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Hoe brandwerendheid van bouwelementen aantonen? 
  
 
ir . Edwin Van Wesemael van ISIB  (Instituut de 
Sécurité Incendie – Instituut voor Brandveiligheid) 
beet de spits af met een uiteenzetting over hoe 
brandwerendheid van bouwelementen via de 
basisnormen dienen te worden aangetoond.  

Weerstand tegen brand is het vermogen van een 
bouwelement om gedurende een bepaalde termijn 
aan een aantal minimum eisen/prestaties te 
voldoen op het vlak van draagvermogen, 
vlamdichtheid en/of thermische isolatie zoals gespecifieerd in een gestandaardiseerde brandweerstandsproef. 
De hiervoor vermelde Basisnormen voor de Preventie van Brand en Ontploffing (KB van 07/07/1994 gewijzigd 
door het KB van 12/07/2012) en een aantal andere wetteksten schrijven voor welk gedrag een bouwelement 
bij brand moet vertonen in functie van de kenmerken van het gebouw (hoogte, gebruikstype). Dit brandgedrag 
is gekwantificeerd door een Europees classificatiesysteem of een Belgisch voor enkele specifieke gevallen.  

De Europese klassering van brandwerendheid vertrekt vanuit  vier basiscriteria. 
• Het R-criterium (draag- of stabiliteitscriterium) is uitsluitend op structurele (dragende) elementen van 

toepassing en geeft het draagvermogen van deze elementen weer als ze gedurende een bepaalde tijd aan 
vuur worden blootgesteld. 

• Het E-criterium (vlamdichtheid van een bouwelement) heeft betrekking op de aanwezigheid of het 
verschijnen van openingen waarlangs rookgassen naar aanpalende compartimenten kunnen ontsnappen en 
zo de brand mogelijks verspreiden. 

• Het I-criterium (de thermische isolatie) is het vermogen van een scheidend element om de doorgang van 
warmte tegen te houden. Volgens dit criterium moet de gemiddelde temperatuurstijging < 140 graden en de 
maximale temperatuurstijging <180 graden. Voor deuren geldt een uitzondering. Hier hanteert men de  I2 
standaard procedure (temperatuurstijging < 180°C op de vleugel en < 360°C voor omlijsting) of de I1 
supplementaire procedure (< 180°C op de vleugel en < 360°C voor omlijsting).  

• Het W-criterium heeft betrekking op de straling die gemeten vanop 1 m afstand van het proefelement kleiner 
dan 15 kW/m2 moet zijn. 

De Europese klassering gebeurt dan door een combinatie van bovenstaande criteria op basis van de vereiste 
eigenschappen, aangevuld met de classificatietijd in minuten.  EI60 is bijvoorbeeld ‘niet dragend, vlamdicht en 
isolerend gedurende 60 minuten’. Deuren vormen een speciaal element, waarbij men voor de klassering de 
(gecombineerde) criteria EI1, EI2, EW en E hanteert.  

In Belgische wetgeving was de brandwerendheid eenvoudiger uitgedrukt, namelijk met Rf (résistance au feu) 
getest op basis van de NBN 713.020, waarbij gelijkaardige criteria (stabiliteit, vlamdichtheid en thermische 
isolatie) werden beoordeeld gedurende een bepaalde tijd.  Deze Belgische norm was geldig tot 1 december 
2016, en nog steeds van toepassing voor gebouwen waarvoor de vergunning vóór die datum werd afgeleverd. 
Brandwerende deuren vormen eveneens een uitzondering waarvoor de Belgische norm geldig blijft tot 1 juli 
2021. 

Brandwerendheid aantonen via CE-markering 

Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de 
Europese Economische Ruimte. 

Het KB ‘Basisnormen’  van 2007 verwijst naar de CE-markering voor het aantonen van brandwerendheid. Een 
CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de 
Europese Economische Ruimte. 
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Scenario 1: er is een CE-markering  
Het aantonen van brandwerendheid via de CE-markering is mogelijk voor producten waarvoor een 
geharmoniseerde productnorm bestaat. Die norm wordt gepubliceerd in de Official Journal of the European 
Union, en voorziet een overgangsperiode en een verplichte toepassing.  
Daarnaast bestaat er ook een vrijwillige CE-markering op basis van het EAD (European Assessment Document) 
dat de basis vormt voor het ETA (European Technical Assessment). Deze assessment wordt afgeleverd door de 
fabrikant en is in principe niet verplicht (behalve in een aantal Europese landen waar de ETA verplicht wordt 
als hij beschikbaar is). Een fabrikant met een ETA moet wel voldoen aan een verplichte CE-markering.   

Wanneer een product CE-gemarkeerd is, dient de fabrikant een prestatieverklaring (Declaration of 
Performance, kortweg 'DoP') af te leveren, als basis om de brandwerendheid van een product te bepalen. In 
de prestatieverklaring beschrijft de fabrikant aan welke essentiële eigenschappen het product beantwoordt en 
aan welke relevante productkenmerken van de ZA bijlage van de productnorm wordt voldaan.  

De fabrikant heeft ook nog een aantal andere verplichtingen. Zo moet hij een CE-label op het product of op de 
verpakking aanbrengen, dat de gedeclareerde prestaties vermeld en overeenstemt met de prestatieverklaring. 
Voorts moet de fabrikant aan de gebruiker verplichte documentatie over het product afleveren met plaatsings-
en onderhoudsvoorschriften.  

Scenario 2: er is geen CE-markering 
Bij gebrek van een CE- markering zijn er een aantal alternatieven om brandwerendheid aan te tonen.  

Dat kan in eerste instantie een classificatierapport zijn dat wordt door middel van een beproeving volgens 
Europese normen door een ISO 17025 geaccrediteerd labo in Europa of de Europese vrijhandelszone wordt 
afgeleverd. Het rapport kan ook worden afgeleverd op basis van EXAP-rapporten (Extended Application – met 
een uitgebreid toepassingsdomein) en aan de hand van een analyse van proefverslagen.  Een 
classificatierapport bevat een beschrijving van het toepassingsdomein van het proefelement en de 
klasseringen die ervoor verkregen zijn.  

Een tweede mogelijkheid is een berekening van de brandwerendheid volgens één van de goedgekeurde 
methodes, die werden gepubliceerd in het Ministerieel Besluit (MB) van 2013. Het uitgangspunt is dat men 
voor de berekening altijd een standaardbrandkromme hanteert. Voorts wordt er verwezen naar de Eurocodes 
die de manier bepalen waarop de belasting op constructies en in geval van brand moet worden berekenen. In 
het MB is er een model van berekeningsnota opgenomen. 

De derde alternatief voor het aantonen van brandwerendheid bestaat erin om na te gaan of er in een 
technische goedkeuring (BENOR en/of ATG in België of een gelijkwaardige beoordeling uit een ander EU of 
EFTA land) een brandwerendheidklassering wordt aangetoond. 

Ten slotte is een beproevingsverslag volgens de NBN 713.020 (Belgische Rf klassering) ook toegelaten tot het 
einde van de co-existentieperiode voor producten waarvoor een productnorm in overgangsfase is. De 
geldigheid van deze Belgische rapporten zal uiterlijk op 1 juli 2022 eindigen ; de officiële correcte datum zal 
bekend zijn na de publicatie van het herziene KB ‘Basisnormen’ (voorzien in het najaar van 2021). 

In onze Belgische wetgeving hebben brandwerende deuren een speciaal statuut aangezien er naast de 
brandwerendheid een aantal bijkomende prestaties, op basis van Europese proeven, moeten kunnen worden 
aangetoond. Zo moeten deuren qua afmetingen, vlakheid en mechanische prestaties klasse 2 behalen; en 
klasse 4 voor mechanische duurzaamheid (50.000 cylci).  Hun prestatiebestendigheid moet bovendien 
gecertificeerd worden volgens systeem 1, waaraan BENOR of ATG voldoen.  

 
 


