
13 November 2020

Seminarie Duurzame 
Gebouwen 

Guillaume de VALERIOLA

SIAMU Bruxelles – DBDMH Brussel

Duurzame gebouwen en

Brandbescherming

Brandbescherming in het kader van renovaties in Brussel

Evacuatie - compartimentering - passieve en actieve veiligheid 



PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Brandveiligheid in het kader van renovaties in Brussel

Evacuatie, compartimentering, passieve en actieve veiligheid 

Guillaume de VALERIOLA (DBDMH)

Guillaume de Valeriola is architect en staat sedert iets meer dan 3 jaar in voor preventie bij de Dienst

voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van Brussel. Hij bestudeert de plannen van te

bouwen, te verbouwen of te herbestemmen gebouwen en bezoekt deze gebouwen om adviezen te

geven met betrekking tot de eisen op het vlak van brandpreventie.

Hij zal verschillende brandeisen voorstellen die nageleefd moeten worden in het kader van renovaties

van gebouwen. De eisen in termen van brandweerstand, compartimentering, passieve en actieve

veiligheid zullen tijdens de presentatie voorgesteld worden. In zijn presentatie zullen we leren wat de

impact is van de energieprestatie van gebouwen op de brandveiligheid van gebouwen.

Voor meer informatie:

https://brandweer.brussels/nl
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https://brandweer.brussels/nl


DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Herhaling van de basisbegrippen over vuur

o Vuurdriehoek en brand

o Backdraft - Flashover (thermische verschijnselen)

• Eisen op het vlak van compartimentering (R-E-I)

o Redenen (verspreiding, afsluiting…)

o Middelen (wanden, deuren, kleppen, roosters...) 

o Materialen (nieuw, renovatie, hergebruik)

• Performant gebouw en impact brand

o Luchtdichte gebouwschil (thermische verschijnselen)

o Duurzame materialen (isolatie, houten structuur...) 

• Goede praktijk en goede reflexen van de ontwerper, de 

constructeur en de gebruiker.

3



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding: VUUR & BRAND

II. COMPARTIMENTERING

III. EISEN BIJ RENOVATIE

IV. PRAKTISCHE GEVALLEN

V. HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

4



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding: VUUR & BRAND

II. COMPARTIMENTERING

III. EISEN BIJ RENOVATIE

IV. PRAKTISCHE GEVALLEN

V. HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

5



I. VUUR & BRAND

Vuurdriehoek

Om vuur te maken, hebben we 3 elementen nodig:

• Brandbare stof (papier, hout, polyurethaan, benzine...)

• Oxidatiemiddel (zuurstof - 21% aanwezig in de lucht)

• Energie (vlam, vonk, weerstand, zon...)

6Bron: google image
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I. VUUR & BRAND
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Brand is een vuur waarvan men de uitbreiding of de 

proporties die het aanneemt niet onder controle heeft.

Foto: RTBF



I. VUUR & BRAND
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> curve van ontwikkeling van een brand

Bron: Le guide national de référence EXPLOSION DE 

FUMÉES - EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ 
ÉCLAIR (Redacteur: E. SENLANNE)
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I. VUUR & BRAND
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! Let op!

Als de temperatuur hoog is, er veel ontvlambare gassen geproduceerd 

worden en er stratificatie van de rook plaatsvindt.

Risico: FLASHOVER: In een halfopen volume, onmiddellijke overgang 

van een lokale vuurhaard naar een algemene ontbranding van de 

brandbare materialen die zich er bevinden.

Foto: brandweer Edingen + google image



I. VUUR & BRAND
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> één van de elementen van de vuur wegnemen = brand

De thermische verschijnselen

! Let op!

Als het oxidatiemiddel schaars wordt … wordt het vuur ondergeventileerd

Risico: BACKDRAFT : Oververhitte rook, geaccumuleerd in een 

gesloten volume, die ontploft wanneer er lucht aangevoerd wordt.

Foto: google image + Le guide national de référence EXPLOSION DE FUMÉES - EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ ÉCLAIR (Redacteur: E. SENLANNE)



I. VUUR & BRAND
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BACKDRAFT

Hoger risico in passieve / luchtdichte gebouwen 

Flashover
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Bron: Le guide national de référence EXPLOSION DE FUMÉES - EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ ÉCLAIR (Redacteur: E. SENLANNE)
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II. COMPARTIMENTERING

Waarom compartimenteren? 

Vermijden dat de brand zich naar 

aangrenzende lokalen of gebouwen 

uitbreidt.

Hoe? 

Brandwerende deuren en wanden (vloer, 

muur en plafonds) plaatsen

Waarmee? 

Metselwerk

Gipsplaat 

Calciumsilicaatplaat

Branddeuren (getest en gecertificeerd)

... 13

Bron: google image



II. COMPARTIMENTERING

Voorbeelden 
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EI 60 bescherming van een 

dakcomplex

EI 60 koker voor de 

doorvoer van kabels en 

leidingen in een parking

Bron: PROMAT

Metalstud

Brandwerende plaat uit gips / Ca-silicaat
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Brandwerende plaat uit calciumsilicaat



II. COMPARTIMENTERING

Voorbeelden 
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EI 60 bescherming door stalen 

balken in te pakken of een 

opspuiting aan te brengen

A: verpakking calciumsilicaatplaat

B: net en pleister

C: spuitpleister

Bron: PROMAT



II. COMPARTIMENTERING

Voorbeelden 
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EI 60 bescherming onder de vloer zonder 

aan het bestaand plafond te raken

standard

bescherming 

EI 60 / EI 30

van een 

houten 

structuur

Bron: PROMAT

1: plaat uit calciumsilicaat

2: houten balk

3: houten vloer
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II. COMPARTIMENTERING
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houten wand EI 60 metalstud-wand EI 60

Metalstud
hout

isolatie

Kalkzand-
steenplaat

isolatie

Kalkzand-
steenplaat

Bron: PROMAT



II. COMPARTIMENTERING

Let op aan de doorvoer van schachten, kokers, leidingen, draden...

De diverse wanddoorvoeren moeten worden aangepakt in functie van 

de aard van de wand, de koker en zijn inhoud.

Brandklep

Opzwellend rooster

Brandwerend luik

Opzwellende ring of mof

Opzwellende beschermingsverf

Brandwerend uitzetbaar schuim

Stop of expanderende steen

Brandwerende mortel 

…
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Bron: PROMAT + Rft



II. COMPARTIMENTERING

Aan de ene kant is er de brandreactie en aan de andere kant de 

brandweerstand.

De brandreactie is het gedrag van een bouwproduct dat – door zijn 

eigen ontbinding – het vuur waaraan het blootgesteld is aanwakkert in 

specifieke omstandigheden
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Bron: WTCB



II. COMPARTIMENTERING

De brandweerstandsprestaties worden uitgedrukt door het criterium 

of de criteria, gevolgd door de duur (in minuten) gedurende dewelke 

er aan deze criteria voldaan is. 
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- Zo schrijft men bijvoorbeeld E60 of REI120 (in plaats van het vroegere RF1u of RF2u)
- In België is de reglementering gebaseerd op een duur van 30, 60 en 120 minuten.

Bron: WTCB
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III.  EISEN BIJ RENOVATIE

• Nieuwe of zwaar gerenoveerde gebouwen – eisen
Onderworpen aan het KB – Basisnormen

Scheiding van de bestemmingen, evacuatiewegen en 

technische of specifieke lokalen (R)EI 60 of 120 (soms 240)

en EI130 voor de deuren.

Passieve bescherming 

–overdimensionering

Actieve bescherming:

–detectie - alarmen - brandblussers - haspels - sprinklers -

rookafvoerinstallaties of ander systeem voor rook- en warmteafvoer 

(RWA) - vermindering van het zuurstofpercentage (industriële 

gebouwen of technische lokalen)
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III.  EISEN BIJ RENOVATIE

• Gerenoveerde gebouwen - eisen

Niet onderworpen aan het KB – Basisnormen

Scheiding van de bestemmingen, evacuatiewegen en 

technische of specifieke lokalen (R)EI 60 (zelden 120) en 

EI130 voor de deuren.

Passieve bescherming

–de bestaande structuur versterken

Actieve bescherming: controle van de aanwezige installaties

– detectie - alarmen - brandblussers - haspels - sprinklers -

rookafvoerinstallaties of ander systeem voor rook- en warmteafvoer (RWA) -

opzwellende verf (staal) - bescherming door de structuur te bedekken met 

platen - …
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III.  EISEN BIJ RENOVATIE

• Interne richtlijn van de DBDMH (niet officieel)
Verbouwing van appartementsgebouwen waar het KB Basisnormen niet van toepassing is.

 1a: wanden tussen appartementen EI 30

 1b: wanden tussen appartementen EI 60

 2: wanden trappenhuizen EI 60 + EI deuren130

 3: conformiteit van de lokalen en technische installaties (elektrische keuring, gaskeuring) + liften.

 4a: veiligheidsverlichting in trappenhuizen natuurlijke verlichting straatkant.

 4b: veiligheidsverlichting

 5: rookafvoer: opening 1m²

 6: blusmiddelen: 

brandhaspels, brandblussers...

24Bron: DBDMH
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IV. PRAKTISCHE GEVALLEN - RENOVATIE

• Opdeling van een eengezinswoning (KELDER+G+2+D)
kleine renovatie / geen bijgebouwen / 3 woningen
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 Minimum 2 evacuatiemiddelen per woning

 Scheiding tussen de woningen en de gemeenschappelijke 

delen:

– wanden (R)EI 60

– branddeuren EI130.

 Scheiding tussen de diverse woningen:

– wanden (R)EI 30

– branddeuren EI130.

 Compartimentering van de gemeenschappelijke stookplaats 

en 

het vuilnisbakkenlokaal in de kelderverdieping

– wanden (R)EI 60

– branddeuren EI130.

 2 brandblussers (6 l schuim) verspreid over de trappen

 Keuring van de elektrische installaties.

 Rookafvoer boven aan de trappen 

te behouden.

Bron: Guillaume de Valeriola



IV. PRAKTISCHE GEVALLEN - RENOVATIE

• Totaalrenovatie van een gebouw (KELDER+G+4+D)
grote renovatie / constructie van bijgebouwen / 5 woningen
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 Minimum 2 evacuatiemiddelen per woning 

 Scheiding tussen de woningen en de gemeenschappelijke 

delen:

– wanden (R)EI 60

– branddeuren EI130.

 Scheiding tussen de diverse woningen:

– wanden (R)EI 60

– branddeuren EI130.

 Compartimentering van de gemeenschappelijke stookplaats en 

van het vuilnisbakkenlokaal, gaslokaal en toegangsdeur van de 

kelderverdieping

– wanden (R)EI 60 (120)

– Branddeuren EI130(60)

 3 brandblussers (6 l schuim) verspreid over de trappen

 Keuring van de elektrische installaties.

 Veiligheidsverlichting in de gemeenschappelijke delen.

 Rookafvoer boven aan de trappen 

te maken/behouden.

Bron: Guillaume de Valeriola



IV. PRAKTISCHE GEVALLEN - RENOVATIE

• Ophoging met 2 verdiepingen - houten structuur (KELDER+G+4+D)

toevoeging van een duplex / 2 extra verdiepingen / fotovoltaïsch / 4 won.
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 Minimum 2 evacuatiemiddelen per woning

 Scheiding tussen de woningen en de gemeenschappelijke 

delen:

– wanden (R)EI 60

– branddeuren EI130.

 2-3 brandblussers verspreid over de trappen

 Keuring van de elektrische installaties.

 Veiligheidsverlichting in de gemeenschappelijke delen.

 Rookafvoer boven aan de trappen 

te maken.

 Inrichting om de fotovoltaïsche panelen uit te schakelen

zo dicht mogelijk bij het paneel + aanduidingen op het bord

 Let op: Houten structuur = mogelijk smeulend vuur 

in de structuur
Bron: Guillaume de Valeriola



IV. PRAKTISCHE GEVALLEN - RENOVATIE

 Let op: Houten structuur = mogelijk smeulend vuur in de structuur
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Unidirectionele verbranding

Bron: Alexandre Deux, Clémence Kirtz. Re-conception Bois-feu. Sciences de l’ingénieur [physics]. 2012. ffhal-01873228

Verbranding

Efficiënte doorsnede

Warm front

Residueel front



IV. PRAKTISCHE GEVALLEN - RENOVATIE

• Totaalrenovatie van een gebouw (KELDER+G+8)
grote renovatie / kantoorgebouwen – 6 eenheden / techn. werken

30

 Minimum 2 evacuatiemiddelen per woning 

– veel gebruikers - 2 trappenhuizen

 Scheiding tussen de kantoren (max. 2500m²), de 

gemeenschappelijke lokalen (o.a. trappen) en de 

kelderverdieping:

– wanden (R)EI 60(120)

– branddeuren EI130.

 Compartimentering van de stookplaats en 

van de technische lokalen en de toegangsdeur van de 

kelderverdieping:

– wanden (R)EI 60(120)

– Branddeuren EI130(60).

 Branddetectie + drukknoppen

 Haspels + brandblussers verdeel over de plateaus

 Veiligheidsverlichting in de evacuatiewegen

 Rookafvoer boven aan de trappen Bron: Guillaume de Valeriola



IV. PRAKTISCHE GEVALLEN - RENOVATIE

• Verbouwing van een gebouw (KELDER+G+2+D)
verandering van bestemming / kinderdagverblijf op glvl. en keld. verd.
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 Minimum 2 evacuatiemiddelen per woning 

– Niet-autonome bewoners 

 Scheiding tussen het kinderdagverblijf en de gemeenschappelijke 

delen:

– wanden (R)EI 60

– branddeuren EI130.

 Scheiding van de keuken, de wasplaats, de stookplaats en 

van de technische lokalen en de toegangsdeur van de 

kelderverdieping:

– wanden (R)EI 60

– branddeuren EI130.

 Keuring van de elektrische en technische installaties

 Veiligheidsverlichting in de evacuatiewegen

 Branddetectie + drukknoppen

 Haspels + brandblussers gespreid

 Borstwering aan de trap 60cm

 Brandopleiding personeel

Bron: Guillaume de Valeriola
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V. HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

• Hoe zit het met het hergebruik van bouwmaterialen?
Hergebruik kan worden overwogen, maar onder bepaalde 

voorwaarden op het vlak van verduurzaming en terugplaatsing.

De juiste vragen stellen

33

 Zijn er aantastingen, scheuren, zwellingen te wijten aan water?

 Hoe terugplaatsen volgens de oorspronkelijke voorschriften?

 Is het materiaal gevoelig of veroudert het slecht?

 Hoe het materiaal demonteren en verplaatsen zonder het te 

beschadigen?



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Rekening houdend met zijn brandreactie en 

brandweerstand, moet men zijn bouwmateriaal goed 

kiezen en zorgvuldig verwerken.

• Compartimenteren is "dozen maken om de brand op te 

sluiten" … om de verspreiding ervan te vermijden.

• Een goed gebruik van een gebruik is even belangrijk als 

de prestatie ervan.

Voorbeeld: 

Een branddeur is alleen doeltreffend... als ze dicht is!
34



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Brandreglementering

• Brandpreventiemaatregelen bij de verdeling van een Brussels 

huis:  https://homegrade.brussels/nl/documentatie/themabrochures/
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https://homegrade.brussels/documentation/publications-outils/


CONTACT

Preventiedienst

Brandweer van Brussel

Helihavenlaan 15 – 1000 Brussel

 : 02 208 84 30

E-mail: prev@firebru.brussels

Technische permanentie 

ter plaatse of per telefoon 

van maandag tot vrijdag van 9u tot 11u30


