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NEN 6069 beschrijft de ‘Beproe-

ving en classificatie van de

brandwerendheid van bouwdelen en

bouwproducten’. Voor binnenwanden is

de norm aangepast, maar op het gebied

van buitengevels wist de normcommis-

sie geen overeenstemming te bereiken.

De belangrijkste wijziging is dat in ver-

schillende binnensituaties, waar voor-

heen EW-beglazing (isolatie van warm-

testraling), mocht worden gebruikt, er

volgens de herziene norm vaker EI-

beglazing  (temperatuurisolatie) dient te

worden toegepast. 

Welke normen?

Het Bouwbesluit dateert uit oktober

1992 en stelt prestatie-eisen, waarbij

onderscheid wordt gemaakt in con-

structieve, gebruiks-, brand-, sociale en

gelijkwaardige veiligheid. Om aan die

eisen te voldoen, wordt verwezen naar

normen. Op het gebied van brandveilig-

heid vormt de beperking van uitbrei-

ding van brand de rode draad. Het

Bouwbesluit is herhaaldelijk herzien,

zoals in 2003 met de invoering van de

Tweede Fase. Volgend jaar vervangt de

nieuwe versie het Bouwbesluit 2003 en

het Gebruiksbesluit, maar voornoemde

uitgangspunten gelden nog steeds. Als

het om glas en brandveiligheid gaat,

zijn net als voorheen vier normen van

belang: NEN 6068, NEN 6069, NEN 6075

en de Europese classificatienorm NEN-

EN 13501-2. We nemen ze kort door.

NEN 6068 geeft voor diverse constructies

de weerstand tegen branddoorslag en

brandoverslag in minuten; doorgaans

20, 30 of 60 minuten. De ‘Weerstand

tegen BrandDoorslag en BrandOverslag’

wordt kortweg WBDBO genoemd. 

In NEN 6069 is de experimentele bepa-

ling van de brandwerendheid van bouw-

delen met een scheidende en/of dragen-

Nieuwe classificaties NEN 6069
voor brandwering binnenwanden

De vlakglassector is al langer bezig in samenwerking met marktpartijen als

de brandweer en gevelbouwsector de regelgeving voor brandwering en glas

te verduidelijken en aan te passen aan de hedendaagse materialen en moge-

lijkheden van glas. Onder druk van de deadline van het nieuwe Bouwbesluit,

die per 1 april of 1 juli 2012 van kracht wordt, is dit deels gelukt door NEN

6069 qua eisen aan brandwering van binnenwanden te herzien. 

B R A N D V E I L I G H E I D  I N  H E T  N I E U W E  B O U W B E S L U I T

>>

Vluchtweg in

het Maasstad

Ziekenhuis te

Rotterdam.

Foto: Vetrotech

Saint-Gobain

Benelux
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langs deze scheiding, dan staan in deze

ruimte geen brandbare materialen en

geldt wel het EW-criterium. De uitzon-

dering hierop is een logische. Stel voor

dat er een vluchtroute leidt tot een

ruimte waar mensen tijdelijk samenko-

men om daarna weer verder te kunnen.

Denk hierbij aan vluchtwegen die bij-

voorbeeld uitkomen op een trappenhuis

en eventueel het trappenhuis waar weer

meerdere vluchtwegen op uit komen

(minimaal één per verdieping). Voor

deze ruimten geldt dan weer een extra

eis van EI15. In de norm staat dit als

volgt verwoord: ‘Scheidingsconstructies,

met uitzondering van deuren, rondom

een ruimte die mensen meer dan 3,5

minuut kunnen gebruiken op grond

van opvang- en doorstroomcapaciteit.’

Praktische norm

NEN 6069 is een typische Nederlandse

norm die op een praktische wijze invul-

ling geeft aan hetgeen waarvoor ze

begin jaren 90 (!) is ontwikkeld: brand-

veiligheid in gebouwen. Maar in die

ruim twee decennia hebben de architec-

tuur en bouw zich dusdanig ontwikkeld

dat de in de norm gestelde eisen aan

brandscheidingen niet meer van deze

tijd zijn. Concreter vanuit het oogpunt

van glas: in gebouwontwerpen worden

zowel in het in- als exterieur de glasop-

pervlakten steeds groter en brandwe-

rend glas is dusdanig geëvolueerd dat

ook met glas toegepast in brandcompar-

timentscheidingen aan die vraag kan

worden voldaan 

Reden voor de NEN normcommissie 353

084 ‘Brandproeven’ (met vertegenwoor-

digers van alle belanghebbende partij-

en: van brandweer en bouwadviseurs

tot de gevelbouw- en vlakglassector)

NEN 6069 aan te passen. Begin dit jaar

leek het erop dat de partijen op alle

punten consensus had bereikt. Het

bereikte resultaat was samengevat in

wordt als brandwering (NEN 6069) en

voor rookwering alleen maar het criteri-

um E (vlamdichtheid betrokken op

afdichting) van toepassing is, mag de

behaalde tijdsduur voor de vlamdicht-

heid worden vermenigvuldigd met 3/2,

waarna de WRTD wordt verkregen.

Tot slot is er de Europese classificatie-

norm NEN-EN 13501-2 die aangewezen

wordt in de NEN 6069. De norm

benoemt vier klassen: R, E, W en I. Bij

het classificeren van een constructie

wordt dan ook gewerkt met de volgende

aanduidingen.

• R = Bezwijken: de constructie moet

een belasting kunnen dragen.

• E = Vlamdichtheid: er mogen gedu-

rende een bepaalde tijd geen vlam-

men door de constructie heen

komen.

• W = Warmtestraling: de warmtestra-

ling gemeten op 1 meter afstand

vanaf de constructie mag gedurende

een bepaalde tijd niet meer worden

dan 15 kW/m2.

• I = Temperatuur: de temperatuur

gemeten op de oppervlakte van de

constructie mag durende een bepaal-

de tijd gemiddeld niet hoger worden

dan 140 oC met een maximum tem-

peratuur van 180 oC. De tempera-

tuurverschillen zijn ten opzichte van

de omgevingstemperatuur.

De aangewezen classificaties zijn per

land verschillend, maar in het alge-

meen kan worden geconcludeerd dat

alleen in Nederland en Frankrijk EW30

of EW60 standaard als uitgangspunt

worden genomen voor ramen en deu-

ren (dichte wanden zijn/waren EI). Voor

brandcompartimentscheidingen komt

hier nu verandering in. Alle brandcom-

partimentscheidingen dienen te vol-

doen aan het EI-criterium. Gaat er ech-

ter een extra beschermde vluchtroute

> Nieuwe classificaties NEN 6069
voor brandwering binnenwanden

In één oogopslag drie

brandcompartimenten,

waaronder een trappen-

huis. Foto: Vetrotech

Saint-Gobain Benelux

de functie vastgelegd. Dit gebeurt onder

meer aan de hand van de in de norm

vermelde standaard brandkromme

waarin het verloop van de brand (de

temperatuur) is afgezet tegen de tijd.

NEN 6069 heeft met het van kracht wor-

den van het Bouwbesluit (oktober 1992)

NEN 3884 en NEN 3885 vervangen. In

NEN 3884 werd de brandwerendheid

van bouwdelen bepaald. NEN 3885

bepaalde de brandwerendheid van deur-,

luik- en raamconstructies, waar glas deel

van uitmaakt. De constructies kunnen

een onderdeel vormen van een brand-

scheiding, waardoor er een brandwe-

rendheidseis op rust. NEN 6069 stelt vier

criteria aan brandwerende constructies:

1. vlamdichtheid betrokken op afdich-

ting,

2. bezwijken,

3. thermische isolatie betrokken op

warmtestraling en

4. thermische isolatie betrokken op

temperatuur.

Is de constructie dragend dan moet die

altijd voldoen aan de criteria 1,2 en 3.

Hierbij opgemerkt dat, ook voor niet dra-

gende constructies, altijd rekening

gehouden dient te worden met andere

relevante normen zoals NEN 3569, NEN

2608 en NEN 6700 / 6702.

In geval van weerstand tegen rookdoor-

gang (WTRD) wordt verwezen naar NEN

6075. Deze norm kent maar een criteri-

um: rookwering. Omdat glas vaak getest
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een tabel met de eisen aan bouwdelen

overzichtelijk op een rij. Het laatste dis-

cussiepunt betrof de breedte van een zij-

licht dat wordt toegepast in een binnen-

wand (gevel is buitenwand) en dient te

voldoen aan het EI-criterium. Op de val-

reep, vlak voor de deadline van het

nieuwe Bouwbesluit - normaanpassin-

gen moeten uiterlijk 31 december 2011

moet zijn doorgevoerd - vond over dit

onderwerp nog een laatste test plaats.

De test moest aantonen dat de door

NEN 6069 gestelde eis voor het glas van

EW60/EI15 veilig genoeg is voor een zij-

licht met een breedte van 1500 millime-

ter.  De test vond op 15 november plaats

in het laboratorium van Peutz in Mook

met zijlichten van 0,9 en 1,5 meter

breed. Stralingsmeter en andere meet-

apparatuur waren tijdens deze test ver-

vangen door een vlak achter het glas

opgestelde prullenbak met papier en

een houten krat. Wat voor zo goed als

iedereen vooraf bekend was, bleek tij-

dens de test: papier en hout ontvlam-

den bij beide glasmaten niet. 

(Vlies)gevels niet

Het eerder dit jaar bereikte consensus

betrof alleen binnenwanden en niet

(vlies)gevels. Echter, na het geboekte

resultaat was de mening dat dit ‘toch

ook moet lukken’. Hoewel de buitenge-

vels te laat komen om met het nieuwe

Bouwbesluit meegenomen te kunnen

worden, is GBO positief gestemd over

het bereiken van consensus voor wat

betreft de buitengevels. Volgend jaar is

dit een van de punten die binnen de

normcommissie zal gaan behandelen.

Wijzigingen NEN 6069

Voor wat betreft binnensituaties is de

normcommissie erin geslaagd duidelijk-

heid te creëren. De uit 1991 daterende

versie van NEN 6069 maakte onder-

scheid in bouwdelen. De verdeling

bestond uit vijf hoofdcategorieën: vloe-

ren en daken, wanden en gevels, deur-,

luik- en raamconstructies, liggers en

kolommen. Deuren en ramen werden

alleen beoordeeld op straling (W) en

dichte wanden op temperatuur (I).

Omdat er steeds meer en grotere glazen

wanden worden toegepast, ontstond

onduidelijkheid over het feit of deze nu

moet worden beoordeeld als wand of als

raam. De herziene versie maakt voor

wat betreft binnengevels geen onder-

scheid meer in het te gebruiken materi-

aal. Hierdoor is de ontstane onduidelijk-

heid opgelost: scheidingsconstructies

tussen brandcompartimenten mogen

niet te warm worden; scheidingscon-

structies tussen sub-brandcompartimen-

ten mogen niet te veel stralen. Wat het

Bouwbesluit hieronder verstaat, leggen

we verderop uit.

De herziene norm maakt onderscheid

in bouwdelen en bouwproducten. De

volgende categorieën worden onder-

scheiden.

• Bouwdelen die bij brand alleen een

dragende functie hebben. Voorbeel-

den hiervan zijn wanden, vloeren en

daken, balken en kolommen.

• Bouwdelen die bij brand een dragen-

de en een scheidende functie heb-

ben. Voorbeelden hiervan zijn vloe-

ren en daken, binnen- en buitenwan-

den, en dergelijke.

• Bouwdelen die bij brand alleen een

scheidende functie hebben zoals:

niet- dragende binnen- en buiten-

wanden, deur- en luikconstructies,

doorvoeringen, afdichtingen en der-

gelijke.

Deurconstructies geplaatst in een wand

die de scheiding vormt tussen twee

brandcompartimentscheidingen, inclu-

sief zij- en bovenlichten waarbij de

maximale breedte van het zijlicht is

gesteld op 1.500 millimeter, vallen

onder het EW-criterium. Hierbij moet

worden opgemerkt dat een deur aan

beide zijden een zijlicht kan hebben. Zij-

lichten breder dan 1.500 millimeter

worden beoordeeld als binnenwand. Op

een rij:

• Een zijlicht van deuren, met een toe-

gestane breedte per zijde van maxi-

maal 1,5 meter, krijgt een classifica-

tie EW aangevuld met EI 15.

• Een zijlicht van deuren, met een toe-

gestane breedte per zijde groter dan

1,5 meter, wordt beschouwd als een

binnenwand; afhankelijk van de

functie is de classificatie EI. >>

CE-markering

De brandwerendheid van producten en bouwdelen met CE-marke-

ring dient te worden bepaald volgens NEN-EN 13501: Brandclassifi-

catie van bouwproducten en bouwdelen deel 2, deel 3 en deel 4.

Deel 2 is voor glas van toepassing: Classificatie op grond van

resultaten van brandwerendheidsproeven behalve voor ventilatie-

systemen. Voor brandwerende beglazing verwijst NEN 6069 naar

de volgende beproevingsnormen: NEN-EN 1634-1 Deuren en luiken,

NEN-EN 1364 deel 1 (wanden), deel 3 (vliesgevels volledige confi-

guratie) en deel 4 (gedeeltelijke configuratie) en naar NEN-EN 1365

deel 2 (vloeren en daken).

Met de geslaagde test van zijlichten is de laatste hobbel weggenomen

voor het wijzigen van de eisen aan binnenwanden in NEN 6069. De

foto’s geven de situatie aan vlak na de start van en later tijdens de

proef, het glas is dan opgeschuimd. Foto’s: Kenniscentrum Glas
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Uitzonderingen hierop zijn deurcon-

structies die bijvoorbeeld ruimten

afscheiden waar stoffen opgeslagen lig-

gen die snel branden of stoffen die bij

brand gevaarlijk zijn. Hiervoor geldt de

EI-classificatie. Dit geldt ook voor deur-

constructies die in hoofdzaak bestemd

zijn voor goederen- en voertuigenverkeer

met een vereiste brandwerendheid niet

kleiner dan 60 minuten of met een

breedtemaat groter dan 14 meter.

Vertalen naar de praktijk

Vertalen we de wijzigingen van NEN

6069 naar de praktijk, dan is het zaak de

methodiek van het Bouwbesluit te vol-

gen. Het Bouwbesluit geeft per gebouw-

functie en bouwdeel aan welke eisen

worden gesteld aan de brandwerendheid

van de betreffende brandscheiding. Die

is in een woning (officieel woongebouw)

anders dan in een hotel (logiesgebouw).

Met andere woorden: het Bouwbesluit

legt de relatie tussen de gebouwfunctie

en de duur van de brandwerendheid.

Daarbij maakt het enerzijds onderscheid

in woongebouwen, kantoren, logiesge-

bouwen ziekenhuizen en schoolgebou-

wen en anderzijds (sub)brandcomparti-

menten. 

bevindt dan 7 meter, oftewel een

slaapkamer op de eerste verdie-

ping van een eengezinswoning,

tot EW60 wanneer die vloer zich

hoger bevindt (bijvoorbeeld in een

appartementencomplex).

Conclusie

De belangrijkste wijziging voor

glas is dat de NEN 6069 niet lan-

ger specifieke voorschriften kent

voor glas in binnenwanden. De

eisen per bouwdeel in binnensitu-

aties zijn nu helder geformuleerd.

Er zal een verzwaring gelden voor

het glas in brandwerende schei-

dingen tussen twee brandcompar-

timenten (was EW, wordt EI),

maar voor de wanden grenzen

aan de vluchtwegen blijft de eis

EW. Voor buitengevels gelden ech-

ter nog wel de oude ‘huidige’

regels; die vallen daardoor buiten

het toepassingsgebied van de her-

ziene norm en hiervoor wordt in

een bijlage verwezen naar de oude

norm. <

Peter van Dijk,
Kenniscentrum Glas

Een brandcompartiment wordt onder-

scheiden om te voorkomen dat een

brand zich uitbreidt en hangt af van het

vloeroppervlak en de functie. Een sub-

brandcompartiment geldt als een extra

bescherming in een brandcomparti-

ment. Trappenhuizen, vluchtruimten

en niet-besloten ruimten zijn subcom-

partimenten waaraan speciale eisen

worden gesteld. Het Bouwbesluit onder-

scheidt vluchttrappenhuizen en veilig-

heidstrappenhuizen met elk hun speci-

fieke eis aan brand- en rookwerendheid.

Een discrepantie is inmiddels ook al

gevonden: in bepaalde brandcomparti-

menten eist het Bouwbesluit vanwege

de grootte van de ruimte bijvoorbeeld

minimaal drie vluchtdeuren. De

rookontwikkeling in de aangrenzende

vluchtruimte wordt dan echter te groot

om aan de, eveneens in het Bouwbe-

sluit, gestelde eis van WRD30 te vol-

doen.

Het voert te ver om van alle vijf de

gebouwfuncties en de hiervoor benoem-

de soorten ruimten alle eisen te benoe-

men. Om een voorbeeld te geven: die

variëren van EW30 voor een subcompar-

timent in een woonfunctie wanneer de

hoogste verdiepingsvloer zich lager

Doorsnede van een

woonfunctie met de

eisen per bouwdeel, uit

de brochure Vuistregels

van Vetrotech. Illustra-

tie: Vetrotech Saint-

Gobain Benelux
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Nieuwe terminologie Bouwbesluit

De terminologie van het Bouwbesluit zal met ingang van het nieuwe Bouwbesluit wijzigen. Hoe-

wel NEN 6069 aansluit op het nieuwe Bouwbesluit is er in dit artikel voor gekozen om de termi-

nologie van het huidige Bouwbesluit aan te houden. De volgende terminologieën zullen onder

andere wijzigen.

Bouwbesluit 2003 Bouwbesluit 2012

Subbrandcompartiment Beschermd subbrandcompartimtent

Rookcompartiment Subbrandcompartiment

> Nieuwe classificaties NEN 6069
voor brandwering binnenwanden
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