 m2 of hoogste vloer ≥ 2,4 m1:
volledige bewaking met doormelding

– overige bijeenkomstfuncties voor kinderopvang:
geen afwijkende eisen t.o.v. bijeenkomstfuncties



SBC = RC
BB 2.136, lid 1

VR 2 uitgangen
BB 2.146, lid 12

Deuren zelfsluitend
BB 2.119

Slaapruimten in SBC
BB 2.117, lid 4

WBDBO 
SBC 30 min

BB 2.1118, lid 1

BMI volledige detectie en 
doormelding

MBV bijl. 10

HDC 60 min
BB 2.9, lid 5Voorbeeld (BB)



SBC = RC
BB 2.136, lid 1

VR 2 uitgangen
BB 2.146, lid 12

Deuren zelfsluitend
BB 2.119

Slaapruimten in SBC
BB 2.117, lid 4

WBDBO 
SBC 30 min

BB 2.1118, lid 1

BMI volledige detectie en 
doormelding

MBV bijl. 10

HDC 60 min
BB 2.9, lid 5

Voorbeeld (toel. VROM)



‘een deur die uitsluitend is bestemd om het 
bouwwerk te ontvluchten’

toelichting:
‘uitsluitend bestemd voor ontvluchten 

in geval van calamiteiten en 
zal niet voor regulier gebruik worden benut’

BB art. 1.1, nooddeur:



Bouwbesluit:
schrijft geen nooddeuren voor, 
alleen waaraan deze moeten voldoen

Arbobesluit:
schrijft nooddeuren voor afhankelijk van 
risico-inventarisatie (gevaarlijke stoffen)



Voorschriften nooddeuren Bouwbesluit:

• nooddeur moet in de vluchtrichting meedraaien
• van binnenuit zonder sleutel te openen
• mag over pad voor niet-gemotoriseerd vervoer draaien
• minimaal 850mm breed
• een nooddeur mag geen schuifdeur zijn



Nadere toelichting VROM:

‘als een deur ook als normale toegang wordt 
gebruikt, is geen sprake van een nooddeur als 
bedoeld in het Bouwbesluit’

Conclusie:

normale toegangen mogen wel als 
schuifdeur uitgevoerd worden



Veranderingen in 
subbrandcompartimentering

ir. B. Kersten



Lichtveld Buis en Partners BV 

brandveiligheid
bouwfysica
bouwakoestiek
milieu
arbo ...



Inhoud 

• Eisen oude en nieuwe Bouwbesluit
– wbdbo woonfuncties
– vooral wbo

• Voorbeelden
– corridorflat, galerijflat, 

portiekflat/atriumgebouw 



Eisen voor 1 september

Strengste eis voor kleinste compartiment!

30 min

Hoogste 
vloer < 7 m

30 min Sub BC
60 min30 minBC

AndersPermanente 
vuurbelasting
< 500 MJ/m2



Voorbeeld uit praktijk

Twee vrijwel identieke woningen boven elkaar
(HSB, permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2)

Situatie 1
met aparte toegang
=> Iedere woning is een brandcompartiment

Situatie 2
met gezamenlijke entree
=> Iedere woning is een subbrandcompartiment

Figuren: z.o.z.





Woning op begane grond heeft eigen voordeur,
woningen op verdiepingen delen een verkeersruimte

Wbdbo-eisen situatie 2 
(woongebouw): extra 

verdieping



Voorbeeld uit praktijk

Conclusie

Reductie voorwaarden Bouwbesluit 2003 
• Veranderd t.o.v. 1992
• Raar
• Waarom nu niet ‘èn’ in ‘of’ veranderd?

• Nee: nieuwe eisen Bouwbesluit ‘2005’



Eisen sinds 1 september

• Eisen voor brandcompartimenten niet gewijzigd
• wbdbo eisen voor subbrandcompartimenten gelden  

alleen nog naar een besloten ruimte binnen 
hetzelfde brandcompartiment

• Lijkt logisch. Nu de praktijk

Doel was eisen aan subbrand(of rook)compartimenten 
alleen binnen het brandcompartiment te stellen



Voorbeeld uit praktijk
Twee bouwlagen, iedere bouwlaag is een brandcompartiment
Verticaal geldt een eis van 30 minuten, horizontaal een eis 
van 60 minuten

Dwarsdoorsnede



Bovenaanzicht



Bovenaanzicht



Voorbeeld 2
Portiekflat / atriumgebouw
Verticaal geldt nu een eis van 60 minuten!



Conclusies uit voorbeelden

• Zwaardere wbo-eisen horizontaal dan 
verticaal

• Atrium, portiek etc: 
verticale doorkoppeling inwendig => aan 
de gevel zwaardere eis

• Portiekflat zwaardere wbo-eis verticaal 
dan gewoon woongebouw (steenachtig tot 
70 m hoog!)


