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VEBON-NOVB biedt toegevoegde waarde door de collectieve belangenbehartiging 

van haar leden op het gebied van (integrale) brandbeveiliging en (integrale) 

beveiliging. 

Meerdere rookbeheersingsbedrijven hebben zich daarom verenigd in sectie 5 van 

Vebon-NOVB. Deze leden zijn actief in tunnelventilatie, parkeergarageventilatie, 

overdrukinstallaties en/of RWA-systemen in bovengrondse gebouwen, zoals 

winkelcentra, atria en industriegebouwen. 

Juist in deze bovengrondse gebouwen worden steeds minder RWA-systemen 

toegepast.

Inleiding:



Om te kunnen begrijpen waarom er anno 2017 slechts in beperkte mate RWA-systemen 

worden toegepast moeten we de geschiedenis kennen.

• 1958 – 1962 : enkele significante branden (o.a. Jaguar): in oorsprong kleine branden 

leiden tot total loss

• 1962 - 1964 : Britse overheid verstrekt opdracht aan Fire Research Station

of Boreham Wood – Onderzoeksrapportage (Technical Paper 7&10

wordt gepubliceerd:

- oplossingsrichting: ventileren

• 1964 – 1990 : brandveiligheid is rol voor brandweer (er is nog geen sprake van 

duidelijke regelgeving). De brandweer is bekend met het nut van RWA

en eist met name in industriële objecten en winkelcentra dergelijke 

installaties (de locale preventist bepaald de te nemen maatregelen)

• 1992 : Bouwbesluit: prestatie-eisen voor woningen, woongebouwen, 

woonwagens, kantoren en logiesgebouwen. Functionele eisen voor

overige gebouwen zoals industriegebouwen.

Historie:



• 1980 - 1998 : ondanks functionele eis in BB eist BRW:

BC < 2.500 m2: geen voorzieningen

BC > 2.500 m2 < 5.000 m2 : RWA+detectie+doormelding

BC > 5.000 m2: sprinkler

Vluchtweglengte > 30 m: RWA+detectie

• 1995 : Beheersbaarheid van Brand, Reken- en Beslismodel

• 1990 - 2003 : voor veilig vluchten: Hrv = 2,5 m, Tz < 250°C

• 2002 : certificeringsregeling Rookbeheersingssystemen (o.b.v. normconformiteit,

het rookbeheersingsbedrijf keurt haar eigen werk, de inspectie-instelling 

neemt steekproeven)

• 2003  : Bouwbesluit herzien:

- vluchtweglengte gekoppeld aan bezettingsgraadklasse

- BvB wordt aangewezen als gelijkwaardige oplossing grote BC

RWA wordt aangewezen als gelijkwaardige oplossing grote BC,

overschrijding vluchtweglengte, creëren niet-besloten ruimte

Historie:



• 2007 : BvB herzien

- dragende kolommen tot 0,5 m boven stapeling brandwerend

- voorbeelden beperken brandgrootte toegevoegd

• 2012 : Bouwbesluit herzien:

- terugdringen nodeloze meldingen

- BC lichte industrie tot 2.500 m2

- inspectiecertificaat (voor alle brandbeveiligingssystemen)

- certificering op basis van afgeleide doelstellingen (inzet brw of vluchten)

• 2014 : NEN6079

• 2015 : NEN6060 wordt gepubliceerd (ter vervanging van BvB2007)

Historie:



In de tijd:

• rol brandweer veranderd van adviseur naar toetser

• het verzamelen en delen van succesverhalen

• regelgerichte benadering (minimale veiligheid conform BB) i.p.v. risicobenadering

Met de invoering van BvB:

• risicodenken wordt worst-case scenario denken. Is men niet in staat om met de gekozen 

oplossing het worst-scenario te handelen dan mag deze oplossing niet worden voorzien

• adviesbureau’s gaan zich steeds meer en meer bezighouden met brandveiligheid

• 25 m2 brand

• 1 TAS / 6-koppige bemanning / 2 lage drukstralen

Met de invoering van het inspectiecertificaat:

• te beperkt aantal afgeleide doelstellingen

Waar ging het fout:



• 25 m2 werd de standaard (bovendien: brandvermogen is bepalender dan brandgrootte)

• worst-case denken

• invloed adviesbureau’s

• brandveiligheid wordt gezien als kostenpost

(Publieke) opinie beïnvloed door:

• de Schiphol brand

• brand Gamma Doetinchem

• drama De Punt

• lobby sprinkler

Waar ging het fout:



Een doeltreffend ontworpen en goed functionerende RWA-installatie kan, indien

aan de gestelde randvoorwaarden is voldaan, door afvoer van hete rookgassen en 

nog onverbrande (toxische) gassen:

• de omstandigheden verbeteren voor het kunnen vluchten van aanwezige 

personen

• meer zicht op brandontwikkeling

• in sommige gevallen kan de brand bij aankomst al van buitenaf gelezen worden

• het zicht van brandbestrijders op de brandhaard verbeteren

• het optreden van flash-over en brandoverslag uitstellen of voorkomen

• het bezwijken van draagconstructies van een gebouw en brandscheidingen uitstelle

• bijdragen aan het voorkomen van backdraft en rookgasexplosie tijdens brandbestrijding 

en daarmee positief effect hebben op de veiligheid van brandweerpersoneel en andere 

hulpverleners

• bijdragen aan beperking van branduitbreiding en rookverspreiding

• schade aan het bouwwerk beperken waardoor het na brand eerder in bedrijf genomen 

kan worden

Meerwaarde:



Duitsland:

Afvoer van alleen hitte wordt in Duitsland als aparte 

installatie en veiligheidsdoel omschreven.

• in trappenhuizen dient veelal voorzien te worden in een rookluik 

met doorlaat is 1 m2.

• industriehallen > 200 m2 dienen een voorziening voor ontroking te 

hebben zoals bijvoorbeeld “ausschmelzbare Flächen”.

• afhankelijk van het gebruik en de gebruikte bouwmaterialen moet al 

snel in een RWA-systeem worden voorzien.

 1,5 m2 per 400 m2, of

 10.000 m3/h per 400 m2, of

RWA volgens DIN-18.232

Voorts:

 elke 1600 m2 hal een eigen groep

 per 1.600 m2 een rooksegment

Buurlanden:



België:

• in trappenhuizen dient voorzien te worden in een rookluik met doorlaat is 1 m2

(NBN-21-208-3).

• industriehallen > 500 m2 < 2.000 m2 dienen een voorziening voor 

ontroking te hebben (netto doorlaat van de toe- en afvoervoorzieningen

tenminste 2% van het vloeroppervlak of RWA volgens NBN-S-21-208-1)
(uitzondering: hallen met vuurbelasting < 350 MJ/m2).

• industriehallen > 2.000 m2 dienen van een RWA te worden voorzien

uitgevoerd conform NBN-S-21-208-1)
(uitzondering: hallen met vuurbelasting < 350 MJ/m2).

Buurlanden:



Met het uitkomen van BB2012 dient elke, vergunning plichtige, brandbeveiligingsinstallatie

voorzien te zijn van een inspectiecertificaat (conform het CCV-inspectieschema).

De betreffende installatie dient getoetst te worden op basis van de afgeleide doelstelling.

Deze komen er in het kort op neer:

1: Inzet brandweer

2: Ondersteuning vluchten

Waarschijnlijk is er nog in 2017 sprake van 2 aanvullende afgeleide doelstellingen:

3: Nazorg (10-voudige parkeergarageventilatie)

4: Schadebeperking

Een verzoek om een 5e afgeleide doelstelling is ingediend 
(“Het verbeteren van de inzetmogelijkheden van de brandweer en het realiseren van tijdwinst voor de brandbestrijding door vertraging van de 
doorgroei van een lokale brand naar een compartiments- brand (verandering van het natuurlijk brandverloop”) 

Certificering:



De inspectie-instelling toetst niet op normconformiteit of handelen in de geest van de norm

maar op doeltreffendheid en beschouwd hierin het geheel op basis van:

• Bouwkunde (brandcompartimentering, brandwerendheid, doorvoeren, vluchten)

• Installatietechniek (interactie met bijvoorbeeld sprinkler, bmi, luchtbehandeling)

• Organisatie (BHV, netheid, risico op brand)

Ook bestaande installaties moeten worden voorzien van een inspectiecertificaat.

Slecht in een enkel geval lukt dit. 

Met name door gebrek aan herleidbaarheid !! (geen PvE, UPD of e.d. voorhanden)

Gevolg:

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de RWA-voorziening te kunnen afschakelen
(voorbeeld: BC bestaande bouw mag 3.000 m2 zijn, elke hal < 3.000 m2 het laten vervallen van de RWA maar ook van de BMI).

Certificering:



Wat men niet weet:

• de installatie mag worden afgenomen in het licht van de bij aanleg geldende normen

(bv: VdS2098, brandveilig gebouw bouwen) mits deze normen zijn opgenomen

in het normatief kader van de CCV-regeling (dit kader kan op verzoek worden uitgebreid)

• indien niet tot certificering kan worden overgegaan bestaat de mogelijkheid samen met

bevoegd gezag te beoordelen of de bestaande installatie toch geaccepteerd kan 

worden.

• indien men het niet eens is met de II kan het CCV Deskundigepanel [DP] worden 

geraadpleegd. Uitspraak DP is bindend.

Certificering:



Een auto gebouwd in 1968 hoeft anno 2017 niet nog steeds niet voorzien te zijn van een 

autogordel. Met deze auto mag dus nog steeds worden gereden. 

Wel is de bestuurder zich bewust van de risico’s. Acht hij deze niet acceptabel dan zal hij 

zelf kiezen voor het installeren van autogordels.

Niet onder alle omstandigheden is de autogordel echter effectief.

- rijd ik met 50 km/h tegen een boom dan zal de autogordel ervoor zorgdragen dat mijn

verwondingen beperkt zijn of zelfs helemaal geen verwondingen

- rijd ik met 120 km/h tegen een boom dan zal de autogordel nauwelijks tot niets 

bijdragen. De markt heeft daarom gezocht naar aanvullende maatregelen.

Denk hierbij aan kreukelzones, airbags, terugtrekkend steur, etc.

De autogordel:



• brandveiligheid is een samenspel van maatregelen en voorzieningen. RWA kan in vele

situaties tegen lage kosten voorzien in aanvullende veiligheid. Soms leidt de aanwezigheid 

van een RWA op lagere investeringen in andere voorzieningen

• NEN6079

Binnen NEN6079 wordt de aanwezigheid van een RWA-gehonoreerd (kans wordt verkleind dat brand van lokale brand doorgroeit naar compartimentbrand).

• Kwadrantenmodel (RWA ter ondersteuning binnenaanval of bescherming naastgelegen BC)

• Eurocodes (constructieve veiligheid, opwarmen constructies vertraagt en daarmee verkleind kans op bezwijken)

• lobby

- breng RWA weer onder de aandacht bij brandweer, architecten, adviseurs, eigenaren, ….

(keyholders: II, Vebon, Werkgroep RWA)

• wet- en regelgeving

- geef RWA een positie in het bouwbesluit (zoals bijvoorbeeld is gebeurd voor tunnels > 500 m)

• bewustzijn

- verantwoordelijkheden

- een afbrandscenario is niet duurzaam

- ca. 60-70% van de bedrijven welke getroffen worden door een significante brand

zijn binnen 5 jaar van de markt

Toekomst:



Wat gaat er met RWA gebeuren na invoering Omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsborging?

Toekomst:


