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Brandveiligheid van de gebouwschil

Nieuwe eisen op til en oplossingen Sven EECKHOUT (WTCB)

Sven Eeckhout studeerde in 2001 af als industrieel ingenieur bouwkunde aan het De Nayer Instituut. Sindsdien is hij

werkzaam bij het WTCB, waar hij begon bij de Afdeling Technisch Advies, waar hij onder andere in staat voor de

rechtstreekse dienstverlening aan bouwprofessionelen. Aansluitend op zijn thesis heeft hij zich steeds verder

gespecialiseerd in het domein van de brandveiligheid. Momenteel is hij als Senior Projectleider nog louter en alleen

bezig met brandveiligheid. Zo is hij co-animator van de Normen-Antenne “Brandveiligheid" en maakt hij deel uit van

verschillende werkgroepen die Technische Voorlichtingen uitwerken omtrent brandveiligheid. Maar hij werkt ook actief

mee aan normcommissies met betrekking tot brandveiligheid en werkgroepen ter herziening van het Koninklijk Besluit

“Basisnormen” binnen de Hoge Raad voor de bescherming tegen brand en ontploffing van de Federale

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een verouderd gebouwenpark dat niet meer voldoet aan de

hedendaagse (comfort)eisen. Om de energiekosten te laten dalen, wordt bij renovaties van gebouwen veelal gekeken

naar het energetisch renoveren ervan. Hiervoor zal men de gebouwschil isoleren. In vele gevallen wordt er brandbare

isolatie, vaak in grote diktes in de gevels aangebracht, die het energieverbruik van het gebouw laten dalen. Hiervoor

kan men ook gebruik maken van geprefabriceerde systemen die een aantal voordelen biedt ten op zichte van ter

plaatse aangebrachte systemen. Het aanbrengen van een brandbare isolatie eventueel in combinatie met een

brandbare gevelbekleding brengt echter risico’s met zich mee met betrekking tot het verspreiden van een brand via de

gevels. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden van de Grenfelltoren in Londen. Tijdens deze presentatie wordt

stilgestaan bij de basisprincipes die gebruikt worden in onze wetgeving om deze vervolgens toe te passen in de nieuwe

regelgeving over gevels die opgesteld werd en in de loop van 2020 gepubliceerd zal worden. Daarnaast worden ook

voorbeelden gegeven om aan deze regelgeving te voldoen.

Voor meer informatie :
www.wtcb.be

www.normen.be
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PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

http://www.wtcb.be/
http://www.normen.be/


• Basisprincipes in herinnering brengen

• Brandreactie

• Brandweerstand

• Weerstand R

• Vlamdichtheid

• Thermische isolatie I

• Nieuwe eisen kenbaar maken

• Praktische oplossingen die aan de eisen voldoen
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



INHOUD VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Brandvoortplanting via het geveloppervlak

III. Brandvoortplanting via compartimenten

IV. Brandvoortplanting overheen het 

gevelsysteem
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I. INLEIDING

• Wetgeving

• Basisprincipes

Brandreactie

Brandweerstand

• Brandveiligheid van gevels
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I. INLEIDING

Wetgeving: Een volledig overzicht via… www.normen.be

6Louter ter illustratie – niet beperkend (bron FOD BZ)

http://www.normen.be/


I. INLEIDING

Wetgeving:

• KB van 7 juli 1994 legt de basispreventienormen vast (en zijn 
wijzigingen, waaronder het KB van 12 juli 2012, laatste 
wijziging 7/12/2016)

• Minimale voorschriften voor de constructie van alle “nieuwe 
gebouwen” in België
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Op te richten gebouwen

Uitbreiding aan bestaande gebouwen, 

enkel toegepast op de uitbreiding



I. INLEIDING

Wetgeving:

•Wat met renovaties?

– Renovaties van “nieuwe” gebouwen vallen wel binnen het 
toepassingsgebied van het KB!

– Renovaties van “bestaande” gebouwen vallen niet onder het 
toepassingsgebied van het KB

• art. 1 van het KB van 04/04/2003: renovaties geschrapt uit het 
toepassingsgebied van het KB van 07/07/1994 

• Niettemin gebruikt als leidraad

1. de veiligheid mag niet verminderen en

2. nieuwe elementen voldoen zoveel als mogelijk aan het KB
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I. INLEIDING

Basisprincipes: Brandreactie versus brandweerstand
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I. INLEIDING

Basisprincipes: Brandreactie

• Def: Gedrag van een 

(bouw)product, dat door zijn 

degeneratie een brand waaraan 

het is blootgesteld voedt 

• Europese Classificatie (NBN EN 13501-

1)

A1, A2, B, C, D, E, F

• Bijkomende aspecten: s en d

10WTCB-Contact 1/2019



I. INLEIDING

Basisprincipes: Brandreactie

• Eisen op de bouwproducten in hun uiteindelijke 

toepassingsvoorwaarden (“end use conditions”) met inbegrip 

van de onderliggende lagen en bevestigingswijzen

• Voorbeeld

Sandwichpaneel MW : A2 s1,d0 

Sandwichpaneel PUR : C s3, d0

Eisen in bijlage 5 van KB Basisnormen
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I. INLEIDING

Basisprincipes: Brandreactie

•Enkele voorbeelden
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I. INLEIDING

Basisprincipes: Brandweerstand

• Def: De eigenschap van een bouwelement om bij brand 

gedurende een welbepaalde tijd zijn functies (stabiliteit, 

vlamdichtheid en thermische isolatie en/of andere gestelde 

eisen) te blijven vervullen
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Stabiliteit R

Vlamdichtheid E

Thermische isolatie I

(Straling W)

(Rookdichtheid S)

WTCB



I. INLEIDING

Basisprincipes: Brandweerstand
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R 30 / 60 / 120

EI 30 / 60 / 120

REI 30/60/120

Eisen in bijlagen 2, 3 en 4 van KB Basisnormen

W
TC

B
-C

o
n

ta
ct

 1
/2

0
1

3



I. INLEIDING

Brandveiligheid van gevels
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I. INLEIDING

Brandveiligheid van gevels

16Grenfelltoren, Londen, 2017



I. INLEIDING

Brandveiligheid van gevels

17Grenfelltoren, Londen, 2017



I. INLEIDING

Brandveiligheid van gevels

18Grenfelltoren, Londen, 2017



I. INLEIDING

Brandveiligheid van gevels

❶ Brandvoortplanting via de oppervlakte van de gevel

• Brandreactie van de gevelbekleding

❷ Brandoverslag tussen 2 compartimenten

• Brandweerstand (aansluiting vloer/gevel

en gevelelement)

• Nieuwe oplossingen voor houtenskelet gevelelementen

❸ Brandoverslag over het gevelsysteem

(brandbare mat., gevent. luchtspouw, …)

• Wijziging van de eisen!
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INHOUD VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Brandvoortplanting via het geveloppervlak

III. Brandvoortplanting via compartimenten

IV. Brandvoortplanting overheen het 

gevelsysteem
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II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

21

WTCB Monografie nr. 23



II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

22Brandproef WTCB open gevelbekleding



II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

• Industriële gebouwen: Geen eisen

• Lage gebouwen (h < 10 m): D-s3, d1

• Middelhoge en hoge gebouwen: B-s3, d1
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II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

• Gevelopbouw met brandbeschermingsvermogen (K-plaat)

24WTCB Monografie nr. 23



II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

• Gevelopbouw met brandbeschermingsvermogen 

(K-plaat)
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Toevoeging aan huidig KB

KB “Basisnormen”

Voorstel aanpassing KB “Basisnormen”



II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

• Gevelopbouw met brandbeschermingsvermogen (K-plaat)

• Informatie niet steeds beschikbaar bij fabrikanten

• Enkele vb (enkel bij wijze van voorbeeld)

– Duripanel 12 mm (K2 10)

– Hydropanel 12 mm (K2 10)

– Cetris 10 mm (K2 10)

– Promatect 100 10 mm (K2 10)

– Fermacell RF plaat 18 mm (K2 30)

– Promatect 100 18 mm (K2 30)
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II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

• Aantonen via een classificatierapport
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II. BRANDVOORTPLANTING VIA HET 

GEVELOPPERVLAK
Eisen in zake brandreactie van de gevel:

• Of via beschikking Europese Commissie (2016/213/CE, geen 

proef noodzakelijk!)

Dichtheid ≥ 390 kg/m³ (*)

Dikte  ≥ 18 mm

Mechanisch bevestigd op een houten draagstructuur

Geventileerde spouw 20 mm

“Ondergrond” achter de spouw A2-s1,d0 (**)

(*) OK indien Ceder (WRC) dichtheid  ≥ 350 kg/m³ (TV 243)

(**) Regenscherm heeft een te verwaarlozen invloed (TV 243)

28
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INHOUD VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Brandvoortplanting via het geveloppervlak

III. Brandvoortplanting via compartimenten

IV. Brandvoortplanting overheen het 

gevelsysteem
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III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Aansluiting vloer / gevel 

• Gevelelement thv de vloer

30WTCB Monografie nr. 23



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Brandoverslag langs de binnenzijde: brandwerende 

aansluiting tussen vloer en gevel
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III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Brandvoortplanting langs de buitenzijde: brandweerstand van 

de gevelelementen ter hoogte van de vloer 

Lage gebouwen 

– Geen eisen 

– Eisen igv specifieke gebouwen (bv. school, rustoorden)

Middelhoge en hoge gebouwen: 

4 mogelijkheden

1. Gevelelement E 60 van 1 m

2. Of gevel E 30 (gehele hoogte)

3. Of gevel E 60 (1 niveau op 2)

4. Of gesprinklerde compartimenten
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III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

33

a + b + c + d ≥ 1 m

a

WTCB Monografie nr. 23



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

34WTCB Monografie nr. 23



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Alternatief: uitkraging E 60 van minimaal 0,60 m

35
WTCB Monografie nr. 23



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Voorbeeld: Gordijngevels

36WTCB-Dossiers 2013/3.8



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Voorbeeld: Gordijngevels

1.Gevelprofiel

2.Verankering R 60

3.Staalplaat (1 à 2 mm)

4.Staalplaat (max. 1 mm dik)

5.Compartimentsvloer

6.Gevelisolatie

7.Rotswolisolatie 

• A2-s3, d0, 45 kg/m³

• 60 mm dik

• Bevestigd met metalen verankeringen

8.Opvulling met rotswol (min. hoogte 150 mm, densiteit 55 
kg/m³

9.Staalplaat (max. 1 mm dik, mechanische bevestigd en overlap 
min. 100 mm)

37
WTCB-Contact 1/2019



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Oplossingen voor houtskeletelementen

38

BINNEN

BUITEN
VLOER (beton)

Gevels (Hout)

BINNEN



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Oplossingen voor houtskeletelementen

39

Houten gevelelementen E 60 en aansluiting tussen gevelelementen en zijkant van de 
vloerplaat EI 60 

• Houten stijlen: min. 38 x 190 mm of 44 x 183, min. C24 en 420 

kg/m³, max. tussenafstand 600 mm

• Isolatie (1) (2): rotswol, min 190 mm, min 45 kg/m³

• Bekledingen toegelaten (een of 2 zijden)

• Opvulling: samengedrukte rotswol (3) (in situ min. 55 kg/m³), 

spaanplaat (4), luchtscherm (5) toegelaten (max. 1,5 mm)

• Ankers (6) (7) en (8): boven de vloerplaat, op elke bouwlaag

• Dekvloer (9) en contactgeluidsisolatielaag (10)

• a + b + c + d ≥ 1m 

WTCB-Dossiers 2015/3.7



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Oplossingen voor houtskeletelementen

40WTCB-Dossiers 2015/3.7



III. BRANDVOORTPLANTING VIA 

COMPARTIMENTEN
Eisen in zake brandweerstand van de gevel:

• Voordeel geprefabriceerde 

oplossingen

– Minder materiaalverbruik

– Kwaliteit stijgt

– Tijdwinst

WTCB-Monografie 34
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INHOUD VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Brandvoortplanting via het geveloppervlak

III. Brandvoortplanting via compartimenten

IV. Brandvoortplanting overheen het 

gevelsysteem

42



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Via geventileerde spouw, brandbare isolatie…

Voorstel HR 1762 R3 Façades-Gevels

– Goedgekeurd op 13 maart 2019
43

WTCB Monografie nr. 23



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Herziening Belgische reglementering

Sinds 12/2015 werkgroep FOD BZ met alle betrokken partijen 
Brandweer, ingenieurs FOD BZ, fabrikanten van ETICS, fabrikanten van isolatiematerialen, 
architecten, aannemers (Confederatie Bouw en WTCB), ISIB, …

Doelstelling 

- Nieuwe eisen voor brandveiligheid van gevels

- Gebaseerd op ervaring van de brandweer en van de experten, buitenlandse 
voorschriften, uitgevoerde brandproeven, …

- Voorstel van deze werkgroep goedgekeurd door de Hoge Raad voor brandveiligheid 
voor aanpassing van de reglementering (KB “basisnormen” (verwacht wordt in de 
loop 2020?))
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III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

45

de raam- en deurprofielen en de beglazing van de 

gevel zijn niet onderworpen aan de eisen

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

EN

46



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Brandreactie van de gevelbekleding

• Uiteindelijke toepassingsvoorwaarden (“End use conditions”)

– Rekening houdend met: bevestigingen, onderliggende lagen, 

…)

47



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Brandreactie wezenlijke onderdelen

48



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Brandreactie wezenlijke onderdelen
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III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

50

– Brandwerend scherm tussen 1ste en 2de

verdieping

– Daarna om de 2 bouwlagen

• Typeoplossing voor hoge gebouwen

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Brandreactie wezenlijke onderdelen
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III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

52

– Met doorlopende 
luchtspouw

• Brandwerend scherm 
tussen 1ste en 2de

verdieping

• Daarna om de 2 
bouwlagen of rondom 
elke opening

• Typeoplossing voor middelhoge gebouwen

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Typeoplossing voor middelhoge gebouwen

– Zonder doorlopende luchtspouw

• Typeoplossing 1:
– Geen geëxpandeerd polystyreen (EPS)

– Geen geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

53



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

54

– Zonder doorlopende 
luchtspouw

• Typeoplossing 2:
– Brandwerend scherm 

tussen gelijkvloers en 1ste

verdieping

– Brandwerend scherm 
tussen 2de en 3de

verdieping

– Daarna om de 2 
bouwlagen of boven of 
rondom elke opening

• Typeoplossing voor middelhoge gebouwen

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

•Eisen tabellen 

vervallen indien 

Grootschalige test

55
HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. BRANDVOORTPLANTING 

OVERHEEN HET GEVELSYSTEEM
Nieuwe eisen (nog te publiceren):

• Vb Grootschalige test (LEPIR2)

56



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Verschil brandreactie - brandweerstand

• Nieuwe eisen voor gevels

• Eisen voor bekleding in end use (strenger)

• Nieuw ook eisen voor wezenlijke onderdelen…

57



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 
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• Websites:
• www.wtcb.be

• www.besafe.be

• www.normen.be

• Publicaties
• Koninklijk Besluit “Basisnormen” 7 juli 1994 en wijzigingen

• WTCB Monografie 23 “Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere 
verdiepingen”

• WTCB-Dossiers 2019/01.04 “Brandpreventie: en wat met gordijngevels?”

• WTCB-Dossiers 2019/01.03 “Brandpreventie: brandoverslag via de gevel: (r)evolutie in zicht”

• WTCB-Dossiers 2019/01.02 “Brandpreventie: wat je absoluut moet weten”

• WTCB-Dossiers 2019/01.01 “Brandpreventie: welke regels en normen gelden er in België?”

• WTCB-Dossiers 2017/02.08 “ETICS en de brandveiligheid van gevels”

• WTCB-Dossiers 2015/03.07 “Nieuwe oplossingen voor houtskeletgevels die voldoen aan de 
brandveiligheidseisen”

• WTCB-Dossiers 2013/03.08 “Beperking van de brandoverslag via een gordijngevel”

http://www.wtcb.be/
http://www.besafe.be/
http://www.normen.be/


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 
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• Publicaties
• WTCB-Dossiers 2013/01.06 “Brandveiligheid bij houtbouw”

• WTCB-Dossiers 2010/04.08 “Brandgedrag van houten gevelbekledingen”

• WTCB-Tijdschriften 2003/02 “Europese testmethoden en classificatie van de brandreactie 
van bouwproducten. Deel 1 : overzicht en stand van zaken. (Van Normen & Reglementen)”

• WTCB-Tijdschriften 2001/04 “De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel 2 : 
berekening van het brandgedrag van houtconstructies.”

• Normen
• NBN EN 1992-1-2

• NBN EN 1996-1-2

• NBN EN 13501-1

• NBN EN 13501-2
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CONTACT

Sven EECKHOUT

Functie(s): Senior Projectleider (Afdeling Akoestiek, Gevels en Schrijnwerk

Animator Normen-Antenne “Brandpreventie”

Contact informatie : www.wtcb.be

 : 02/ 716 42 11

E-mail : sven.eeckhout@bbri.be


