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Ontwikkelingen  

• Denken over grote brandcompartimenten 
gewijzigd 

• Risicobenadering overheid 

• Doctrine brandweer 

 

• Nieuwe normen in de maak, NEN 



Standaard brandcompartiment 

• Veilig vluchten 

– Loopafstand tot uitgang ≤ 30 m 

– ….. 

 

• Beperking branduitbreiding 

– Oppervlakte beperkt tot grenswaarde 

• Algemeen: 1000 m2, industriefunctie 2500 m2 

– WBDBO ≥ 60 min 

 



Groot Brandcompartiment ? 

• Compartiment groter dan grenswaarde 
BB2012 

• Gelijkwaardigheid (veiligheid, … ) aan te 
tonen 
– Vluchten: PRC / TNO ‘vluchten uit grote 

brandcompartimenten bij brand’ 

– Branduitbreiding: Beheersbaarheid van Brand 
2007 

(andere benaderingen ter beoordeling bevoegd 
gezag) 



(Huidige) voorzieningen GBC 

• BVB2007:  
– Sta grotere omvang toe, maar voorkom met hoge 

betrouwbaarheid verdere uitbreiding door:  
• Beperk totale vuurlast (basis: 300 ton vh) 
• WBDBO zo hoog dat kans op uitbreiding zeer klein is 

(basis: wbdbo ≥ vuurbelasting + toeslag). Hoge 
brandwerendheid of grote afstand 

• 4 Maatregelpakketten; beperkingen toepassing 

• Vluchten uit GBC:  
– Vluchten uit GBC: Vultijdmodel, algemene ASET – 

RSET, berekening rooklaag (t)en ontruimingstijd 
– Handreiking GBC: dubbele loopafstand 



Problemen met huidige aanpak 

• BvB 2007 
– Definitie beheersbaarheid te smal 

• Alleen branduitbreiding ; geen ruimte voor milieuschade, 
hinder omwonenden, maatschappelijke hinder, culturele 
schade 

• Vuurlast geen goede maat voor gevaar 

– Grote afstanden of hoog brandwerende gevels 
– Inperkingen toepassingsgebied: te vaak geen antwoord 
– Leidt te snel naar sprinklerbescherming 
– Geen risicobenadering: geen waardering van 

kansreducerende maatregelen 
– Hoogst effectieve inzet brandweer bij voorkomen overslag 

niet gewaardeerd 
– Inzet brandweer ten onrechte in rekening gebracht 
– ‘Pseudoregelgeving’ 

 



Acties n.a.v. bezwaren BvB 

• Marktpartijen: alternatieve 
beoordelingsmethoden, o.a. via 
risicobenadering 

 

• 2009 : Opdracht Ministerie BZK aan NEN 
om samen met maatschappelijke partijen 
norm te ontwikkelen voor bepaling 
gelijkwaardigheid voor GBC 



Acties NEN 

• Splitsing in 2 normen 

– (aanvang 2011): NEN 6060 : update BvB2007 

• Geen verandering grondslag 

• ‘Reparatie’ op basis van commentaren markt+BRW 

• Groen uitgebracht, commentaar tot jan 2014 

– (aanvang 2012): NEN 6079 : risicobenadering 

• Randvoorwaarde BZK: grondslag = persoonlijke 
veiligheid 

• Beide normen: rapporteurs SAVE/Antea en 
DGMR  

 

 

 



Ontwerp NEN 6060 Nieuw 

• Toelaatbare vuurlast  
– Bestaande bouw (factor 2 of 3) 
– Industrie nieuwbouw (factor 2.5; in stadscentrum 

2; industrie bestaande bouw 2.5 tot 3) 

• Bijdrage afstand aan WBDBO: realistischere 
(kortere) afstanden 

• Toevoeging maatregelpakketten vluchten 
– Handreiking GBC 2007 VROM 
– Algemeen pakket ASET-RSET 

• Ondergeschikte punten 
– Slapen boven GBC: extra mogelijkheden 
– Nuancering BRW-eis aan gevel bij lage 

gemiddelde vuurlast 
– Bijdrage gevel, dak, vloer aan vuurlast 
– Dierenverblijf uit toepassingsgebied 

 
 
 

 
 
 
 



Status NEN 6060 

• Binnengekomen commentaar wordt nu 
geïnventariseerd en verwerkt 

• Intentie BZK: aanwijzen in 2015 

 



Commentaren ontwerp NEN 6060 

• Verband tussen preventie en verwachte 
brandweerinzet (nieuwe brandweerdoctrine) 

• MP II (brandweerinzet) 

• Hoge toegestane vuurlast 
– Bezwaren terug te voeren op ontwikkelingen bij de 

brandweer en in de maatschappij 

• Details MP Handreiking 

• ASET-RSET, o.a. veiligheidsmarge 

• Toezichtarrangementen 

• Onderdelen BvB2007 buiten scope aanpassingen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontwerp NEN 6079 

• Risico via verwachte frequentie van 
overschrijding van oppervlakte 
compartiment: hoe groter de oppervlakte, 
hoe kleiner de frequentie mag zijn 
– Geen andere dimensies van beheersbaarheid in 

methode 
– Beperking materiële schade niet in methode 

• Frequentie als combinatie van 
– Frequentie van ontstaan brand 
– Kans op doorgroei tot compartimentbrand 
– Kans op bezwijken omhulling 
– Kans op door- of overslag 

• Kansen: gegevens uit statistieken, 
internationale literatuur, schattingen 

• Normcurves uit vergelijking met BB, BvB 
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Consequenties 

• Kans op uitbreiding te 
groot, dan: 

– Kansen en/of gevolgen 
beperken 

– BOI maatregelen 

• Kans op uitbreiding = 0, 
dan geen beperking 
aan omvang 

 



Consequenties ontwerp NEN 6079 

• Scheiding verantwoordelijkheden 

– Omgevingsvergunning: alleen overwegingen 
Woningwet 

– Maatschappelijke dimensies: andere 
(overheids)partijen? 

– Materiële schade: duidelijker zichtbare eigen 
verantwoordelijkheid eigenaar, huurder, 
verzekeraar: zelf regelen 



Status NEN 6079 

• Ontwerp open voor extern commentaar 
sinds januari 2014 

• Intentie BZK: aanwijzen in 2015 

 



Dank u voor uw aandacht ! 


