
Rekenmethoden veilig vluchten 

• Rekenmethoden 
– Regeling Bouwbesluit 2003 
– NEN 6089 (NPR 6080, 2009) 
– Regeling Bouwbesluit 2012 

• Wettelijk kader 
– Bestaande bouw vs. nieuwbouw 

• Rekenmodellen/programmas 
– Werkwijze en resultaten 

• Conclusie 



Rekenmethodes chronologisch 

• Bouwbesluit 2003 (Regeling) 
– Zeer eenvoudig en snel 

• NEN 6089  (met NPR 6080, 2009) 
– Tijdafhankelijk, brandlocatie-afhankelijk 

• Bouwbesluit 2012 (met Regeling) 
– Basismethode identiek aan NEN 6089 

– Aanpassingen 



Bouwbesluit 2003 (regeling) 

• Voordeel: Eenvoudig model (sheet) 
– Ontruimingstijd gebouw 15 min (20/30) 
– Alle personen verdelen over de trappen (rato) 

• Nadeel: 
– Verdeling/bereikbaarheid trappen onbelangrijk 
– Lage gebouwen: lange wachttijd op de verdieping 

mogelijk (tot 13 min) 
– Aanpassingen individuele gevallen 

• (1min/BL; max verdubbel tijd bij blokkade door brand) 



NEN 6089 (2009, 2011) 

• Problemen RB 2003 oplossen: 
– Ingewikkelde rekenmethode  

• Tijdafhankelijk en brandlocatie-afhankelijk 

• Aantal personen per gebied/tijstap bijgehouden 

• Beperking wachttijd op de verdieping 

• Bereikbaarheid trappen bij brand belangrijk 

• Mensenstromen nog enigermate te kiezen 

– Rekenprogramma NPR 6080, 2009 



Bouwbesluit 2012 

• NEN 6089 niet aangewezen 

• Aparte rekenmethode in Regeling 

– Rekenmethode identiek aan NEN 6089 

– Uitgangspunten aangepast 

• Soms conservatief, soms niet 

 



Wettelijk kader 
• Bepaling van de capaciteit van vluchtroutes (doorstroom en opvang) 
• Nieuwbouw: BB 2012 (met RB 2012) 

– Rekenmethode 
• Geen hoogbouw of ondergronds (-8 á 70 m), hoewel geen beperking model 
• Werkelijke aantallen personen, met minimum afhankelijk functie (variërend 50-300 pers per 1000m2) 
• Scenarioafhankelijke berekening (elk sbc kan brand ontstaan) (tijdafhankelijk: tijdstap 30 s) 
• Specifieke waarden voor opvang- en doorstroomcapaciteit 

– Enkel/dubbel deur, openingshoek, trapbreedte corr.  (varierend van 90 – 135 p/.m.min) 

• Wachttijd op verdieping (buiten trap) beperkt : 3,5 of 6 min afh. brandwerendheid scheiding 
• 50/50 inmenging in trappenhuis tussen horizontaal/verticaal 
• TVIDD: tegen de vluchtrichting indraaiende deur (maximaal 37 of 60 pers) 
• Bijzondere aanpak van bijeenkomstfuncties (opvangcapaciteit) 
• Gefaseerd ontruimen: gelijkwaardigheid 

• Bestaande bouw: Alleen BB 2012 
– Onderscheid in kwaliteit vluchtroute afhankelijk aantal personen  
– Geen expliciete eisen aan de capaciteit VR (geen MR) afh bezetting 
– Geen rekenmethode voorgeschreven (rechtens verkregen niveau) 
– Gewijzigde bezetting (intensiever) -> nieuwbouw eisen 



Verschillen rekenmethodes 

 
 

 

 

Aspect RB 2003 NPR 6080 BB 2012 * 

Tijdafhankelijk/scenarioafhankelijk nee/nee ja/ja ja/ja 

Ontruimingstijd brand BC/SBC  [s] 60 s 90 s 60 s 

Ontruimingstijd B20 /R30 [min] - 3,5 min 3,5 min 

Ontruimingstijd B30 [min] - 6 min 6 min 

Opvangcapaciteit gebied [p/m2] 4 4 2 of 4 

Opvangcapaciteit trap [p/m.trede] 
cq.[p/trede] 

0,9(A) / 
0,5(B) 

0,9(A) / 
0,5(B) 

0,9/0,5 afh 
diepte trede 

Doorstroomcap. deur  [p/m.min] 90* 90 90/110/135 

Doorstroomcap. trap  [p/m.min] 45 45 45[corr.]/90 

Daaltijd/verdieping (minimaal ) [s] 60* 30 30 

Wachttijd verdieping [min] - 3,5/6 3,5/6 



Verschillen (globaal) 
• RB 2003 vs. RB 2012 

– Lage bezetting: (opvang alle personen in het trappenhuis) 
• Verschillen niet groot 

– Hoge bezetting (opvanggebied op verdieping nodig buiten trap) 
• RB2012: veel strenger, want brandlocatie-afhankelijk  (230 vs 130 p) 
• hoge bezetting op hoge verdiepingen wordt ontmoedigd (door 50/50 

inmenging) 

• Verschillen NPR 6080 / RB 2012 
– Conservatief: doorstroomcapaciteit 
– Niet-conservatief:  ontr. BC/SBC, opvang bijeenkomstfunctie 
– Overig: vrijwel identiek 

 
 

 



Beschikbare software 

• Regeling Bouwbesluit 2003 
• Eigen spreadsheets (eenvoudig zonder macros) 

• NEN 6089 
• NPR 6080, 2009 

» Per trap personen 
» aangeven bedreigd/beïnvloed 

• Regeling Bouwbesluit 2012 
• Spreadsheet ministerie 
• ontruiMR 
• Eigen spreadsheets (met macros) 

 


