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Definities 
Brandpreventie - Basisnormen

1

Definities
• Bouwmateriaal

• Bouwelement

• Compartiment

• Oppervlakte S van een compartiment

• Plafond

• Verlaagd plafond

• Doorvoeringen

• Duplex

• Evacuatieweg
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Bouwmateriaal Bouwelement

Materiaal gebruikt in de 
bouw

Element gevormd uit één of meerdere bouwproducten met als functie in het 
gebouw:

• Dragen zonder brandscheidende functie (wanden, vloeren, daken, balken, 
kolommen, trappen);

• Dragen met brandscheidende functie (wanden, vloeren, daken, etc.);

• Beschermen van elementen of onderdelen van bouwwerken (verlaagde 
plafonds);

• Niet-dragend zijn of onderdelen zijn van bouwwerken en producten van deze 
onderdelen (beschotten of wanden, plafonds, gevels, deuren, luiken, 
liftdeuren, leidingenkokers en technische schachten);

• Bestemd zijn voor technische installaties (kanalen, kleppen, kabels, etc.).

Compartimentering      Oppervlakte S van een compartiment

• Deel van een gebouw 
begrensd door 
wanden die de 
brandvoortplanting 
naar aanliggende 
compartimenten 
gedurende een 
bepaalde tijd dient te 
beletten.

• Horizontale bruto oppervlakte zonder enige aftrek, 
gemeten tussen
binnenvlakken der compartimentswanden.
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Plafond                           Verlaagd plafond

• Bouwelement dat het 
ondervlak van de vloer of 
van het dak bedekt en zijn 
draag- structuur 
bestaande uit de 
ophangingen, de 
bevestigingen en het 
eventuele 
isolatiemateriaal. Het 
plafond kan onmiddellijk 
tegen de structurele 
elementen van het 
gebouw bevestigd worden 
of een verlaagd plafond 
zijn.

• Opgehangen of zelfdragend plafond.

Doorvoeringen
• Opening in een wand, voor de doorgang van een leiding voor fluïda, vaste 

stoffen, elektriciteit of elektromagnetische golven, zoals licht (b.v. data- en 
glasvezelkabels).

Duplex
• Het compartiment dat gevormd wordt door twee boven elkaar geplaatste 

bouwlagen met een binnenverbindingstrap.

Evacuatieweg
• Maximum 10% hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot 

trappenhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.
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Basisnormen of wetgeving?
• In België is de federale overheid bevoegd om deze basisnormen uit te 

vaardigen. 

• In feite zijn het geen normen maar wetten die dus bindend zijn. 

• De basisnormen zijn van toepassing op alle nieuwe gebouwen. 

Niet van toepassing:

• Renovatie maakt geen deel meer uit van het toepassingsgebied van de 
basisnormen sinds de wijziging van 04/04/2003.

• eengezinswoningen

• lage gebouwen met een oppervlakte ≤ 100 m² en met maximaal 2 
verdiepingen

Afwijkingen
• Indien het onmogelijk is om aan een of meerdere specificaties van de 

bijlagen van de Basisnormen te voldoen, dan kan de FOD Binnenlandse 
Zaken afwijkingen verlenen volgens artikel 4 van het KB van 07.07.1994. De 
alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat ten 
minste gelijkwaardig is aan dat vereist door de voorschriften voor dewelke 
de afwijking werd gevraagd.
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Basisreglement
Het basisreglement bepaalt de minimumvoorwaarden waaraan het ontwerp, 
de bouw en de inrichting van nieuwe gebouwen moeten voldoen om 

• het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand te 
voorkomen

• de veiligheid van personen te verzekeren

• de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.

Lage – middelhoge – hoge gebouwen

Naargelang de hoogte onderscheidt men:

• Lage gebouwen (LG) met een hoogte h 
kleiner dan 10 m (bijlage 2 en 2/1 van 
het KB);

• Middelhoge gebouwen (MG) met een 
hoogte begrepen tussen 10 en 25 m
(bijlage 3 en 3/1 van het KB);

• Hoge gebouwen (HG) met een hoogte 
van meer dan 25 m (bijlage 4 en 4/1 van 
het KB).

h is de hoogte van een gebouw die volgens overeenkomst de afstand is tussen het afgewerkte 
vloerpeil van de hoogste verdieping en het laagste niveau van de wegen rond het gebouw die 
bruikbaar zijn voor de brandweer. Wanneer het dak uitsluitend technische lokalen bevat, 
wordt er geen rekening mee gehouden in de berekening van de hoogte.
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7 bijlagen
De basisnormen zijn verdeeld over 7 bijlagen:

1.Terminologie

2.Lage gebouwen

3.Middelhoge gebouwen

4.Hoge gebouwen

5.Reactie bij brand van de materialen

6.Industriële gebouwen

7.Algemene bepalingen

Geschiedenis 
Brandpreventie - Basisnormen

2
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Ontwikkeling van de wetgeving rond basisnormen

•KB met de algemene 
bepalingen van de norm NBN 
713-010 inzake 
brandbescherming in hoge 
gebouwen.

4 april 1982

•KB tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing 
waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen.

7 juli 1994 •KB tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 7 juli 1994 
met tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing 
waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen.

4 april 1996

Ontwikkeling van de wetgeving rond basisnormen

• KB tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 7 juli 1994 tot 
vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan de nieuwe 
gebouwen moeten voldoen.

18 december 
1996

• KB tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing waaraan 
de nieuwe gebouwen moeten 
voldoen.

19 december 
1997 • KB tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 7 juli 1994 tot 
vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan nieuwe 
gebouwen moeten voldoen. 
Wijziging betreffende de eisen 
voor liften en dakbedekkingen.

4 april 2003
Bijlage 1 : terminologie
Bijlage 2 : lage gebouwen
Bijlage 3 : middelhoge gebouwen
Bijlage 4 : hoge gebouwen
Bijlage 5 : brandreactie van materialen
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Ontwikkeling van de wetgeving rond basisnormen

• KB tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de 
preventie van brand en ontploffing 
waaraan nieuwe gebouwen moeten 
voldoen. Wijziging betreffende de 
eisen voor liften en dakbedekkingen.

13 juni 2007

• KB tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de 
preventie van brand en ontploffing 
waaraan nieuwe gebouwen moeten 
voldoen. Wijziging betreffende de 
brandweerstand en brandwerende 
deuren.

1 maart 2009 • Koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 7 juli 1994 
tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan de nieuwe 
gebouwen moeten voldoen. 
Belangrijke aanpassingen.

12 juli 2012
Bijlage 6 industriële gebouwen.

Ontwikkeling van de wetgeving rond basisnormen

•Koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 7 
juli 1994 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing 
waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen.

7 december 
2016

•Koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 7 
juli 1994 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing 
waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen.

20 mei 2022
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Brandwerendheid
Brandpreventie - Basisnormen

3

Brandwerendheid of brandweerstand

• Het ontstaan en de 
verspreidingssnelheid van een brand in 
een lokaal kunnen vertraagd worden 
door gebruik te maken van materialen 
die weinig of niet bijdragen aan de 
ontwikkeling van deze brand.

• De brandwerendheid behelst het 
vermogen van een bouwelement om 
gedurende een bepaalde tijdsduur te 
voldoen aan criteria ten aanzien van de 
dragende functie, de vlamdichtheid 
en/of thermische isolatie
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Europese Classificatie

R Dragende functie:
• Een constructie die draagstabiliteit behoudt tijdens 

brand.
E Vlamdichtheid:
• Een constructie die beschermt tegen brandoverslag of 

doordringen van aanzienlijke hoeveelheden gas aan de 
brandzijde.

I Temperatuursisolatie:
• Een constructie die ervoor zorgt dat de 

temperatuurverhoging aan de niet brandzijde 
gedurende een bepaalde tijd niet boven een waarde (< 
140 ºC gemiddeld, < 180 ºC maximaal) stijgt.

Europese Classificatie

I1 Temperatuursisolatie deuren:

• Temperatuursisolatie voor brandwerende deuren.

• De Belgische reglementering verwijst naar de 
klasse EL1.  Deze klasse komt ongeveer overeen 
met de oude Belgische klasse voor deuren (Rf).
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Europese Classificatie
Bijdrage aan brand

Europese Classificatie
Rookintensiteit
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Europese Classificatie
Brandende druppels / delen

Gebouwen - Algemeen 
Brandpreventie - Basisnormen

4
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Gebouwen - Specifiek 
Brandpreventie - Basisnormen

5
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Hotels

Hotels
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Hotels

Ziekenhuizen

• EI 60 minuten voor wanden van een compartiment van max. 2.500 m 2 met zelfsluitende 
deuren > EI1 30 minuten.

• Iedere verzorgingseenheid, operatieblok, apotheek, laboratorium, dienst voor radiotherapie 
en stookplaats is minimaal een compartiment met een sas van EI 60 minuten en 
zelfsluitende deuren > EI1 30 minuten.

• Gegarandeerd moet worden: een horizontale evacuatie naar een ander compartiment 
(minstens 2 compartimenten per verdieping, zelfs indien < 2.500 m 2 ).

• EI 30 minuten voor verticale wanden in de verzorgingseenheden of kamers.

• Collectieve keukens (eventueel met inbegrip van het restaurant) van de rest van het gebouw 
gescheiden door wanden EI 120 minuten en zelfsluitende deuren > EI1 60 minuten).

• Kelderverdiepingen: toegang tot de liften via sas begrensd door wanden EI 120 minuten en 
deuren > EI1 30 minuten.

• EI 120 minuten voor liftschacht met wanden met zelfsluitende toegangsdeuren > EI1 30 
minuten.

• Platte daken en vloer onder hellend dak moeten > EI 120 minuten brandwerend zijn en 
toegangsdeuren > EI1 60 minuten.

• Structurele elementen van het gebouw moeten > R 120 minuten brandwerend zijn.
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Woon- en zorgcentra Vlaanderen, Brussel, 
Wallonië, en Duitstalige gemeenschap
1. Lokalen voor bewoners maximaal 1 verdieping 
boven evacuatieniveau.

Woon- en zorgcentra Vlaanderen, Brussel, 
Wallonië, en Duitstalige gemeenschap
2. Lokalen voor bewoners minimaal 2 verdiepingen 
boven evacuatieniveau.
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Woon- en zorgcentra Vlaanderen, Brussel, 
Wallonië, en Duitstalige gemeenschap
3. Lokalen voor bewoners minimaal 2 
verdiepingen boven evacuatieniveau.

Schoolgebouwen 
KB Basisnormen – NBN S21-2004
1. Lage gebouwen met 1 niveau (dag en nacht)
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Schoolgebouwen 
KB Basisnormen – NBN S21-2004
2. Lage gebouwen met meer dan 1 niveau (dag en nacht)

Schoolgebouwen 
KB Basisnormen – NBN S21-2004
3. Hoge gebouwen
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Winkels
KB Basisnormen – ARAB titel 2 art 52 (1968, 1972)
1. Lage winkelgebouwen

Winkels
KB Basisnormen – ARAB titel 2 art 52 (1968, 1972)
2. Middelhoge winkelgebouwen
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Winkels
KB Basisnormen – ARAB titel 2 art 52 (1968, 1972)
Hoge winkelgebouwen

Industriegebouwen (Bijlage 6)
Brandpreventie - Basisnormen

6
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Industriegebouwen en opslagloodsen
De maatgevende brandbelasting van de goederen en de installaties in het 
brandcompartiment bepaalt de klasse A, B of C van het industriegebouw. De 
vereisten (grootte van compartimenten, brandweerstand, actieve 
maatregelen,...) zijn hiervan afhankelijk.

De maatgevende brandbelasting 

De maatgevende brandbelasting van de goederen en de installaties in het 
brandcompartiment bepaalt de klasse A, B of C van het industriegebouw. De 
vereisten (grootte van compartimenten, brandweerstand, actieve 
maatregelen,...) zijn hiervan afhankelijk.

Industriegebouwen en opslagloodsen
De klassen A, B en C

Industriegebouwen worden in klassen ingedeeld in functie van de

maatgevende brandbelasting.
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Industriegebouwen en opslagloodsen
Een specifieke klasse voor opslagplaatsen wordt gedefinieerd als een gebouw 
uitsluitend voor opslag of distributie van goederen (zie ook pagina 19 
opslagklasse C).

Bij de bepaling van de brandbelasting dient men geen rekening te houden met 
brandbare bouwelementen van het gebouw, zolang het gebruik van brandbare 
bouwelementen beperkt is in vergelijking met de brandbelasting van 
goederen en installaties.

De brandcompartimentsgrootte tracht men te beperken. Dit om de brand 
beheersbaar te houden, zodat de totale brandbelasting per compartiment ≤ 
5.700 GJ (en 34.200 GJ indien het gebouw voorzien is van sprinklers)

Industriegebouwen en opslagloodsen
Klasse A

• Compartimentswanden van EI 60 minuten en de 
zelfsluitende deuren EI1 60 en structurele 
elementen R 60 minuten (type I).
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Industriegebouwen en opslagloodsen
Klasse B

• Compartimentswanden van EI 120 minuten en de 
zelfsluitende deuren EI1 60 en structurele  
elementen R 120 minuten (type I)

Industriegebouwen en opslagloodsen
Klasse C

• Compartimentswanden van EI 120 minuten en de 
zelfsluitende deuren EI1 60 en structurele  
elementen R 120 minuten (type I)
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Industriegebouwen en opslagplaatsen
Structurele elementen

Dit zijn elementen die de stabiliteit van een gebouw verzekeren en die in geval 
van bezwijken aanleiding geven tot een voortschrijdende instorting.

Elementen van het Type I

Dit zijn elementen die bij bezwijken aanleiding geven tot een instorting die 
zich kan uitstrekken over de compartimentsgrenzen of die aanleiding geven 
tot beschadiging van de compartimentswanden.

Elementen van het Type II

Dit zijn elementen die bij bezwijken aanleiding geven tot een instorting 
beperkt tot het compartiment.

Industriegebouwen en opslagplaatsen
• De brandcompartimentsgrootte tracht men te beperken. Dit om de brand 

beheersbaar te houden, zodat de totale brandbelasting per compartiment ≤ 
5700 GJ (en 34.200 GJ indien het gebouw voorzien is van sprinklers).

• Een industrieel gebouw, gebouwd voor een specifieke klasse, kan enkel voor 
activiteiten van dezelfde klasse gebruikt worden.
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Aansluiting van de comprtimentswand
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Brandoverslag via de gevel
• Om te vermijden dat een brand tussen twee gebouwen kan overslaan, moet 

de warmtestraling op het tegenovergelegen gebouw < 15 kW/m 2 .

• Hiervoor zijn “2 type-oplossingen” mogelijk:
1. De afstand tussen gebouwen dusdanig vergroten (> 16 meter), zodat er geen 

brandwerendheid vereist is voor de gevels.
2. De gevel is EI 60 minuten brandwerend en de afstand tussen 0 en 16 meter in 

functie van de grootte van de openingen zonder brandwerendheid

Spiegelsymetrie

• Het uitgangspunt is een denkbeeldig industriegebouw 
identiek aan het eigen gebouw spiegelsymmetrisch gelegen 
t.o.v. de perceelsgrens. Als het denkbeeldige gebouw op 
voldoende afstand van de perceelsgrens staat, is er 
voldoende weerstand tegen brandoverslag via straling.

• Voor industriegebouwen en opslagloodsen dicht bij de 
perceelsgrens staan, onderstaand een aantal indicatieve 
voorbeelden waarbij er voldoende weerstand tegen 
brandoverslag is via straling (< 15 kW/m 2 ).

• Gevels : EI 60 minuten brandweerstand

• Opening : zonder brandweerstand

• Afstand : aantal meters tot de perceelsgrens


