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Reductiemogelijkheden constructieve brandveiligheid bij 
toepassing sprinklerbeveiliging

1e editie

2e editie
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Onderzoek eerste editie: terugblik

Bouwbesluit: passieve eisen voor constructieve sterkte bij brand
1. Voorkomen voortschrijdend bezwijken van draagconstructie buiten brandcompartiment;
2. Veilig vluchten buiten subbrandcompartiment;
3. Brandwerende scheidingsconstructie.
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Afgeleide doelstellingen

1. een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden 
zodat veilig vluchten mogelijk is (life safety), binnen de context van het basisontwerp, en/of:

2. een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden 
zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdingsorganisaties kan 
plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp, en/of:

3. het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of object in geval van blootstelling aan 
een brand (exposure protection) waardoor de kans op brandoverslag wordt geminimaliseerd en 
schade aan het bouwwerk en/of object wordt beperkt, in de context van het basisontwerp. 
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Principe effect werking sprinkler
Sprinkler detecteert brand en beperkt de omvang van de 
brand.

Hierdoor:
• Alarmering intern/extern
• Geen hoge temperatuur ontwikkeling/flash-over
• Zeer lokale brand

Bij een functionele sprinklerinstallatie zal de thermische 
belasting op de staalconstructie gering zijn*
* Behalve uitzonderingen in bepaalde opslagsituaties zoals opslag rubber
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Samengevat

Een actieve beveiliging met behulp van een 
sprinklersysteem kan het bekorten van de eisen 
voor de passieve bouwkundige beveiliging 
rechtvaardigen.
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Tweede editie

Verdere uitwerking en verbreding van eerste editie:
1. Duiding vangnet eisen veilig vluchten en brandweerinzet;
2. Niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw en verbouw;
3. Beschouwing PGS 15 ruimte en relatie met gesprinklerde naastgelegen brandcompartimenten;
4. Passieve brandveiligheid constructie pompopstelruimte;
5. Verbeterde voorbeelden.
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Betrouwbaarheid/extra zekerheid

“Wat als de sprinkler niet functioneert” 
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Prestatieniveaus
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Vangnet

Ondanks hoge betrouwbaarheid sprinklersysteem kent de methode een veiligheid door middel van 
een passieve bouwkundige ondergrens.

Doel: 
Bij niet functionele sprinklerbeveiliging veilig vluchten mogelijk maken, en basis bieden voor 
redding door brandweer.

Noot: Het Bouwbesluit kent geen vangnet voor een niet functionele passieve bouwkundige voorziening!
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Stappenplannen
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Voorstel methode voorbeeld 1
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Voorstel methode voorbeeld 1
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Voorstel methode voorbeeld 1
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Voorstel methode voorbeeld 2
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Voorstel methode voorbeeld 2
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Voorstel methode voorbeeld 2

To do: vaststellen 
minimale tijd vangnet 
veilig vluchten/inzet 

brandweer
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Gesprinklerd gebouw met PGS ruimte

Een ruimte voorzien van sprinklerbeveiliging, waarin een (kleine) ruimte is 
gelegen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Dus niet een ruimte voor de opslag van gevaarlijke stoffen waarvoor op basis van 
bijvoorbeeld PGS 15 sprinklerbeveiliging (beschermingsniveau 1) voorgeschreven 
is.

PGS: eis voor passieve bouwkundige brandveiligheid door brandwerende 
draagconstructie. 
Voorstel: actieve beveiliging sprinkler als invulling voor passieve beveiliging*.
* Onder voorwaarden
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Opstelruimte sprinklerpomp

‘Pompsets moeten worden opgesteld in een ruimte met een brandwerendheid van ten minste  
60 min die uitsluitend wordt gebruikt voor brandbeveiligingsdoeleinden.’ 
(§10.3.1 NEN-EN 102845 + NEN 1073).

Achtergronden:
• de brandweer veilig bij een calamiteit in de pompopstelruimte
kan komen zonder directe invloed van warmte en rook van de brand, 
om de installatie af te lezen en te bedienen; 
• de vrijgekomen warmte van de brand geen negatieve invloed mag 
hebben op de werking van de sprinklerinstallatie. 

Bij een niet functionerende sprinklerinstallatie is bovenstaande niet van toepassing.

Voorstel: invulling eis constructieve brandveiligheid (R) in laten vullen door sprinklerbeveiliging. 
Bouwkundig wel invulling geven aan EIW criteria.
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Afsluitend

1. Vangnet eisen veilig vluchten en brandweerinzet;
2. Nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw;
3. Opslag gevaarlijke stoffen;
4. Constructieve brandveiligheid pompopstelruimte;
5. Verbeterde voorbeelden.
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