BIJLAGE 3 Gebruikseisen voor bouwwerken
Algemene toelichting bij bijlage 3
Deze gebruikseisen gelden voor alle bouwwerken met inbegrip van woonfuncties en
woonwagens. De eisen worden gesteld met als doel een brandveilige situatie te realiseren. De
voorschriften hebben een gebruikscomponent en een beheercomponent.
Onder de gebruikscomponent vallen de voorschriften die gericht zijn op het brandveilig
gebruik. Deze voorschriften hebben als doel risico’s te beperken. Het risico op een
brandgevaarlijke situatie kan beperkt worden door preventieve maatregelen (veilig
omgaan met mogelijk gevaarlijke situaties) en het inperken van mogelijke gevolgen. Onder
de beheercomponent vallen de voorschriften die gericht zijn op het instandhouden van het
voorgeschreven niveau van gebruiksveiligheid en brandveiligheid.
Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten
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De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten
voldoende worden vrijgehouden, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan
worden gemaakt.
De verbindingsweg, bedoeld in de artikelen 2.5.3, eerste en tweede lid, en 5.1.2, eerste
en tweede lid, en de bijbehorende opstelplaatsen voor brandweervoertuigen moeten over
de volle hoogte en ter breedte van de verharding worden vrijgehouden. Hekwerken die
deze verbindingswegen en opstelplaatsen afsluiten, moeten snel en gemakkelijk kunnen
worden geopend.

Toelichting bij artikel 1
Lid 1
De term ‘voldoende vrij’ kan worden geïnterpreteerd aan de hand van de publicatie
‘Handleiding
Bluswatervoorziening
en
bereikbaarheid’
of
de
publicatie
‘Brandbeveiligingsinstallaties’ uitgave Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding (NVBR), Postbus 7010, 6801 HA ARNHEM, telefoon (026) 355 24 55,
www.nvbr.nl.
Lid 2
Het snel kunnen openen betekent dat de vertraging als gevolg van het moeten openen van
het hekwerk maximaal 30 seconden bedraagt.
Artikel 2 Elektrische installaties en toestellen
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Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel te gebruiken, indien
dat gebruik door de eigenschappen van die installatie of dat toestel gevaar oplevert voor
het ontstaan van brand.
Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te
gebruiken, dat het gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld
of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
De bij of krachtens enig wettelijk voorschrift vereiste noodverlichtingsinstallatie wordt
ten minste eenmaal per jaar door een ter zake kundige gecontroleerd op de goede
werking. Het nodige onderhoud wordt verricht.

Toelichting bij artikel 2
Lid 1
Geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen indien de eigenschappen van de
verlichtingsinstallatie in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit
2003, zoals laatstelijk herzien.

Lid 2
Het is niet toegestaan een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel aan te brengen in
de omgeving van brandgevaarlijke materialen. De stoffering en versiering moet vrijgehouden
worden
van
spots
en
andere
warm
wordende
apparatuur,
waarvan
de
oppervlaktetemperatuur meer dan 90o C bedraagt (zie ook Bijlage 4, artikel 2).
Lid 3
Er wordt geacht te zijn voldaan aan de eis wanneer de inspectie en het onderhoud is verricht
volgens de publicatie 79 ‘Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties’ van
ISSO/NFVN/Uneto-VNI, juni 2004. De resultaten van de inspectie en onderhoud dienen
opgenomen te worden in het logboek. De publicatie is verkrijgbaar bij Instituut voor Studie
en Stimulering van onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO), Postbus 1819,
3000 BV ROTTERDAM, telefoon (010) 206 59 69, www.isso.nl.
Artikel 3 Installaties voor verwarming en kookdoeleinden
1

2
3

4

5

In de stookruimte mogen geen brandbare goederen worden opgeslagen/opgesteld.
Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, dienen vrij te worden
gehouden van brandbare goederen.
Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht, op grond van enige
regeling geëist, wordt niet afgesloten.
Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel te gebruiken, indien
dat gebruik door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert
voor het ontstaan van brand.
Het bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig te zijn
bij het gebruik van:
– centraleverwarmingsinstallaties die voldoen aan de veiligheidseisen voor
centraleverwarmingsinstallaties, opgenomen in NEN 3028, uitgave 2004;
– centraleverwarmingsinstallaties voor het stoken van gas dat wordt gedistribueerd
door middel van pijpleidingen welke installaties bovendien voldoen aan de
gasinstallatievoorschriften, opgenomen in NEN 1078, uitgave 1999;
– niet op de centrale distributienetten aangesloten installaties voor het stoken met
vloeibaar gas die voldoen aan de eisen in NEN 1078, uitgave 1999.
Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel te gebruiken, indien
dat gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht
gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
Het is verboden een verwarmingstoestel dat bedoeld is te functioneren met een
rookgasafvoer te gebruiken zonder een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook.

Toelichting bij artikel 3
Lid 1
Met brandbare goederen wordt bedoeld goederen die zijn opgenomen in de Regeling
Bouwbesluit 2003. In de stookruimte mogen dergelijke goederen niet worden opgeslagen of
opgesteld. De straling rondom een stooktoestel buiten een stookruimte mag geen pyrofore
verbranding veroorzaken. Dit betekent dat het gebied rondom het stooktoestel waar een
temperatuur van 90 graden Celsius kan optreden, moet worden vrijgehouden van brandbare
materialen. Dit artikel ligt in de lijn van artikel 6.4.1 waarin onder andere wordt gesteld dat
het verboden is brand en/of brandgevaar te veroorzaken.
Lid 2
Wanneer de toevoer van een gesloten verbrandingstoestel wordt dichtgezet, zal het
verbrandingstoestel op den duur niet meer functioneren. Wanneer de toevoer van een open
verbrandingstoestel wordt dichtgezet, zal er in het verbrandingstoestel een tekort aan
zuurstof ontstaan. Als gevolg hiervan zal er een onvolledige verbranding plaatsvinden. Bij
een onvolledige verbranding komt het zeer giftige koolmonoxide vrij. De koolmonoxide zal
naar binnen stromen en vormt hiermee een gevaar voor mensen. Werkzaamheden,
waaronder die voor onderhoud, herstel en sloop, dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de
goede werking van de luchttoevoer daardoor niet wordt verstoord.

Lid 3
De genoemde normbladen bevatten eisen die mede verband houden met de brandveiligheid.
Lid 4
Een installatie voor verwarming en kooldoeleinden in de omgeving van brandgevaarlijke
materialen is niet toegestaan. Er dienen zodanige maatregelen getroffen te worden,
bijvoorbeeld door het verplaatsen van de verwarmingsinstallatie of het aanbrengen van een
isolerende laag, dat de brandbare materialen niet hun eigen ontbrandingstemperatuur
zullen bereiken. Wanneer de temperatuur van de materialen nabij een rookafvoerkanaal
hoger kan worden dan 90o C dienen deze materialen onbrandbaar te zijn volgens NEN 6064,
uitgave 1991 en NEN 6064/2, uitgave 2001 ‘Bepaling van de onbrandbaarheid van
bouwmaterialen’.
Lid 5
De voorzieningen die op grond van enig voorschrift uit het Bouwbesluit zijn vereist, dienen
te voldoen aan de aansluitvoorwaarden.
Artikel 4 Voorzieningen voor de afvoer van rookgassen.
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Het is verboden een voorziening voor afvoer van rook te gebruiken dat niet doeltreffend is
gereinigd.
Het is verboden een voorziening voor afvoer van rook uit te branden.
Het is verboden een voorziening voor afvoer van rook te gebruiken, indien dit gebruik
door de toestand waarin de voorziening voor afvoer van rook zich bevindt dreigend
gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.
Het is verboden een voorziening voor afvoer van rook waarin brand heeft gewoed te
gebruiken voordat het is gereinigd en zonodig hersteld.

Toelichting bij artikel 4
Lid 1
Met een doeltreffende reiniging wordt in geval van vaste en vloeibare brandstoffen bedoeld
dat een voorziening voor de afvoer van rook afhankelijk van het gebruik gemiddeld eenmaal
per jaar wordt gereinigd. Voor een afvoerkanaal voor gasvormige brandstoffen is eenmaal per
jaar een controle en indien noodzakelijk een reiniging noodzakelijk.
Lid 2
Het is niet toegestaan de omgeving overlast te bezorgen door een voorziening voor de afvoer
van rook uit te branden. Daarnaast is er een aanzienlijk risico op het ontstaan van
beschadigingen aan de voorziening voor de afvoer van rook als gevolg van het uitbranden.
Lid 3
Het is niet toegestaan een voorziening voor de afvoer van rook te gebruiken, die niet
deugdelijk is geconstrueerd, of die scheurvorming vertoont. De omgeving van een dergelijke
voorziening voor de afvoer van rook mag geen gevaar lopen.
Lid 4
Het is niet toegestaan een voorziening voor de afvoer van rook te gebruiken die niet is
gereinigd en zonodig hersteld nadat er een brand heeft gewoed. De voorziening voor de
afvoer van rook kan dan namelijk scheurvorming vertonen en daarmee loopt de omgeving
gevaar.

Artikel 5 Verbod voor roken en open vuur
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Het is verboden te roken of vuur te hebben in een ruimte bestemd voor de opslag van
een of meer der stoffen genoemd in de Regeling bouwbesluit 2003; bij het verrichten van
werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen
veroorzaken; bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een
brandbaar gas.
Niemand mag roken of vuur bij zich hebben op plaatsen waar een zodanig verbod, ter
voldoening aan hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor een
ieder kenbare wijze is aangegeven.
Het rookverbod c.q. open vuur verbod wordt op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar
aangegeven door middel van het opschrift ‘VERBODEN TE ROKEN’ of ‘VERBODEN
VOOR OPEN VUUR’, dan wel door middel van een gestandaardiseerd symbool
overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 3011, uitgave 2004.

Toelichting bij artikel 5
Lid 1
Vanwege de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen mag in een opslagruimte niet worden
gerookt of open vuur aanwezig zijn. Niemand mag roken of vuur bij zich dragen op plaatsen
waar een dergelijke verbod is afgekondigd. Er dient in de desbetreffende ruimte duidelijk en
zichtbaar een bord met het opschrift ‘verboden te roken’ aangebracht te worden.
Lid 2
Niemand mag roken of vuur bij zich dragen op plaatsen waar een dergelijk verbod is
afgekondigd. Op de betreffende plaatsen dient duidelijk zichtbaar met pictogrammen
aangeduid te zijn dat roken en het bij zich dragen van vuur verboden is. Het verbod kan zijn
opgesteld in de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Brandweerwet of de
Arbeidsomstandighedenwet of de bij deze wetten behorende besluiten
en maatregelen.
Lid 3
In het derde lid van artikel 5 wordt geregeld hoe aan de mensen kenbaar gemaakt moet
worden dat er sprake is van een rookverbod.
Artikel 6 Blusleidingen en de bijbehorende pompinstallaties
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Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud
worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van
blusleidingen en de eventueel bijbehorende pompinstallaties.
Bij oplevering van de installatie en daarna eenmaal per vijf jaar wordt de droge
blusleiding getest conform NEN 1594, uitgave 1991 en NEN 1594/A1, uitgave 1997.
De pompinstallatie voor de blusleiding moet ten minste eenmaal per maand worden
gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud
worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de
blusleiding en de bijbehorende pompinstallatie.

Toelichting bij artikel 6
Lid 1
De blusleidingen en de bijbehorende pompinstallaties dienen eenmaal per jaar visueel
geïnspecteerd te worden op gebreken door de gebouweigenaar. De resultaten van de
inspectie dienen te worden vastgelegd in het logboek. Indien gebreken zijn geconstateerd,
dienen deze verholpen te worden door een installateur.

Lid 2
De droge blusleiding dient eenmaal per vijf jaar gecontroleerd en zonodig gerepareerd te
worden door een installateur. De droge blusleiding moet, na geheel met water te zijn gevuld,
worden onderworpen aan een druk van 1600 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld.
Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende vijf minuten handhaven. Boven de
zeventig meter moet voor elke tien meter de druk met 100 kPa worden verhoogd.
De resultaten van deze test moeten, in de vorm van een testrapport, opgenomen worden in
het logboek.
Lid 3
Het toepassingsgebied van de in artikel 6, tweede lid genoemde norm NEN 1594, uitgave
1991 en NEN 1594/A1, uitgave 1997 ‘Droge blusleidingen in en aan gebouwen’ beperkt zich
tot gebouwen die niet hoger zijn dan zeventig meter. Dit houdt verband met de beschikbare
opvoerdruk van een blusvoertuig van de brandweer die vanaf deze hoogte problematisch
wordt. Bij gebouwen hoger dan zeventig meter dient een zelfstandige pompinstallatie te
worden geïnstalleerd. De pompinstallatie dient minimaal eenmaal per vierentwintig uur
gedurende vijf minuten proef te draaien. Dit dient automatisch te gebeuren. Bij
brandmelding moet de testprocedure worden overbrugd. Het functioneren hiervan moet
buiten de pompruimte, bijvoorbeeld in de portiersloge, receptie en/of een commandoruimte,
optisch worden gesignaleerd. (Ontleend aan de publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van
de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) Postbus 7010,
6801 HA Arnhem, telefoon (026) 355 24 55, www.nvbr.nl).
Ten minste eenmaal per maand dienen de resultaten van het automatische proefdraaien
vastgelegd te worden in het logboek.
Lid 4
De installatie dient gecontroleerd te worden door een installateur die indien noodzakelijk
herstelwerkzaamheden uitvoert. De resultaten van de inspectie dienen opgenomen te
worden in het logboek.
Artikel 7 Brandweerlift
Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden
verricht en een controle worden gehouden op de reinheid, veiligheid en goede werking van
brandweerliften;
Toelichting bij artikel 7
Wanneer een lift regelmatig wordt getest volgens het Warenwetbesluit Liften wordt niet
volledig voldaan aan dit artikel. Bij een vervolgkeuring worden door het Liftinstituut de
volgende zaken gecontroleerd:
–
Oproep hoofdstopplaats;
–
Alle overige oproepen vervallen;
–
Alleen kooiopdrachten;
–
Parkeren met geopende deuren;
–
Fotocellen uitgeschakeld.
Een lift dient ook getest te worden op de volgende onderdelen:
–
De schachtventilatie;
–
De plaatsing van de schakelaar voor de liftvoeding in de laagspanningsruimte;
–
De ligging van de voedingskabel naar de hoofdschakelaar van de
lift in de machinekamer.
Een vervolgkeuring vindt de eerste keer plaats na uiterlijk twaalf maanden en vervolgens
iedere keer na uiterlijk achttien maanden. De resultaten van de test dienen opgenomen te
worden in het logboek.
Indien nodig, dienen onmiddellijk herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden.
Het onderhoud van liften wordt geregeld in NEN-EN 13015, uitgave 2001 ‘Onderhoud van
liften en roltrappen – Regels voor onderhoudsinstructies’.

Artikel 8 Brandmeldinstallatie
Met betrekking tot het gebruik van de bij of krachtens hoofdstuk 2 vereiste
brandmeldinstallatie met verplichte doormelding naar de brandweer of gecertificeerde
alarmcentrale moet te allen tijde een geldig certificaat kunnen worden overgelegd, als
bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag, dan wel een certificaat waarvan een
door burgemeester en wethouders erkende, ter zake kundige, onafhankelijke
onderzoeksinstelling in een schriftelijke verklaring heeft aangetoond dat dit certificaat ten
minste gelijkwaardig is aan een certificaat als bedoeld in de vorengenoemde Regeling
Brandmeldinstallaties 2002.
Toelichting bij artikel 8
Deze eis is bedoeld om ongewenste en onechte meldingen op een adequate manier te
voorkomen. Om dit te bereiken is het onder andere noodzakelijk dat er een opgeleid
beheerder brandmeldinstallatie beschikbaar is, zoals bedoeld in NEN 2654-1, uitgave 2002
‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties’.
Op grond van artikel 10.6 van de verordening zijn burgemeester en wethouders bevoegd om
rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen, voornormen,
praktijkrichtlijnen of andere voorschriften waarnaar in de verordening of in de bijlage bij de
verordening wordt verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm, voornorm,
praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging
heeft gepubliceerd.
Artikel 9 Ontruimingsalarminstallatie
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De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar
zijn. Het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie wordt
geregeld conform NEN 2654-2, uitgave 2004.
De gebruiker van het bouwwerk waarin bij of krachtens enig wettelijk voorschrift een
ontruimingsalarminstallatie is geëist, stelt een ontruimingsplan op ten behoeve van de in
het bouwwerk aanwezige personen. Het ontruimingsplan wordt opgesteld volgens de
relevante delen van de NTA 8112.

Toelichting bij artikel 9
Lid 1
Om in een calamiteit alle aanwezigen te kunnen alarmeren, stelt hoofdstuk 2 eisen aan de
aanwezigheid van een ontruimingsalarminstallatie. Uiteraard moet de werking van een
aanwezige ontruimingsalarminstallatie (ook wanneer deze niet geëist wordt in bedoeld
hoofdstuk 2, maar wel in een gebouw aanwezig is) gegarandeerd zijn.
Gebruikers van een gebouw moeten namelijk kunnen vertrouwen op de goede werking van
de ontruimingsalarminstallatie.
Lid 2
Het ontruimingsplan wordt opgenomen in het logboek. Daarnaast worden de verslagen van
de ontruimingsoefeningen bijgehouden in het logboek. Voor de opstelling van het
ontruimingsplan wordt de aanbeveling voor het opstellen van ontruimingsplannen gevolgd.
Deze NTA 8112 ‘Leidraad voor een ontruimingsplan’ wordt uitgegeven door het Nederlands
Normalisatie Instituut. Voor veel gebruiksfuncties is een apart deel beschikbaar.
De totale reeks ziet er als volgt uit. Op dit moment zijn nog niet alle delen beschikbaar. De
actuele stand van zaken vindt u op www.nen.nl.
Deel 1: Kantoorgebouwen
Deel 2: Onderwijsgebouwen
Deel 3: Kinderopvanggebouwen
Deel 4: Gebouwen met een publieksfunctie
Deel 5: Logiesgebouwen

Deel
Deel
Deel
Deel

6:
7:
8:
9:

Gezondheidszorggebouwen
Industriegebouwen
Cellen en celgebouwen
Ontruimingshandleiding en ontruimingskaart voor niet-vergunningsplichtige
bouwwerken
Wanneer het door u benodigde deel nog niet beschikbaar is, kunt u gebruik maken van de
publicatie ‘Ontruimingsplannen en -oefeningen’ van het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening. Deze publicatie is verkrijgbaar via het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening (NIBHV), Postbus 8714, 3009 AS Rotterdam. www.nibhv.nl.
De aanwezigheid van een ontruimingsplan wordt eveneens vereist op grond van artikel
6.1.1, tweede lid, MBV, artikel 9 van bijlage 3 MBV, artikel 15 Arbowet en afdeling 4 van het
Arbobesluit.
Artikel 10 Automatische brandblusinstallatie

Met betrekking tot het gebruik van de automatische brandblusinstallatie moet te allen tijde
een geldig certificaat kunnen worden overgelegd, dat door burgemeester en wethouders
wordt aanvaard. Burgemeester en wethouders aanvaarden altijd een geldig certificaat indien
dit certificaat afkomstig is van een certificeringsinstelling die terzake is erkend door de Raad
voor Accreditatie.
Toelichting bij artikel 10
Dit artikel heeft als doel dat de werking van een automatische brandblusinstallatie in een
gebouw altijd gegarandeerd is. Een automatische brandblusinstallatie kan toegepast worden
in een gebouw in het kader van ‘gelijkwaardigheid’ of in het kader van ‘gelijkwaardige
veiligheid’. We spreken over ‘gelijkwaardigheid’ wanneer er sprake is van een situatie die
past binnen het toepassingsgebied van het Bouwbesluit waarbij de eigenaar van het gebouw
de automatische brandblusinstallatie toepast als alternatief voor bouwkundige
brandwerende voorzieningen. We spreken over ‘gelijkwaardige veiligheid’ wanneer er sprake
is van een situatie die buiten het toepassingsgebied van het Bouwbesluit valt. Een voorbeeld
hiervan is een gebouw dat hoger is dan zeventig meter.
De automatische brandblusinstallatie is ontworpen en aangelegd overeenkomstig een
Programma van Eisen dat is opgesteld door een EN 45004, type A, inspectie-instelling, die is
geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie. Het Programma van Eisen is
goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van de installaties wordt
begonnen. Het Programma van Eisen is binnen de inrichting aanwezig. Het Europese nondiscriminatiebeginsel brengt bovendien met zich mee dat certificaten van instellingen uit
andere lidstaten van de Europese Unie, alsmede Noorwegen, IJsland en Liechtenstein,
eveneens moeten worden aanvaard, mits zulke certificaten gelijkwaardig zijn aan die welke
door de gevestigde instituten in Nederland worden afgegeven. De onderhavige eis in de
bouwverordening geldt uitsluitend voor een certificaat(gedeelte) inzake het gebruik van de
automatische brandblusinstallatie, dat wil zeggen een – niet verlopen – kwaliteitsverklaring
betreffende de periodieke goedkeuring van de staat van onderhoud, het gebruiksgereed zijn
en de goede werking. Uiterlijk één maand na de aanleg van de installaties, en vervolgens
iedere twaalf maanden daarna, worden de installaties geïnspecteerd door een EN 45004,
type A, inspectie-instelling die geaccrediteerd is door de Stichting Raad voor Accreditatie. De
inspectierapporten zijn binnen de inrichting aanwezig. Een installatie is voorzien van een
geldige kwaliteitsverklaring (certificaat) die is afgegeven door een certificatie-instelling die
geaccrediteerd is door de Stichting Raad voor Accreditatie. Burgemeester en wethouders
kunnen beleid voeren op dit onderdeel en daarin bepalen van welke certificeringsinstellingen
die niet terzake erkend zijn door de Raad voor Accreditatie geldige certificaten worden
aanvaard.

Artikel 11 Brandslanghaspels en de bijbehorende pompinstallatie
1
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De pompinstallatie van een bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aanwezige
brandslanghaspel moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een
goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud
worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van
de brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallaties, conform NEN-EN 671-3,
uitgave 2000.

Toelichting bij artikel 11
De resultaten van de controles dienen opgenomen te worden in het logboek.
De als Nederlandse norm aanvaarde Europese norm NEN-EN 671-3, uitgave 2000 ‘Vaste
brandblusinstallaties – brandslangsystemen – deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels
met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat opgerolde slang’ geeft eisen voor de
inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels en brandslangsystemen, waardoor de
werking van het product in overeenstemming blijft met het doel waarvoor ze zijn
geproduceerd, geleverd of geïnstalleerd.
Brandslanghaspels en brandslangsystemen zijn bedoeld als eerste interventiemiddel bij het
blussen van een brand totdat er krachtiger blusacties door de brandweer worden ingezet.
Artikel 12 Automatisch werkende deuren
1
2

Automatisch werkende deuren in een vluchtroute mogen de ontvluchting niet
belemmeren.
Bij aanwezigheid van een sluisconstructie worden voorzieningen getroffen, zodat in geval
van brand de sluiswerking teniet wordt gedaan.

Toelichting bij artikel 12
Lid 1
Automatisch werkende deuren in een vluchtroute moeten bij het wegvallen van de
netspanning automatisch opengaan of gemakkelijk met de hand kunnen worden geopend en
vervolgens in geopende stand blijven staan. Op handmatig te openen schuifdeuren moet
duidelijk kenbaar worden gemaakt hoe de deur moet worden geopend.
Dit artikel geldt niet voor automatisch werkende schuifdeuren waarvoor een
brandwerendheidseis of een rookwerendheidseis geldt op grond van enig wettelijk
voorschrift. De betreffende deuren moeten zelfsluitend zijn en handmatig geopend kunnen
worden.
Lid 2
Bij aanwezigheid van een sluisconstructie dienen voorzieningen te zijn getroffen dat in geval
van brand de sluiswerking teniet wordt gedaan.
De
voorzieningen
moeten
voldoen
aan
het
gestelde
in
de
publicatie
‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding (NVBR), Postbus 7010, 6801 HA Arnhem, telefoon (026) 355 24 55,
www.nvbr.nl.
Voorbeelden van sluisconstructies die in dit artikellid bedoeld worden, zijn tochtsluizen en
bewakingssluizen. Dit artikellid is niet van toepassing op rooksluizen zoals bedoeld in
artikel 2.135 van het Bouwbesluit.

Artikel 12A Deuren van overdruktrappenhuizen
De deuren die op de verdiepingen van gebouwen leiden naar een overdruktrappenhuis, als
bedoeld in NEN 6092, uitgave 1995, moeten op ooghoogte zijn voorzien van een herkenbaar
opschrift waaruit blijkt dat het een overdruktrappenhuis is.
Toelichting bij artikel 12A
Wanneer een trappenhuis op overdruk staat, kunnen vluchtende mensen denken dat de
toegang tot het trappenhuis op slot zit. De weerstand van een deur waarbij het trappenhuis
op overdruk staat, is groter dan de weerstand van een normale deur. Een voorbeeld van een
opschrift is: ‘HARD DUWEN, trappenhuis kan op overdruk staan’.
Artikel 13 Kwaliteit van vluchtrouteaanduiding
1
2

De vluchtrouteaanduiding, die bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is vereist, dient
altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden bij aanwezigheid van personen.
De vluchtrouteaanduiding die bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is vereist, wordt
tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd en zo nodig gerepareerd.

Toelichting bij artikel 13
Lid 1
De vluchtrouteaanduiding dient te voldoen aan het gestelde in artikel 2.6.8 tot en met
2.6.10 van de bouwverordening. Vluchtrouteaanduidingen moeten te allen tijde zichtbaar
zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er geen gordijnen voor de vluchtrouteaanduiding mogen
hangen. Voor de staat van vluchtrouteaanduidingen in bestaande bouwwerken en als
grondslag voor een besluit op grond van artikel 13 Woningwet, dan wel het toepassen van
bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom wordt het hiervoor bedoelde
voorschrift in artikel 2.6.9, eerste lid van overeenkomstige toepassing verklaard in artikel
5.2.1 van de bouwverordening.
Lid 2
De resultaten van de controle dienen opgenomen te worden in het logboek.
Artikel 14 Gasflessen (vervallen)

Toelichting bij artikel 14 (vervallen)

Artikel 15 Rookbeheersingssystemen
Met betrekking tot het gebruik, het onderhoud en de controle van het bij of krachtens enig
wettelijk voorschrift vereiste rookbeheersingssysteem moet te allen tijde een geldig certificaat
kunnen worden overgelegd, dat is verleend door een door burgemeester en wethouders
aanvaarde instelling.

Toelichting bij artikel 15
Er bestaan diverse rookbeheersingssystemen. Voorbeelden zijn:
rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties en stuwkrachtventilatie.
Van het gebruik, het onderhoud en de controle van rookbeheersingssystemen moet te allen
tijde een certificaat kunnen worden overlegd. De rookbeheersinssystemen moeten voldoen
aan het gestelde in de publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van de Nederlandse
Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), Postbus 7010, 6801 HA
Arnhem, telefoon (026) 355 24 55, www.nvbr.nl.
Artikel 16 Overdrukinstallatie (vervallen)

Artikel 17 Onderhoud van rook- en brandscheidingen
1

2

Voorzieningen in doorvoeren door een wand waarvoor een rookwerendheidseis en/of
brandwerendheidseis geldt, worden ten minste eenmaal per maand gecontroleerd op een
goede werking en zo nodig gerepareerd.
Ten minste eenmaal per jaar wordt door een ter zake kundige het nodige onderhoud
verricht en een controle gehouden op de goede werking van de voorzieningen in
doorvoeren door een wand waarvoor een rookwerendheidseis en/of een
brandwerendheidseis geldt.

Toelichting bij artikel 17
Alle voorzieningen in doorvoeren door een wand waarvoor een rookwerendheidseis en/of
brandwerendheidseis geldt, worden ten minste eenmaal per maand gecontroleerd op een
goede werking en zo nodig gerepareerd. Voorbeelden van de bedoelde voorzieningen zijn
brandkleppen en brandmanchetten. Deze voorzieningen kunnen getroffen zijn in
luchtbehandelingskanalen, maar ook kabelgoten, transportsystemen en buizenpost zijn
voorbeelden van doorvoeren die door wanden kunnen lopen waarvoor een
rookwerendheidseis en/of brandwerendheidseis geldt.
De resultaten van de controles dienen opgenomen te worden in het logboek.
Artikel 18 Brandweeringang (vervallen)

Artikel 19 Logboek
1

2

De historie van de brandbeveiligingsvoorzieningen, de werkzaamheden en het onderhoud
bij of krachtens enig voorschrift uit deze verordening inclusief bijlagen vereist, worden in
een logboek vermeld.
Het logboek ligt in het bouwwerk ter inzage en wordt onmiddellijk aan de met toezicht
belaste personen getoond.

Toelichting bij artikel 19
Met de historie van de installatie wordt bedoeld: alle technisch relevante informatie voor een
correcte aanleg van de installatie, de werkzaamheden die verricht zijn aan de installatie, de
verslagen van de maandelijkse controles, de certificaten etc. Eveneens dienen de resultaten
van de ontruimingsoefeningen in het logboek vastgelegd te worden.
Het logboek moet onmiddellijk beschikbaar zijn, zodat handhavers en toezichthouders het
kunnen raadplegen.

Artikel 20 Werkzaamheden, niet behorend tot de normale bedrijfsuitoefening
Voordat er onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden worden
uitgevoerd, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling bouwbesluit 2003, of gereedschappen
worden gebruikt, in, op of aan een bouwwerk of installatie van een bouwwerk dat vanwege
zijn kunstwaarde, wetenschappelijk of maatschappelijk belang bijzondere bescherming
behoeft tegen brandgevaar, wordt dit door de rechthebbende van dat bouwwerk aan
burgemeester en wethouders gemeld.
Toelichting bij artikel 20
Burgemeester en wethouders dienen op de hoogte te worden gesteld van werkzaamheden die
worden verricht aan bijzondere gebouwen. Het betreft hier onderhouds-, herstellings-,
wijzigings- of sloopwerkzaamheden waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit
2003 of gereedschappen worden gebruikt. Bijzondere gebouwen zijn gebouwen die
kunstwaarde hebben of van wetenschappelijk of maatschappelijk belang zijn. Per gemeente
wordt bepaald voor welke gebouwen deze eis van toepassing is.
Artikel 21 Rookmelders in woningen
De op grond van artikel 2.146, lid 7, van het Bouwbesluit 2003 aanwezige rookmelders
moeten adequaat functioneren volgens NEN 2555, uitgave 2002.
Toelichting bij artikel 21
Met dit artikel wordt bedoeld dat de rookmelders in woningen die op grond van artikel
2.146, lid 7 van het Bouwbesluit vereist zijn, adequaat moeten functioneren volgens NEN
2555, uitgave 2002, ‘Brandveiligheid van gebouwen – rookmelders voor woonfuncties’. De op
grond van enig ander wettelijk voorschrift noodzakelijke rookmelders vallen buiten dit
artikel. Rookmelders hebben een beperkte levensduur. De werking van de rookmelder dient
te allen tijde gegarandeerd te zijn.
Artikel 22 Roltrap
Een terugloopruimte van een roltrap wordt ter voorkoming van brand vrijgehouden van vuil
en stof. Deze ruimte wordt daartoe overeenkomstig NEN-EN 13015, uitgave 2001, ten
minste eenmaal per kwartaal onderhouden en gereinigd.
Toelichting bij artikel 22
Wanneer de terugloopruimte van een roltrap niet deugdelijk onderhouden en gereinigd is,
bestaat er een verhoogd risico op het ontstaan van brand.
Artikel 23 Garantiecertificaat
Constructie-onderdelen die uitsluitend met aanvullende behandelingen de benodigde
prestaties kunnen garanderen, zijn voorzien van een geldig certificaat. Het certificaat wordt
opgenomen in het logboek.

Toelichting bij artikel 23
Voorbeelden van constructie-onderdelen die uitsluitend met aanvullende behandelingen de
benodigde prestaties kunnen garanderen zijn:
–
Rieten daken; na behandeling kan een rieten dak niet-brandgevaarlijk zijn.
–
Stalen draagconstructies; na behandeling met een verfsysteem kan de
draagconstructie brandwerend zijn.
–
Houten gevelbekleding; na behandeling met een impregneermiddel kan de
gevelbekleding voldoen aan de eisen die gelden ten aanzien van brandvoortplanting.
Aangezien de benodigde behandeling van de constructie veroudert, bestaat er een risico op
een vermindering van de kwaliteit. Deze kwaliteit dient gegarandeerd te worden doordat een
geldig certificaat beschikbaar is. Er wordt vanuit gegaan dat de benodigde voorzieningen in
beginsel goed zijn aangebracht en dat ze in stand worden gehouden.
Artikel 24 Opslag van goederen in rookvrije vluchtroutes
De opslag van goederen is niet toegestaan in:
a rookvrije vluchtroutes van slaapgebouwen (woonfunctie, logiesfunctie, celfunctie,
gezondheidszorgfunctie);
b brand- en rookvrije vluchtroutes van niet-slaapgebouwen (bijeenkomstfunctie,
industriefunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige
gebruiksfunctie).
Toelichting bij artikel 24
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan constructie-onderdelen ten aanzien van de
beperking van de ontwikkeling van brand en de beperking van het ontstaan van rook. Met
deze eisen dient voorkomen te worden dat een beginnende brand zich snel uitbreidt langs
het oppervlak van een bouwwerk. Tevens dient voorkomen te worden dat als gevolg van een
hevige rookontwikkeling het zicht voor vluchtende mensen beperkt wordt.
In ruimten waardoor gevlucht wordt, stelt het Bouwbesluit over het algemeen hogere eisen
aan het materiaalgedrag in relatie tot de ontwikkeling van brand en de beperking van het
ontstaan van rook. In deze ruimten is de opslag van goederen daarom niet toegestaan. De
opslag van bijvoorbeeld papier, stoelen, etc. heeft immers niet dezelfde kwaliteit als de
bouwconstructies waarvoor die hogere eisen aan brandvoortplanting en rookdichtheid geldt.
De bedoelde vluchtroutes waarin opslag niet is toegestaan, zijn bijvoorbeeld gangen en
trappenhuizen in gebouwen met woonfuncties, logiesfuncties en gezondheidszorgfuncties
(slaapgebouwen) of de brand- en rookvrije vluchtroutes (meestal trappenhuizen) in
gebouwen met een kantoorfunctie, onderwijsfunctie, bijeenkomstfunctie, winkelfunctie (nietslaapgebouwen). Wanneer volgens het Bouwbesluit in de vluchtroute verhoogde eisen gelden
aan de mate van brandvoortplanting en rookdichtheid (brandvoortplantingsklasse 3, 2 of 1 /
T2 of T1 en/of rookdichtheid 5,4 of 2,2 m-1) is de opslag van goederen in deze ruimten niet
toegestaan.
Artikel 25 Bluswaterwinplaats op eigen terrein
De rechthebbende op een bouwwerk, ten behoeve waarvan een bluswaterwinplaats aanwezig
is, is verplicht deze zodanig te onderhouden, dat daaruit te allen tijde over voldoende
bluswater kan worden beschikt.

Toelichting bij artikel 25
Een bluswaterwinplaats op eigen terrein moet altijd beschikbaar zijn.
De eigenaar van het bouwwerk ten behoeve waarvan de bluswaterwinplaats aanwezig is,
moet ervoor zorgen dat de bluswaterwinplaats zodanig is onderhouden dat er altijd
voldoende bluswater beschikbaar is.
Het bedoelde onderhoud omvat ten minste een periodieke test op het leveren van voldoende
capaciteit en een adequate bereikbaarheid.
Deze test dient in de frequentie te worden uitgevoerd die gebruikelijk is voor de publieke
brandkranen in de gemeente. Op verzoek van of namens burgemeester en wethouders dient
van de test een bewijs (testrapport) te worden overlegd.

