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gemarkeerd te zijn. Met andere woorden: 

alleen bedrijven die beschikken over CE 

AoC Level 1 voor het betreffende glas 

mogen het verwerken tot brandwerend 

isolatieglas. Ze moeten dan wel toestem-

ming hebben van de fabrikant van het 

brandwerende glas, die weet immers hoe 

het product is getest.’

De fabrikanten hebben uiteraard CE voor 

voor hun eigen producten, maar van de 

onafhankelijke producenten hebben er 

maar weinig CE voor het maken isole-

rend brandwerend glas. Er zijn echter ook 

bedrijven die daar niet over beschikken 

en toch, tegen de wet in, brandwerend 

isolatieglas produceren en leveren. Voor 

opdrachtgevers zoals aannemers, maar 

ook controlerende instanties zoals de 

brandweer is het lastig producten van 

dergelijke ‘plakkers’ te onderscheiden 

van die van de bedrijven die wel heb-

ben geïnvesteerd in CE. Directeur Wim 

van Lindt van Stolker Glas: ‘Het is niet 

voor niets dat bedrijven als het onze die 

Toepassen brandwerend glas zonder 
CE is economisch delict 

Het Bouwbesluit is wet en zorgt voor een minimaal niveau van brandveiligheid in 

gebouwen dat voldoende tijd biedt om te vluchten. Wie brandwerende beglazing 

toepast is gehouden aan dit gestelde niveau en dient bovendien glas te leveren dat 

CE-gemarkeerd is en te plaatsen conform de detaillering uit de betreffende brandtest. 

Dit geldt ook voor brandwerend glas dat is toegepast in een isolatieglasunit. 

geen veiligheidgeen veiligheidgeen veiligheid
Schijnveiligheid is 

En daar gaat het in de praktijk nogal eens 

mis: niet elke isolatieglasproducent is ge-

rechtigd brandwerend glas te verwerken 

en niet elk plaatsings- of montagebedrijf 

houdt rekening met de plaatsingsdetails. 

Wie willens en wetens in overtreding is, 

begaat een economisch delict, is dus 

strafbaar, maar nog erger: zorgt voor 

schijnveiligheid. We vragen een fabrikant 

en producent naar de hoed en de rand. 

AoC Level 1

NEN 6069:2011 ‘Beproeving en klas-

sering van de brandwerendheid van 

bouwdelen en bouwproducten’ geeft me-

thoden voor de beproeving en klassering 

van de brandwerendheid van bouwdelen 

en bouwproducten in Nederland. Mark 

van Tilborg, salesmanager van fabrikant 

Vetrotech Saint-Gobain: ‘NEN 6068 is 

benoemd in het Bouwbesluit en verwijst 

voor classifi catie en beproeving naar 

NEN 6069. Voor producten en bouwdelen 

met CE-markering moet de brandwerend-

heid worden bepaald volgens NEN-EN 

1364-1 en via NEN-EN 13501-2 wordt 

hier een classifi catie aan gehangen. Alle 

glasproducten dienen CE te hebben, 

ook brandwerende beglazing. Hoewel 

niet verplicht voorzien glasfabrikanten 

brandwerend glas van een CE-stempel. 

Wanneer dit product vervolgens door 

een producent wordt verwerkt in isolatie-

glas, moet ook dit ‘nieuwe product’ CE-

28-30_CE.indd   28 12-12-12   08:33



WWW.GLASINBEELD.NL 29

De onder-

tekening door 

Stolker Glas 

naar aanleiding 

van het behalen 

van CE op de 

productie van 

brandwerend 

isolatieglas.

CE-markering betekent onder meer dat er controle is 

op de verwerking van de brandwerende beglazing, de 

samenstelling van het isolatieglas en of er geen grotere 

maten worden geproduceerd dan er daadwerkelijk zijn 

getest. Foto: Stolker Glas
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dergelijk beglazingen produceren en in 

omloop brengen CE-gemarkeerd dienen 

te zijn. We hebben het over een product 

dat mensenlevens kan redden. Onze 

productie is hier uitvoerig voor doorgelicht 

door een geaccrediteerd Notifi ed Body, 

een onafhankelijk gecertifi ceerd instituut 

die ons bovendien twee maal per jaar 

controleert in de vorm van een audit. Zij 

controleren de verwerking van de begla-

zing, samenstelling en of we geen grotere 

maten produceren dan er daadwerkelijk 

zijn getest. Een belangrijk aspect hierbij is 

de ‘traceability’, de herleidbaarheid. Dat 

houdt in dat we op basis van onze order-

nummers altijd kunnen achterhalen uit 

welke basisplaat brandwerend glas welke 

geproduceerde ruit vandaan komt. Zo zijn 

alle batches vastgelegd en kunnen we al-

tijd, ook jaren later, de hele orderlogistiek 

tot en met de bron traceren.’

Van Tilborg benadrukt de eigen verant-

woording van een producent. ‘Wanneer 

het brandwerend product door een ex-

terne partij wordt verwerkt tot isolatieglas, 

wordt de gehele garantie en verantwoor-

delijkheid van het brandwerende product 

van ons overgenomen. Dat is een hele 

verantwoording. Het foutief verwerken 

van het product is zelfs strafbaar.’ 

Controle lastig

Iedere brandwerende ruit krijgt van de 

glasfabrikanten een stempel als keur-

merk. Daarmee wordt duidelijk dat het 

om een gecontroleerd, hoogwaardig type 

glas gaat, maar het kan ook voor verwar-

ring zorgen, want het stempel staat ook 

op het glas dat door niet-gecertifi ceerde 

bedrijven is verwerkt. Van Tilborg begrijpt 

die verwarring. ‘Het stempel kan niet ver-

wijderd worden en verdwijnt ook niet door 

het reinigen van het glas. De tegenruit 

kan voorzien zijn van een stempel DGU 

van Double Glass Unit of een markering 

in de aluminium of stalen afstandshouder. 

Zo is te controleren waar het product is 

samengesteld tot isolatieglas. Natuurlijk 

kan elk bedrijf een dergelijke markering 

aanbrengen en ik begrijp dat het op basis 

daarvan voor een opdrachtgever lastig 

te controleren is, maar net als bij VCA of 

een ander certifi caat is het een kwestie 

van het opvragen van de onderliggende 

documenten.’ 

Hij heeft ook nog wat praktische tips die 

van toepassing zijn op het glas van Vetro-

tech. ‘Bij eenzijdig brandwerende begla-

zing is het stempel, wanneer de ruit goed 

geplaatst is, leesbaar aan de brandzijde. 

Brandwerende ruiten met opschuimend 

interlayer worden, vanwege het produc-

tieproces, bij voorkeur met de stempel 

onderaan geplaatst. De stempel vermeldt 

een naam, maar geen classifi catie. Die 

hangt immers ook af van de opbouw, de 

plaatsing en wellicht de afmetingen. We 

zetten de stempels altijd 30 millimeter 

uit de hoek rechtsonder. Zo is aan het 

stempel meteen te zien tot hoe ver de 

brandwerende ruit achter de glaslat door-

loopt. Een afgedekt stempel geeft op die 

manier een waarschuwingssignaal en 

is reden om de bevestiging en plaatsing 

van de betreffende ruit nog eens goed 

te beoordelen. De vraag is of zo’n diep 

ingebouwde ruit wel correct geplaatst is, 

want bij brand moet opschuimend glas 

wel kunnen uitzetten.’ 

Ook goed plaatsen

Het voorgaande maakt al duidelijk dat 

naast de productie ook het plaatsen van 

brandwerende beglazing een kritische 

schakel in de zo belangrijke ketting van 

het maken van een brandveilige schei-

ding. De regel is simpel: brandwerende 

beglazing dient geplaatst te worden con-

form de test van het betreffende product. >>
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van de fabrikant op te vragen. Dat kan ik 

elke fase van de bouw. Ook de keuze voor 

het werken met een gecertificeerd plaat-

singsbedrijf draagt bij aan het voorkomen 

van schijnveiligheid. 

Van Tilborg: ‘Die keuze ligt bij opdrachtge-

ver en aannemer en is een verantwoorde 

keuze want vanwege de ketenaanspra-

kelijkheid loopt zelfs een gebouweigenaar 

risico. Hij is verantwoordelijk voor de 

brandveiligheid van zijn pand en dus ver-

antwoordelijk voor de aanwezige perso-

nen. Wanneer de brandveiligheid niet op 

orde is wordt hij als eerste aangesproken.’ 

En Van Lindt tot slot: ‘Indien brandwe-

rende beglazing illegaal is samengebouwd 

tot isolatieglas of foutief is gemonteerd is 

en blijft de betreffende overtreder, produ-

cent of montagebedrijf, altijd aansprakelijk. 

Maar het is voor een gebouweigenaar een 

hele tour de schade te verhalen op aanne-

mer, plaatsingsbedrijf, producent of fabri-

kant. Maar erger nog: je laat mensen toe 

in je gebouw, verhuurt ruimten of laat men-

sen er overnachten terwijl hun veiligheid in 

het geding is. Dat wil je toch niet op je ge-

weten hebben? Brandwerende beglazing 

dient door experts geproduceerd en door 

vakmensen geplaatst te worden.’     < 

Ook voor de vervangingsmarkt is dit van 

belang. Wanneer het vervangen van 

brandwerend glas door gecertificeerde 

bedrijven wordt gedaan zal er minder kans 

op fouten zijn. Uit de praktijk blijkt dat vaak 

verkeerde brandwerende of zelfs geen 

brandwerende ruiten als vervanging wor-

den toegepast en eenzijdig brandwerend 

glas wordt soms verkeerd om geplaatst. 

Ook het op niet-brandwerende wijze van 

beglazen komt voor of de maatvoering 

van de ruit is niet afgestemd op het brand-

werende product en de wijze van brand-

werend plaatsen.

Conclusie

In de belangrijke ketting van het maken 

van een brandveilige scheidingsconstruc-

tie bepaalt de zwakste schakel het resul-

taat. De meest kritische daarvan zijn het 

verwerken van een brandveilig product tot 

isolatieglas en het plaatsen van brandwe-

rend glas. Aan de hand van CE-markering 

is te controleren of een producent ge-

rechtigd is producten van een fabrikant 

te verwerken. Testrapporten zijn leidraad 

voor het op de juiste wijze plaatsen van 

brandwerend glas. Voor opdrachtgever, 

aannemer en controlerende instantie is het 

zaak rapporten, CE-labels en verklaringen 

Het schroeven van glaslatten is onmid-

dellijk te zien, maar hoe wordt duidelijk 

wanneer het glas eenmaal is geplaatst, 

of de detaillering juist is uitgevoerd met 

bijvoorbeeld voldoende omtrekspeling 

en het gebruik van onbrandbaar band 

en onbrandbare glasblokjes? Van Lindt 

van Stolker dat niet zelf plaatst, maar wel 

plaatsende bedrijven adviseert en onder-

steunt bij het verwerken van het gepro-

duceerde brandwerend glas: ‘Indien dit 

niet gebeurt op de wijze zoals het glas is 

getest dan is het heel goed mogelijk dat 

de brandwerendheid niet gewaarborgd is. 

Dus ook hier is het een kwestie van eigen 

verantwoording. Wie de regels met voe-

ten treedt is strafbaar en controlerende 

instanties zullen steekproeven dienen 

te nemen. Het is niet voor niets dat de 

Glasbranche Organisatie het initiatief 

heeft genomen het vakcertificaat verplicht 

te stellen voor haar leden. Alle glaszetters 

en –monteurs dienen over een dergelijk 

certificaat te beschikken, maar ook hier 

zal handhaving noodzakelijk zijn. Belang-

rijke opmerking hierbij is wel dat ik vind 

dat het tot op heden jammer is dat dit niet 

toegankelijk is voor bedrijven die geen lid 

zijn van GBO. Tenslotte willen we de hele 

keten op een hoger plan tillen.’ 

De brandwerendheid van de 

constructie wordt mede bepaald door 

de plaatsing en het gebruik van de 

juiste materialen. Deze opdekglaslat 

voor een brandscheiding van 60 

minuten is eenvoudig met de hand 

los te nemen en van onvoldoende 

afmetingen Bovendien is er geen 

brandwerend beglazingsband 

toegepast en genageld op een veel 

te grote onderlinge afstand van circa 

0,8 meter. Foto: Cees Isselmann, 

Kohler Peutz

Stempel in brandwerende glazen 

deur. Foto: Vetrotech Saint-Gobain

Het aanbrengen van voorwerpen 

op of aan het glas kan de 

brandwerendheid ervan aantasten…

Voorbeelden 

van stempels 

voor brand-

werend glas. 

Bron: Kennis-

centrum Glas
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