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Artikel 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling
• Aangewezen in ontwerp Besluit Bouwwerken Leefomgeving, 

art. 4.53;

• NEN 6079 (risicobenadering);

• Opgesteld in samenwerking met Brandweer Nederland;

• NEN 6079 is een norm in ontwikkeling.

Wettelijke basis: NEN 6079



Risicobenadering vs prestatie-eisen 
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Rol adviseur naast technisch inhoudelijk ook de opdrachtgever bewust 
maken van:

• Gevolgen van te maken keuzes inzichtelijk maken (wat zijn de 
beperkingen nu en eventueel in de toekomst);

• Bedrijfscontinuïteit, afhankelijk van te nemen maatregelen;

• Schadebeperking is niet opgenomen (verzekeraar);

• Ondernemer/opdrachtgever wijzen op verplichtingen;

Toezichtarrangement is een verplichting bij het toepassen van deze 
norm! 

NEN 6079



Toezichtarrangement: 

voorstel maakt onderdeel uit van werk adviseur.

• Frequentie;

• Welke documenten zijn nodig;

• Hoe om te gaan bij mutaties;

• Borging.

NEN 6079: toezichtarrangement



Toezichtarrangement ‘algemene verplichting’

Vergunning 
(6079)

Toezicht
arrangement

Gebruiksmelding?

Vergunning expireert en nu?

Op dezelfde manier als inspectiecertificaat 
Sprinkler/BMI?



1. Maatwerk ? JA

2. Onbeperkt toepasbaar NEE
‘The sky is the limit’

Gebruiksbeperkingen die nageleefd moeten worden (toezichtarrangement)

Rol adviseur: gebruik het eerste en informeer je 
opdrachtgever over het tweede.

Onze conclusie m.b.t. toepasbaarheid NEN 6079



Inhoudelijke ervaringen bij het toepassen van 
NEN 6079



Situatie 1: industriefunctie met kantoorfunctie.

Pnorm gebruiksfuncties

Industriefunctie oppervlak 14.315m²

kantoorfunctie 1.918m²



Pnorm gebruiksfuncties



Situatie 2: industriefunctie met kantoorfunctie.

Uitbreiding kantoorfunctie en verkleinen industriefunctie 

Pnorm gebruiksfuncties

Industriefunctie oppervlak 13.315m²

kantoorfunctie 2.918m²

Pnorm (A) situatie 1 was 0,085 in situatie 2 wordt dit 0,083



Situatie 3: industriefunctie met kantoorfunctie.

Uitbreiding kantoorfunctie en industriefunctie ongewijzigd.

Pnorm gebruiksfuncties

Industriefunctie oppervlak 14.315m²

kantoorfunctie 3.836m²

Pnorm (A) situatie 1 was 0,085 in situatie 3 wordt dit 0,072



Situatie omschrijving Pnorm

1 Industrie met kantoorfunctie 0,085

2 Vergroten kantoor ten koste van industriefunctie 0,083

3 Vergroten kantoor industriefunctie blijft ongewijzigd 0,072

Pnorm gebruiksfuncties



Bij de kans op het ontstaan van brand wordt gebruik 
gemaakt van statische gegevens. 

Situatie met enkel elektrische installatie en geen 
elektrische-apparaten  beheersing risico op brand door 
falen elektrische installatie

Elektrische inspecties  normering beschikbaar met 
gegevens

Discussie bevoegd gezag:  niet toegepast (onbekend maakt 
onbemind)

NEN 6079: Statistische gegevens



Uitvoering gecertificeerde sprinklerinstallatie heeft een hele gunstige 
invloed op de waarde van P2.

Verstekwaarden voor de faalkans van een sprinklerinstallatie en de faalkans 
‘afwerken door brandweer’.  
o P = 0,02 bij een normale sprinkler  
o P = 0,01 bij toepassing van onafhankelijke voedingen 
o P = 0,005 bij toepassing van de twee onafhankelijke voedingen
De faalkans van een blussysteem op basis van beheersing  x faalkans ‘afwerken 
door brandweer’

NEN 6079: Project ervaringen



NEN 6079: Sprinklerinstallatie

0,02

0,005

Normcurve: industrie nieuwbouwsituaties



Uitvoering scheiding



Uitvoering scheiding



Appeltje eitje situatie:

• Indien de gevolgen voor de omgeving beperkt zijn, zijn grote NEN 
6079 compartimenten mogelijk, zonder specifieke maatregelen.

• Voorwaarde is dat de afstand tot andere bouwwerken en 
perceelgrenzen voldoende groot is.

NEN 6079: vrijstaande gebouwen



Keuzes i.r.t. toekomstige ontwikkelingen

NEN 6079 compartiment

Ander 
bouwwerk

Toekomstige uitbreiding 
NEN 6079 compartiment

Brandscheiding 60 min.



1. Maatwerk ? JA

2. Onbeperkt toepasbaar NEE
‘The sky is the limit’

Gebruiksbeperkingen die nageleefd moeten worden (toezichtarrangement)

Rol adviseur: gebruik het eerste en informeer je 
opdrachtgever over het tweede.

NEN 6079: afsluiting 
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