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Technische installaties en nieuwe technologieën

Smart buildings en energieneutrale gebouwen: welke impact op brandveiligheid?

Pia WILLEMS (Cenergie)

Pia Willems is burgerlijk ingenieur architect van opleiding. Sinds begin 2016 werkt zij voor het

studiebureau Cenergie, als projectleider in de afdeling Energiezuinige technieken. Als specialist op

gebied van innovatieve duurzame energieconcepten en -technieken staat zij de architect en

opdrachtgever bij in het maken van de meest efficiënte keuzes. Zowel in ontwerpfase als tijdens de

werfuitvoering waakt zij over de energie-efficiëntie van het gebouw en de technische installaties.

In haar presentatie kan zij dan ook de impact weergeven van innovatieve technische installaties op

de aspecten van brandveiligheid, aangezien deze mee opgenomen worden in het ontwerp en de

lastenboeken en opvolging eisen tijdens uitvoering. Speciale aandacht zal hier gegeven worden aan

de samenhang tussen luchtdichtheid en ventilatie, smartbuildings, fotovoltaïsche installaties,

laadpalen en hun relatie tot de brandveiligheid van het gebouw.

Voor meer informatie :

www.cenergie.be
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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

http://www.cenergie.be/


• Fabel of waarheid? 

• Smart buildings en energieneutrale
gebouwen = hoog brandrisico? 

• Tips&trics om het potentiële extra brandrisico van 

technische installaties te beperken in smart 

buildings en energieneutrale gebouwen.
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Luchtdichtheid en ventilatie

II. Smart building

III. Photovoltaïsche installatie

IV. Elektrische laadpunten
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I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Luchtdichte gebouwen

▪ Warmteverliezen beperken = 

gebouwschil luchtdicht te maken

▪ Tijdens werf: Meten van 

luchtdichtheid via over- / 

onderdruktest

▪ Technische ruimtes: zoveel mogelijk 

BUITEN beschermd volume

▪ Technische schachten: nood aan 

verluchting + brandwerende scheiding

▪ Doorboringen luchtdicht (en 

brandwerend) afwerken
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Afbeelding: mijnEPB.be 



I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Natuurlijke ventilatie via gemotoriseerde ramen

▪ Automatisatie = extra bekabeling door gevel 

voor voeding + communicatie

▪ Koppeling met brandcentrale = sluiten van 

ramen

≠
▪ Rookkoepels traphal = openen in functie 

van rook en warmte afvoer NA interventie 

door brandweer

▪ Risico Backdraft = smeulend vuur 

ten gevolge van gebrek aan zuurstof 

kan terug opflakkeren op wanneer zuurstof 

wordt toegevoegd !
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Foto: Skylux

https://www.wimobile.be/indoordekking


I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning

▪ Ventilatiegroep en kanalen

▪ Koppeling brandcentrale zodat 

ventilatiegroep uitvalt in geval van 

brandalarm

▪ Zodat gemotoriseerde brandkleppen per 

compartiment sluiten

▪ inbouw specificaties van testrapport respecteren 

!

▪ Rookdetectie in kanaal: brandalarm 

genereren

▪ Alternatief: brandkleppen met smeltlood 

die reageren op temperatuur indien < 

diam 125
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I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Ventilatie van technische schachten
▪ Schachten: verluchting = 10 % van de totale horizontale kokersectie met een minimum van 400 cm²

▪ A: Compartimentering vertikaal

▪ met ‘registerklep’ + brandkleppen in schachtwand

▪ B en C: Compartimentering horizontaal indien mogelijk

▪ Met brandkleppen per vloerplaat of rookschotten + brandkleppen in schachtwand
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I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Ventilatie van technische schachten

▪ Registerklep voor ventilatie (lift)schacht

▪ Rookdetectoren in schacht

▪ Register opent in geval van:
– stroomonderbreking,
– rookdetectie,
– te hoge temperatuur
– en indien gewenst manueel met de drukknop

▪ Geen afwijking meer aanvragen ifv EPB
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Bron: Bluekit



I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Ventilatie van speciale technische lokalen

▪ Normen ivm verluchting: 

▪ Indien > 70 kW gasgestookt/oliegestookt: NBN B 61-001:2019 –

buiten beschermd volume ?

▪ Debiet berekenen (vervuiling, oververhitting en verbrandingslucht) 

+ tracé dimensioneren zodat gecumuleerde drukverlies ≤ 3 Pa
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Luchtrooster = groot drukverlies

Afbeelding: Cenergie

https://www.wimobile.be/indoordekking


I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Ventilatie van speciale technische lokalen

▪ Normen ivm verluchting: 

▪ Indien < 70 kW gasgestookt/oliegestookt: NBN B 

61-002:2019

▪ Geen natuurlijke ventilatie noodzakelijk

▪ Gastellerlokaal,: steeds voorschriften volgen van 

nutsmaatschappij- buiten beschermd volume?

▪ Bv. Sibelga: netto min. 200 cm² hoge natuurlijke 

verluchting, max 10cm van plafond.
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I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Ventilatie van speciale technische lokalen

▪ Invloed Warmtepomp = geen stooklokaal, maar Elektrische 

vermogensbalans van gebouw stijgt

▪ HS cabine nodig? Natuurlijke verluchting noodzakelijk, dus 

buiten beschermd volume?

▪ Hoge en lage verluchting conform Synergrid C2 112 (elk min. 0,5 m²)
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I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

ASTRID – radiodekking in luchtdichte gebouwen

▪ Sinds 2014 voor nieuwbouw met grondoppervlakte van meer dan 2.500 m² 

of gebouwen die toegankelijk zijn voor meer dan 150 personen

▪ Isolatie + luchtdichte afwerking = vermindering radiofrequenties tot in het 

gebouw 

▪ Tijdens ontwerp: 

▪ wachtbuizen in dakopbouw ifv bekabeling van buiten (dak) naar binnen

▪ Tijdens werf: Site survey van luchtdichte gebouwschil om noodzaak van 

extra compontenten te evalueren

▪ Toevoegen van zendmasten op dak?

▪ Repeaters in gangen, kelders, ... met UPS?
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I. LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

ASTRID – radiodekking in luchtdichte gebouwen
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Foto’s: https://www.wimobile.be/indoordekking

https://www.wimobile.be/indoordekking


II. SMART BUILDING

Communicatie en automatisatie

▪ Onderlinge koppeling tussen technieken vraagt extra 

bekabeling in gebouw

▪ Grotere datakasten

▪ Grotere kabelbanen voor datakabels (zwakstroom)

▪ Weinig impact op brandlast
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II. SMART BUILDING

Nieuwe norm bekabeling ifv brandgevaar

▪ Eis CPR (construction products regulation) EN 50575 voor 

kabels

▪ Doel: ontstaan en verspreiding van rook beperken

▪ Resultaat: verhogen van veiligheid bij brand voor gebruikers 

en reddingswerkers
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II. SMART BUILDING

Energieneutrale gebouwen

▪ Intelligentie van regeling vermindert energieverbruik

▪ Natuurlijk ventileren als aanvulling op mechanisch

▪ Ramen open = verwarming/ koeling uitschakelen

▪ Management van energiestromen: prioritaire gebruikers 
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▪ De kers op de taart: PV installatie 



III. PHOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

Panelen op dak

•Platte daken, hellende daken of geïntegreerd

•...

18Foto: Cenergie

https://www.wimobile.be/indoordekking


III. PHOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

Panelen op dak

▪ Platte daken, hellende daken of geïntegreerd

▪ Tijdens werf: afdekken panelen

▪ Geïntegreerd: voldoende verluchting van panelen

▪ Bekabeling: installatie door professioneel, erkend installateur

▪ Elektrische stroombanen op gelijkstroom DC

▪ Tracé van DC-kabel van het dak naar de omvormer  buiten 

gebouw indien mogelijk

▪ Kabelberekeningen opvragen
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III. PHOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

Omvormer en Netontkoppelbord

▪ Omvormer: oververhitting bij verkeerde installatie (bv. onvoldoende 

ventilatie rondom) of slecht onderhoud

▪ 10-jarige productgarantie 

▪ NOB: netontkoppelbord indien > 10 kVA

▪ + netstudie door netbeheerder

▪ 4kwadrantmeter voorzien

20Foto: www.bisschop-techniek.nl / http://j-e-t.be/netontkoppelbord.html

https://www.wimobile.be/indoordekking
http://www.bisschop-techniek.nl/
http://j-e-t.be/netontkoppelbord.html


III. PHOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

Brandweer aandachtspunten

▪ Signalisatie voor brandweer 

▪ Wanneer de hoofdschakelaar is 

uitgezet, zijn de zonnepanelen op 

zich toch nog actief en verwekken 

stroom.

▪ Afdekken panelen met dekens 

of schuim

▪ Bediening : centraal via 

brandweerschakelaar 

▪ DC onderbreker vlakbij de DC-uitgang 

van het systeem (op het dak) 

▪ Werking : bij uitschakelen netspanning 

of bediening lokale PV-uitschakelknop 

21Foto: www.eaton-solar.com



IV. ELEKTRISCHE LAADPUNTEN

Laders
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▪ ‘Trage’ lader: via 220/230V stopcontact + geschikte 

lader voor elektrische wagen

▪ Optie: CEE stopcontact 16A

▪ Let op voor oververhitting 

▪ Standaard laadkabels/stekkers

▪ Type 1 laadkabels US SAE 1772 standaard 

▪ Type 2 laadkabels Europese standaard

▪ Type 3 laadkabels = laadstations in FR en IT

Foto’s: autolaadkabel.be 

https://www.wimobile.be/indoordekking


IV. ELEKTRISCHE LAADPUNTEN

Laadpalen
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▪ Standaard laadpalen: < 6 u laadtijd

▪ Socket of met kabel

▪ 22 kW AC (32A)

▪ 3-fase aansluiting op 400 V met nulleider

▪ ‘Snelle’ laadpalen: < 0,5 u laadtijd

▪ 3-fase aansluiting op 400 V met nulleider

▪ 50 kW DC (87A) = Hoog vermogen, langs autostrades, …

▪ Slimme laadpalen, managementsysteem

▪ Maximaal benutten van productie door PV

▪ Rekening houden met actueel elektrisch verbruik van gebouw



IV. ELEKTRISCHE LAADPUNTEN

Laadpalen in gesloten garage
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▪ Ontploffingsgevaar batterijen is beperkt maar giftige gassen kunnen 

vrijkomen

▪ Sprinklers / RWA … weinig toegevoegde waarde

▪ Zo dicht mogelijk bij uitgang (-1) i.f.v. bestrijding brand

▪ Verwijderen van voertuig + onderdompelen

▪ Controle en onderhoud bekabeling/ stekkers/ aansluitingen laadpaal

▪ Kabelberekeningen opvragen, hogere brandlast

Foto: Rexel

https://www.wimobile.be/indoordekking


IV. ELEKTRISCHE LAADPUNTEN

Elektrische fietsen

▪ Ontploffingsgevaar batterijen?

▪ een kwestie van kwaliteit zowel batterij als kabels en stopcontact

▪ Eerst lader aansluiten op batterij, daarna in stopcontact 

▪ batterijen laden waar visuele controle mogelijk is of buiten

▪ Liever kwalitatieve laadpalen ipv stopcontacten
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Foto: Oplaadpunten.org

https://www.wimobile.be/indoordekking


IV. ELEKTRISCHE LAADPUNTEN

Andere brandstoffen

Groene waterstof is waterstof gemaakt uit water en duurzame elektriciteit uit 

(offshore) windmolens of zonnepanelen, zonder CO2-emissies.

▪ KULeuven heeft een zonnepaneel ontwikkeld, dat waterdamp uit de lucht 

door middel van opgewekte zonne-energie direct omzet in groene waterstof.

▪ Rendement: 15%
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Foto: https://www.installatieprofs.nl/nieuws/duurzame-energie/zonne-en-
alternatieve-energie/onderzoekers-ku-leuven-maken-waterstof-met-zonnepanelen

https://www.installatieprofs.nl/nieuws/duurzame-energie/zonne-en-alternatieve-energie/onderzoekers-ku-leuven-maken-waterstof-met-zonnepanelen


IV. ELEKTRISCHE LAADPUNTEN

Andere brandstoffen

▪ Wagens met waterstof tank + laadpaal

▪ In geval lekkage tank: groter risico omwille van explosieve karakter waterstof

▪ Sneller vuur vatten dan benzine/ diesel

▪ Fakkel: belasting op betonstructuur

27

Foto: Queensland University of Technology (QUT)

https://www.installatieprofs.nl/nieuws/duurzame-energie/zonne-en-alternatieve-energie/onderzoekers-ku-leuven-maken-waterstof-met-zonnepanelen


IV. ELEKTRISCHE LAADPUNTEN

Toekomst? 

•Meer en meer elektrisch 

•Meer toepassingen op waterstof

•...
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Luchtdichtheid en ventilatie = grote samenhang

• Smart buildings crëeren geen hoger brandrisico

• Photovoltaïsche installaties en elektrische

laadpunten vragen extra aandacht voor een

kwalitatieve elektrische uitvoering
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 
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• www.connext-nv.be/nl/indoor-dekking-astrid

• www.mijnEPB.be

• www.autolaadkabel.be

• www.Oplaadpunten.org

http://www.connext-nv.be/nl/indoor-dekking-astrid
http://www.mijnepb.be/
http://www.autolaadkabel.be/
http://www.oplaadpunten.org/


CONTACT

Pia Willems

Functie(s): Projectleider Energiezuinige technieken

Contact informatie :

 : 0489 25 70 49

E-mail : pia.willems@cenergie.be
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