
BOUWBESLUIT 2012 NAAR BBL:

WIJZIGINGEN OP HET GEBIED VAN

BRANDVEILIGHEID

Binnenkort verwachten we het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) als vervanger van het Bouwbesluit

2012. In het BBL worden op het gebied van brandveiligheid nieuwe eisen gesteld met een duidelijke impact,

anders dan de min of meer beleidsneutrale overgang van Bouwbesluit 2003 naar Bouwbesluit 2012. In het oog

springen nieuwe eisen ten aanzien van rookwerendheid, vluchten met de lift en rookmeldergestuurde drangers.

Het moment waarop het BBL wordt geïntroduceerd is nog niet helemaal duidelijk: gepland staat 1 juli 2022, maar

een latere datum is ook mogelijk. In de tussentijd wordt een gedeelte van de nieuwe brandveiligheidseisen op 1

juli 2021 overgenomen in het Bouwbesluit. Hierbij een overzicht van de wijzigingen, op basis van het meest

recente gepubliceerde BBL in het Staatsblad.



Een logiesfunctie <100 m² in een niet-logiesgebouw wordt niet langer uitgezonderd van de vereiste

brandwerendheid van de constructie. Dit betekent dat de brandwerende draagconstructie-eis straks ook geldt

voor huurbare vakantiehuisjes, dat is nu niet zo. Praktisch gezien geen verschil, deze huisjes hebben een

zodanige draagconstructie dat deze meestal niet brandwerend hoeft te zijn voor een veilige situatie.

NEN 6060 en NEN 6079 worden direct aangestuurd. Deze normen tonen de gelijkwaardigheid aan voor het

maken van brandcompartimenten groter dan het Bouwbesluit toestaat. Deze normen worden veel toegepast

en straks dus verankerd in het BBL. 

Een stookruimte >130 kW hoeft niet meer een apart brandcompartiment te zijn. Momenteel moet een ruimte

met een verwarmingsketel met een hoog vermogen in een apart brandcompartiment liggen. 

Een lift in een woongebouw (toegankelijkheidssector) krijgt een WBDBO-eis van 60 minuten vanuit een

brandcompartiment. Momenteel mag vluchten uitsluitend via trappen, wat vaak onmogelijk is voor minder

mobiele mensen met bijvoorbeeld een rolstoel of rollator. Deze eis maakt vluchten met de lift mogelijk. 

De indeling verandert. Naar een groepering per gebouwfase (nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw), waarbij

voor iedere fase alle eisen achtereenvolgens worden genoemd. Deze groepering werd ook gebruikt in

Bouwbesluit 1992, dus we gaan wat dit betreft een beetje terug in de tijd.

Mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften door bevoegd gezag. Bij bestaande bouw mag in

bijzondere situaties de eis worden verhoogd tot maximaal nieuwbouwniveau. Bij nieuwbouw mag het

bevoegd gezag dat alleen op eigen initiatief doen bij brandweeringangen en communicatiesystemen.

Nieuwbouwvoorschriften mogen met een maatwerkvoorschrift alleen worden versoepeld, in feite is dit een

manier om ontheffing te kunnen verlenen.

Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten verdwijnt. Dit verhuist naar het Omgevingsplan en wordt niet meer

gezien als technisch voorschrift van een gebouw.

WIJZIGINGEN ALGEMEEN

WIJZIGINGEN NIEUWBOUW



Bij een spiegelsymmetrische WBDBO moet tenminste de helft van de brandwerendheid vanuit het eigen

perceel naar het buurperceel zijn gerealiseerd. Hiermee is het niet meer mogelijk om bij het tegengaan van

brandoverslag, een gevel uitsluitend van buiten naar binnen brandwerend te maken. Als een brandwerende

gevel nodig is, dan moet deze (voor tenminste de helft van de benodigde brandwerendheid) van binnen naar

buiten worden gerealiseerd. Dit betekent dat hierbij mogelijk aanvullende eisen worden gesteld aan de

draagconstructie van het gebouw om de gevel deze functie te kunnen laten vervullen. Een vergelijkbare

voorwaarde wordt al sinds 1 januari 2021 aangestuurd via de voor WBDBO te gebruiken norm (NEN 6068).

Sluis bij een lift in een woongebouw (toegankelijkheidssector) met daarin een beschermde vluchtroute.

Hiermee krijgt de lift, waarmee vluchten mogelijk wordt gemaakt, een beschermende sluis (1,5 x 1,5 meter)

om veilig op de lift te wachten.

Vrije hoogte vluchtroute gaat voor veel gebruiksfuncties van 2,3 meter naar 2,1 meter. Hiermee kunnen

brandwerende deuren eenvoudiger/goedkoper worden, bijvoorbeeld door een smallere deurdikte. Een lagere

deur vervormt minder en komt daardoor makkelijker door een brandtest heen. 

Voor gebouwen hoger dan 70 meter wordt de hoogbouwrichtlijn direct aangestuurd. Het huidige Bouwbesluit

geldt voor gebouwen tot 70 meter hoog, daarboven is het gebruikelijk om de hoogbouwrichtlijn te gebruiken.

Net als bij NEN 6060/6079 wordt de hoogbouwrichtlijn nu verankerd in het BBL.

Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied maken plaats voor brandvoorschriftengebied en

explosievoorschriftengebied. De eisen voor een brandvoorschriftengebied zijn vergelijkbaar met die voor een

veiligheidszone/plasbrandaandachtsgebied. Hierbij moet worden gedacht aan, eisen voor externe veiligheid,

oftewel bescherming van het gebouw tegen calamiteiten van buitenaf, zoals brand in een trein met vervoer

van gevaarlijke stoffen die langs het gebouw rijdt.

Bij een logiesfunctie met 24-uurs bewaking moet het signaal van een NEN 2555 rookmelder permanent

waarneembaar zijn voor de verantwoordelijke functionaris of een doormelding hebben naar die functionaris.

Bij logies met 24-uurs bewaking moet de functionaris op elk moment kunnen zien dat er brand kan zijn,

hierdoor hebben dergelijke logiesfuncties op de brandmeldinstallatie geen doormelding meer nodig naar de

brandweer. Met de nieuwe formulering zijn er meer opties om de waarneembaarheid te regelen.

Bij een logiesfunctie met 24-uurs bewaking moet het signaal van OAI permanent waarneembaar zijn voor de

verantwoordelijke functionaris of een doormelding hebben naar die functionaris. Bij logies met 24-uurs

bewaking moet de functionaris op elk moment kunnen zien dat er brand kan zijn, hierdoor hebben dergelijke

logiesfuncties op de brandmeldinstallatie geen doormelding meer nodig naar de brandweer. 

De lift in een woongebouw (toegankelijkheidssector) moet bruikbaar zijn als vluchtlift met functiebehoud van

minimaal 60 minuten WBDBO. Om vluchten met de lift mogelijk te maken. Alle kabels en dergelijke die

zorgen dat de lift werkt moeten beschermd zijn met 60 minuten brandwerendheid.



Brandweeringang vereist indien sprake van een brandmeldinstallatie (BMI) met inspectiecertificaat. Nu is in

beginsel een brandweeringang nodig tenzij bevoegd gezag bepaalt dat het niet nodig is. Straks dus verplicht

voor situaties waar een brandmeldinstallatie met certificatieplicht aanwezig is. Dit is een aangewezen ingang

voor de brandweer met specifieke eisen, zoals afstand naar de brandweerauto en positie van

brandmeldpanelen.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: De WBDBO-eis vanuit SBC wordt vervangen door de WRD-eis met

meer differentiatie bij verschillende ruimtes: Ra/R200. Momenteel geldt een WBDBO-eis vanuit een

subbrandcompartiment naar ‘iets anders’. Subbrandcompartimenten worden gemaakt in het kader van

vluchtveiligheid en daarvoor is rookverspreiding belangrijker dan branduitbreiding. In het BBL worden nu eisen

opgenomen voor de rookdoorgang en niet meer voor de branduitbreiding. Ra is een maat voor het

tegenhouden van koude rook (kamertemperatuur), R200 is een maat voor het tegenhouden van warme rook

(200 graden Celsius).

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: De WBDBO-eis vanuit BSBC wordt vervangen door de WRD-eis met

meer differentiatie bij verschillende ruimtes: Ra/R200. Een beschermd subbrandcompartiment is een ruimte

in een subbrandcompartiment, toegepast bij slaapruimten en cellen voor extra veiligheid. In het BBL worden

nu eisen opgenomen voor de rookdoorgang en niet meer voor de branduitbreiding. De eisen rondom BSBC-

en zijn doorgaans strenger dan rondom SBC-en.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: Bij portiekontsluitingen moeten alle ruimten die uitkomen op het

trappenhuis worden meegerekend bij de gebruiksoppervlakte (<800 m²) en het aantal gebruiksfuncties (<6).

Portieken zijn een uitzondering op de normale regels ten aanzien van vluchtroutes. Er mag maximaal 800 m²

aan woningen aan een trap ontsluiten. Momenteel telt alleen de oppervlakte van woningen mee, met ingaan

van het BBL telt ook de oppervlakte van de bergingen en dergelijke mee. De totaal mogelijke

woonoppervlakte per portiek wordt daarmee kleiner.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: De E20-eis tussen opvolgende ruimten in een beschermde

vluchtroute is gewijzigd in een WRD-eis, met differentiatie bij verschillende status van ruimten. Bij een

beschermde vluchtroute met hoger veiligheidsniveau moet elke deur in de route een brandwerendheid van 20

minuten hebben. Dit om het vluchten veiliger te maken. Ook hier geldt dat rook vervelender is dan brand,

daarom is ook hier de WBDBO-eis veranderd in een WRD-eis.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: WRD (R200) aanvullend op WBDBO tegen belemmering tussen

verschillende onafhankelijke vluchtroutes. Ook hier wordt rook boven brandverspreiding geplaatst.

Onafhankelijke vluchtroutes zijn twee vluchtroutes die vanaf het begin ter beschikking zijn. Die twee

vluchtroutes mogen elkaar dan niet alsnog gaan belemmeren.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: Wachtruimte Opvang- en Doorstroomcapaciteit (ODC) krijgt WRD-eis.

Bij de ontruiming van een gebouw kan sprake zijn van wacht/bufferruimten om mensen op te vangen voordat

ze de trap op kunnen, bijvoorbeeld vanwege drukte. Naast brand (hitte) moet vanuit het BBL ook rook

tegenhouden worden.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: Drangers op woningstoegangsdeuren moeten rookmelder gestuurd

zijn. Drangers zijn lastig met boodschappen of verhuizen, dus tikken de bewoners de arm eruit of halen ze de

arm er geheel af, zodat ze er geen last meer van hebben. Door drangers rookmelder gestuurd te maken zijn

ze in normaal gebruik niet meer lastig, deze werken pas als er brand is. 

Nieuw: Een eis van E20 vanuit een subbrandcompartiment (SBC) naar een beschermd subbrandcompartiment

in een ander subbrandcompartiment. Momenteel wordt dit traject overruled door de eis van SBC naar SBC en

dus niet nodig, deze eis wordt echter aangepast naar een rookwerendheid. Met deze nieuwe E20-eis wordt

ervoor gezorgd dat in specifieke gevallen (bij beschermde subbrandcompartimenten, oftewel slaapfuncties)

alsnog een brandwerendheid wordt vereist tussen subbrandcompartimenten.

Nieuw: Explosievoorschriftengebied (inclusief eis: voorkomen letsel door scherfwerking). Aan

explosieveiligheid zijn voorheen geen specifieke eisen gesteld, met ingang van het BBL wel. 



Bij wijziging naar woonfunctie geldt R200 van BSBC naar BV/EBV (zoals nieuwbouweis). Indien

functiewijziging naar woningen, dan gelden ook de nieuwe rookwerendheidseisen.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: Van beschermd subbrandcompartiment naar beschermde vluchtroute

(BV) /extra beschermde vluchtroute (EBV) geldt de nieuwbouweis R200. Wat betreft voldoen aan het

Bouwbesluit geldt bij verbouw; wat er was voordat de verbouw begon moet minimaal terugkomen. Bij de

scheiding tussen een (extra) beschermde vluchtroute en een beschermd subbrandcompartiment wordt daar

bovenop ook rookwerendheid vereist, voor extra veiligheid.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: Woningtoegangsdeuren voorzien van rookmeldergestuurde drangers

(zoals nieuwbouweis). Deze drangers zijn belangrijk genoeg om ook bij verbouw te eisen.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: Woningtoegangsdeuren bij wijziging naar woonfunctie voorzien van

rookmeldergestuurde drangers (conform nieuwbouweis). Indien functiewijziging naar woningen, moeten ook

rookmeldergestuurde drangers worden geplaatst.

WIJZIGINGEN VERBOUW

Gebruiksmeldingplicht criterium 50 personen (generiek) wijzigt in een specifiek aantal per gebruiksfunctie.

Voor diverse functies blijft het nog 50, voor risicogroepen zoals ziekenhuizen of kinderopvang wordt het

minder en voor anderen meer, zoals industrie of kantoor.

Brandslanghaspels en draagbare blustoestellen moeten éénmaal per twee jaar worden onderhouden en

gecontroleerd. Nu is die specifieke onderhoudstermijn er alleen voor draagbare blusmiddelen.

WIJZIGINGEN GEBRUIK



Wilt u meer weten over de wijzigingen op het gebied van brandveiligheid met de overgang van het

Bouwbesluit 2012 naar het BBL? Neem dan vrijblijvend contact op met Jorg Staassen via

jorg.staassen@sgs.com of 088 - 214 66 44.

Er is een specifieke bepaling opgenomen die het nemen van maatregelen verplicht bij het vermoeden dat niet

wordt voldaan aan het BBL. Deze verplichting geldt al vanuit de Woningwet. Nu wordt dit ook omschreven in

het nieuwe BBL. 

Er is een specifieke bepaling opgenomen die verplicht tot onderzoek naar veiligheid bij specifiek aangewezen

gebouwen. Onderzoek wordt verplicht voor gebouweigenaren wanneer het gebouwtype is opgenomen in

een specifieke lijst. Momenteel kan dat alleen met een formele aanschrijving als bevoegd gezag kan

onderbouwen dat aannemelijk is dat niet wordt voldaan.

Een stookruimte >160kW hoeft niet meer een apart brandcompartiment te zijn. Momenteel moet een ruimte

met een verwarmingsketel met een hoog vermogen in een apart brandcompartiment liggen.

Een logiesfunctie <100m² in een logiesgebouw wordt niet meer uitgezonderd van vereiste brandwerendheid

constructie. Dit betekent dat de brandwerende draagconstructie-eis straks ook geldt voor huurbare

vakantiehuisjes, dat is nu niet zo. Praktisch gezien geen verschil, deze huisjes hebben een zodanige

draagconstructie dat deze meestal niet brandwerend hoeft te zijn voor een veilige situatie.

Industrie-/overige gebruiksfunctie met vuurbelasting <500 MJ/m² hoeft niet in brandcompartiment te liggen

tot 3.000 m². Dit is een correctie van het huidige Bouwbesluit. Hierin staat een strengere eis voor bestaande

bouw (2.000 m²) dan voor nieuwbouw (2.500 m²) en dat is niet de bedoeling.

Geen draagbare blusmiddelen meer vereist als er geen brandslanghaspeldekking is (m.u.v. kamergewijze

verhuur). Bij bestaande bouw zijn brandslanghaspels niet verplicht (ook nu niet). Momenteel moeten er vanuit

de vangnet-eis bij een tekort aan haspels alsnog draagbare blusmiddelen of extra haspels worden voorzien.

Dit vangnet verdwijnt.

Brandweeringang vereist indien sprake van brandmeldinstallatie met inspectiecertificaat. Nu is in beginsel een

brandweeringang nodig tenzij bevoegd gezag bepaald dat het niet nodig is. Straks dus verplicht voor situaties

waar een brandmeldinstallatie met certificatieplicht aanwezig is. Dit is een aangewezen ingang voor de

brandweer met specifieke eisen, zoals afstand naar de brandweerauto en positie van brandmeldpanelen.

Vanaf 1 juli 2021 al in het Bouwbesluit: Bestaande woningen moeten een rookmelder hebben, netstroom is

daarbij niet verplicht (NEN 2555 niet aangestuurd). Rookmelders zijn nu niet verplicht voor bestaande bouw.

Bij nieuwbouw en transformatie wordt NEN 2555 aangestuurd, wat betekent dat daar netstroom op moet

zitten. Bij bestaande bouw volstaat een eenvoudige rookmelder op batterijen. In de artikeltekst is wel vermeld

dat deze eis pas vanaf 1 juli 2022 van kracht wordt.

MEER INFORMATIE?

WIJZIGINGEN  BESTAANDE BOUW

mailto:jorg.staassen@sgs.com

