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ABSTRACT 
 
This master thesis is the final phase of my graduation as MSc in Building Physics & Services at the 
Eindhoven University of Technology. The thesis plans out a fire safety design for a high rise office 
building based on quantified performances and failure rates. It combines fire safety engineering 
practices with reliability aspects. 
 
Buildings in the Netherlands have to comply with Dutch legislation, namely the Building decree 
(Bouwbesluit 2012). This Building decree is rule based and gives prescriptive requirements for 
buildings up to 70 meters. The Building decree states that for buildings higher than 70 meters an 
‘equal level of fire safety’ should be accomplished. In practice this is reached by applying the non-
formalized fire safety guidelines for high rise buildings, published by the SBR (Dutch institute for 
building and construction branch). But this guidelines have no proved verifiable equal level of fire 
safety as intended by the Building decree. So it is unclear whether a high rise design meets the legal 
fire safety level.  
 
In this research a set of fire safety objectives, with quantified performances and failure rates, is 
derived, based on the fire safety requirements of the Dutch Building decree. This set can serve for a 
design of a high rise office building, with a verifiable equal level of fire safety as required by the 
Dutch Building decree. The method is based on the performance based designing with semi-
probabilistic approaches which are also used in the Eurocodes. These Eurocodes are also pre-
scribed for building structures in the Building decree and thus have a close relation to the other fire 
safety aspects. The developed method in this research fits clearly in the ‘vision on fire safety’ of the 
Ministry of the Interior for a wider application of performance based designing for larger and complex 
buildings. 
 
The method to derive the quantified performances and failure probabilities from the Building decree 
requirements is based on the following aspects: 
 The Building decree has a systematic set up, where objectives and goals are broken down in 

functional descriptions and these functional descriptions are broken down in specific require-
ments and measures (similar to the method of Systems Engineering). 
The objectives and goals are specified in qualitative safety terms but misses the failure rate quan-
tifications. 

 With the prescribed requirements and preventive measurements the Building decree is represent-
ing an implicit reliability. This reliability is the complementary factor of failure. And the failure rates 
of the preventive measurements can be determined via failure rate databases, life tests or semi-
probabilistic calculations. 
 

Based on these two aspects the failure rate of an objective is calculated backwards. And so a com-
plete set of quantified performances and failure rates is worked out for the fire safety objectives. The 
procedure is outlined in figure below. 
 

Functional description 1.1 Requirement 1.1.1 Preventive measure aFire safety goal 1

Fire safety goal 2

Fire safety goal 3

Fire safety goal 4

Fire safety goal 5

Government objective 2
Functional description 1.2

Functional description 3.1

Functional description 3.2

Requirement 1.1.2 Preventive measure b

Government objective 1

lFSG1 = F(   FD1,   FD2, ... )l l

     PMa,    PMb, ...l l

RQ1 = F(   PMa,     PMb, ...)l l l

lFD1 = F(   RQ1,   RQ2, ...)l lF(   x,    z, ...) means function of   x,   z, ...l ll l

lX means failure rate of x

 
With these quantified performances and failure rates for the fire safety objectives, a design is made 
for a high rise office building. For the ‘equal level of fire safety’ the general risk formula is used: 
 Risk  = probability (starting of a fire + failing preventive measures) * impact 
 
In a high rise office building the probability of starting a fire is larger than in a smaller office and the 
impact is larger (more people in the building). And on the same time the risk (fire safety level ) should 
be the equal to a smaller office. So the probability of failing of preventive measures should be less 
than in smaller buildings. In fact it should be a factor 10 smaller. 
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Finally a comparison is made between the SBR guidelines design and the performance based de-
sign. This comparison proves that the SBR guidelines oversizes, for example the measures of the 
building structures (120 minutes resistance instead the calculated 90) and an over pressure system 
combined with compartimentation in the stairways. So the SBR guidelines do meet the legal level of 
fire safety overwhelmingly. But whether these cost-increasing measures leads to less casualties and 
damage is the questionably. What clearly is distinguishable in the Netherlands are the more expen-
sive building methods like working with concrete structures instead of steel. 
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1.  INLEIDING 

 
1.1. Achtergrond 

In Nederland worden gebouwen ontworpen en gebouwd op basis van technische voorschriften uit 
het wettelijk voorgeschreven Bouwbesluit 2012 [1]. Voor zowel hoge en ondergrondse gebouwen 
(hoger dan 70 m boven of lager dan 8 m onder het meetniveau) als grote brandcompartimenten 
geeft het Bouwbesluit 2012 geen technische voorschriften. Hiervoor wordt gesteld dat ontworpen en 
gebouwd moet worden met een ‘zelfde mate van brandveiligheid’ zoals geëist in de technische 
voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.  
In de praktijk worden voor de uitwerking van deze ‘zelfde mate’ een aantal richtlijnen en ‘best practi-
ces’ gebruikt, die in de loop der tijd zijn opgesteld. Voor hoogbouw wordt bijvoorbeeld de praktijk-
richtlijn ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ van de SBR toegepast [2]. Deze documenten hebben 
een opzet met technisch uitgewerkte maatregelen. Het nadeel van deze documenten is dat ze geen 
wettelijke status hebben en geen aantoonbare aansluiting en verifieerbaarheid hebben met het 
Bouwbesluit 2012, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de wet. 
 
In dit afstudeeronderzoek is voor een hoogbouwkantoor een ontwerpmethode op basis van doel-
kwantificering ontwikkeld, om een verifieerbare ‘zelfde mate van brandveiligheid’ te bewerkstelligen 
zoals deze wordt geëist in het Bouwbesluit 2012. 
 

1.2. Probleemstelling en uitwerking 
De ontworpen en gerealiseerde hoogbouw gebaseerd op de praktijkrichtlijn ‘Brandveiligheid in hoge 
gebouwen’ (verder Praktijkrichtlijn hoogbouw genoemd) heeft geen verifieerbare ‘zelfde mate van 
brandveiligheid’ zoals geëist in het Bouwbesluit 2012. Mogelijk wordt niet voldaan aan de wet en/of 
zijn overbodige maatregelen genomen. 
 
De onderzoeksvraag luidt als volgt: 
1 Hoe kan op basis van de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012, een set met 

brandveiligheidsdoelen met kwantificeerbare prestaties en faalkansen worden afgeleid, die kan 
dienen voor een ontwerp met een verifieerbare zelfde mate van brandveiligheid zoals wordt ge-
eist in het Bouwbesluit 2012? De hoofdvraag wordt uitgewerkt voor een hoogbouwkantoor. 

 
Deze hoofdvraag wordt uitgewerkt in de volgende drie subvragen: 
1 Wat is een optimale onderverdeling van brandveiligheidsvoorschriften in brandveiligheidsdoelen, 

om de ‘zelfde mate van brandveiligheid’ te kunnen toetsen? 
 
2 Hoe kan voor een kantoorgebruiksfunctie per brandveiligheidsdoel een kwantificeerbare prestatie 

en faalkans (of set van prestaties en faalkansen) worden afgeleid, op basis van de opgegeven 
technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012? 

 
3 Welke verschillen zijn er in de uitwerking van brandveiligheid, tussen een ontwerp op basis van 

doelkwantificering en op basis van de traditionele werkwijze (Bouwbesluit 2012 en de Praktijk-
richtlijn hoogbouw)? 

 
De onderzoeksvraagstelling is uitgewerkt in de vorm van een ontwerponderzoek met een vergelij-
kingsstructuur. De cruciale stap is het afleiden van de brandveiligheidsdoelen met kwantificeerbare 
prestaties en faalkansen uit het Bouwbesluit 2012. De uitwerking is mede gebaseerd op de semi-
probabilistische benadering zoals deze ook in de Eurocodes [3] voor bouwconstructies wordt gehan-
teerd. Omdat deze Eurocodes ook worden aangestuurd in het Bouwbesluit 2012 blijft er een hechte 
relatie met de wettelijke regelgeving. 
 

1.3. Relevantie  
In het vakgebied brandveiligheid wordt veel gepubliceerd over prestatiegericht ontwerpen en doel-
kwantificering, maar de feitelijke invulling van de waarden voor de doelkwantificering blijft onderbe-
licht. Circa 10% van de bouwaanvragen in Nederland bestaat uit hoge en ondergrondse gebouwen 
of grote brandcompartimenten.  
Het rapport ‘Visie op brandveiligheid’ [4] van het ministerie van BZK geeft een uitgebreide visie op de 
nodige veranderingen met betrekking tot verantwoordelijkheidsverdeling, doelregelgeving met doel-
kwantificering en handhaafbaarheid. Met doelkwantificering wordt hierbij met name gedoeld op het 
beleidsmatig concreter vaststellen van brandveiligheidsdoelstellingen. Ook in de lectorale rede van 
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R. Hagen van het IFV ‘Het kerkje van Spaarnwoude’ [5] wordt gepleit voor doelkwantificering in het 
overheidsbeleid. 
 

1.4. Afbakening 
Het Bouwbesluit 2012 heeft een zeer omvangrijke set met technische voorschriften, voor een kan-
toor zijn dit er circa 125. Een aantal van deze technische voorschriften zijn ondersteunend of gelden 
generiek voor alle gebruiksfuncties en zijn dus niet onderscheidend. Voor de overzichtelijkheid zijn in 
de uitwerking een aantal ondersteunende technische voorschriften buiten beschouwing gelaten. Dit 
wordt in het afstudeerrapport ook nader toegelicht. 
 

1.5. Leeswijzer 
Bij de opzet van dit afstudeerrapport wordt uitgegaan van kennis van het Bouwbesluit 2012, de 
methodes van fire safety engineering en betrouwbaarheidsleer. Het rapport is opgebouwd uit 4 
delen: 
 Deel I Inleiding en achtergronden (hoofdstukken 2, 3 en 4) 

 Uitleg Bouwbesluit 2012 en vaststellen van de brandveiligheidsdoelen 
 Introductie over hoogbouw en de van toepassing zijnde regelgeving 
 Introductie over bepaling van faalkansen op basis van betrouwbaarheidsleer 

 Deel II Referentiekantoor (hoofdstukken 5 en 6) 
Ontwerp van het referentiekantoor gebaseerd op de rule-based technische voorschrif-
ten uit het Bouwbesluit 2012 

 Afleiden van de prestaties en faalkansen voor de brandveiligheidsdoelen 
 Deel III Hoogbouwkantoor ((hoofdstukken 7, 8, en 9) 

 Ontwerp van het hoogbouwkantoor 
 Ontwerp van het hoogbouwkantoor op basis van doelkwantificering 
 Vergelijk met een traditioneel ontwerp gebaseerd op de Praktijkrichtlijn hoogbouw 

 Deel IV Conclusies (hoofdstuk 10) 
 
In bijlage 1 zijn achtergronden en verdiepingen gegeven van enkele onderwerpen, hiernaar wordt in 
het hoofdrapport verwezen. De gebruikte afkortingen en symbolen zijn verduidelijkt en gedefinieerd 
in bijlage 2 (lijst met afkortingen). Voor bronnen zoals handboeken, normen en artikelen wordt door 
middel van een cijfer [1] verwezen naar de bronnenlijst in bijlage 3. 
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2. WETGEVING VOOR BRANDVEILIGHEID IN GEBOUWEN 

 
In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting over het Bouwbesluit 2012 met de rule-based opzet en het 
verschil met de principle-based opzet of doelkwantificering. Tevens wordt vastgesteld wat de brand-
veiligheidsdoelen in het Bouwbesluit 2012 zijn. Het vormt de grondslag voor de uitwerking van 
doelkwantificering in het rapport. Met de vaststelling van de brandveiligheidsdoelen wordt ook sub-
vraag 1 beantwoord. 
 

2.1. Woningwet  
De brandveiligheid in gebouwen is in Europa op nationaal niveau geregeld. In Nederland is dit gere-
geld in de Woningwet met een zogenaamde ‘Algemene maatregelen van bestuur’ (AMvB), zijnde het 
Bouwbesluit 2012. Daarnaast kunnen nadere voorschriften worden gegeven in de Regeling Bouw-
besluit 2012 [6]. Dit is een ministeriele regeling en in de nadere voorschriften worden van toepassing 
zijnde NEN-normen aangestuurd en worden nadere eisen gesteld voor bijvoorbeeld de opvang- en 
doorstroomcapaciteit. 
 

2.2. Bouwbesluit 2012 
De opzet van het Bouwbesluit 2012 is, voor gebouwen tussen de -8 m en 70 meter hoogte ten 
opzichte van het maaiveld, rule-based (of prescriptief of voorschrijvend). Voor het bereiken van de 
overheidsdoelen worden prestatie-eisen voorgeschreven met een eigenschapseis en veelal een 
grenswaarde en bepalingsmethode. Als invulling is gegeven aan de prestatie-eisen, dan wordt 
geacht te voldoen aan het overheidsdoel. Voor gebouwen die vallen buiten het kader van -8 m en 70 
meter hoogte ten opzichte van het maaiveld, stelt het Bouwbesluit 2012 dat moet worden voldaan 
aan een ‘zelfde mate van brandveiligheid’ zoals geëist in de technische voorschriften uit het Bouw-
besluit 2012. Deze  
principle-based eis is opgenomen in afdeling 2.14 van het Bouwbesluit 2012. 
In paragraaf 6.5 van de Geïntegreerde toelichting van het Bouwbesluit 2012 staan de overheidsdoe-
len met betrekking tot brandveiligheid: 
 Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden).  
 Het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. 
 
In het Bouwbesluit 2012 wordt expliciet gesteld dat het behouden van het bouwwerk en het voorko-
men van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen, geen 
doelstellingen zijn. Deze aspecten worden beschouwd als een private aangelegenheid of zijn gere-
geld via andere wetgeving (bijvoorbeeld Wet milieubeheer of Monumentenwet). In bijlage 1 met 
achtergrondinformatie wordt nader ingegaan op enkele specifieke karakteristieken van het Bouwbe-
sluit.  
 

2.3. Verdere onderverdeling naar brandveiligheidsdoelen 
De overheidsdoelen kunnen verder worden onderverdeeld in brandveiligheidsdoelen. Hiervoor wordt 
teruggegaan naar het eerste Bouwbesluit 1992. In dit Bouwbesluit 1992 is voor een opbouw geko-
zen met functionele eisen (wat moet het doen) en prestatie-eisen (hoe uit te voeren). In dit Bouwbe-
sluit 1992 [8, b.62] staat, dat deze opbouw is gebaseerd op de fundamentele eisen uit de toenmalige 
Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG). Deze Richtlijn is inmiddels vervangen door de Bouwpro-
ductenverordening (nr 305/2011 EU) [9]. Maar de genoemde fundamentele eisen maken ook onder-
deel uit van de nieuwe Bouwproductenverordening en zijn in een bijlage opgenomen als basis voor 
het opstellen van normalisatiemandaten en geharmoniseerde technische specificaties voor bouw-
producten. 
De fundamentele eis voor brandveiligheid luidt: 
 Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat bij het uitbreken van brand:  

1. Het draagvermogen van de constructie gedurende een bepaalde tijd behouden blijft. 
2. Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf beperkt blijven. 
3. De uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt blijft. 
4. De bewoners het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen worden ge-

bracht. 
5. De veiligheid van reddingsploegen in acht wordt genomen. 

 
Op basis van de toelichting uit het Bouwbesluit 1992 worden de vijf leden van de fundamentele eis 
Brandveiligheid uit de Bouwproductenverordening, beschouwd als de brandveiligheidsdoelen voor 
het Bouwbesluit 2012. 
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2.4. Uitwerking van brandveiligheidsdoelen in het Bouwbesluit 2012 
De structuur van het Bouwbesluit 2012; van doel (met een waarom kenmerk) naar functionele eisen 
(wat moet het doen) en prestatie-eisen (hoe uit te voeren) lijkt op de hiërarchische decompositie 
opzet volgens de methode van Systems Engineering. Als voorbeeld is dit voor de doelen en enkele 
eisen weergegeven in tabel 2.1. De overheidsdoelen (OHD), brandveiligheidsdoelen (BVD), functio-
nele eisen (FE) en prestatie-eisen (PE) zijn hierin gecodeerd en genummerd weergegeven. 
 

Identificatie Titel Bovenliggende 
eis 

Onderliggende 
eis 

Prestatie 
 

Faalkans 

OHD 1 Het voorkomen van 
slachtoffers (gewonden en 
doden) 
 

Overheidsbeleid BVD 1 
BVD 2 
BVD 4 
BVD 5 

 

Het voorkomen van 
slachtoffers (gewonden en 
doden) 
 

Niet gedefinieerd 

OHD 2 Het voorkomen dat een 
brand zich uitbreidt naar 
een ander perceel 
 

Overheidsbeleid BVD 1 
BVD 3 

 

Het voorkomen dat een 
brand zich uitbreidt naar 
een ander perceel 
 

Niet gedefinieerd 

      

BVD 1 Het draagvermogen van 
de constructie moet 
gedurende een bepaalde 
tijd behouden blijven 
 

OHD 1 
OHD 2 

FE 2.2 Het draagvermogen van 
de constructie moet 
gedurende een bepaalde 
tijd behouden blijven 
 

Niet gedefinieerd  

BVD 2 Het ontstaan en de 
verspreiding van vuur en 
rook binnen het bouwwerk 
zelf moet beperkt blijven 
 

OHD 1 
 

FE 2.8 
FE 2.9 

FE 2.10 
 

Het ontstaan en de 
verspreiding van vuur en 
rook binnen het bouwwerk 
zelf moet beperkt blijven 
 

Niet gedefinieerd 

BVD 3 De uitbreiding van de 
brand naar belendende 
bouwwerken moet beperkt 
blijven 
 

OHD 2 FE 2.10 De uitbreiding van de 
brand naar belendende 
bouwwerken moet beperkt 
blijven 
 

Niet gedefinieerd 

BVD 4 De bewoners moeten het 
bouwwerk kunnen verlaten 
of anderszins in veiligheid 
kunnen worden gebracht 
 

OHD 1 
 

FE 2.11 
FE 2.12 
FE 6.1 
FE 6.5 
FE 6.6 

De bewoners moeten het 
bouwwerk kunnen verlaten 
of anderszins in veiligheid 
kunnen worden gebracht 
 

Niet gedefinieerd 

BVD 5 De veiligheid van red-
dingsploegen moet in acht 
wordt genomen 
 

OHD 1 
 

FE 2.13 
FE 6.7 
FE 6.8 

De veiligheid van red-
dingsploegen moet in acht 
wordt genomen 
 

Niet gedefinieerd 

      

FE 2.2 Sterkte bij brand 
 

BVD 1 PE 2.10/4 
PE 2.11/2 

 

Een bouwconstructie  
bezwijkt (bij brand in een 
brandcompartiment waarin 
de bouwconstructie niet 
ligt) niet binnen een 
bepaalde tijd 
 

Niet gedefinieerd 

FE 2.12 Vluchtroutes 
 

BVD 4 PE 2.102/4 Binnen 15 minuten na de 
alarmering moeten de door 
de brand bedreigde 
personen zonder hulp van 
de brandweer kunnen 
vluchten 
 

Niet gedefinieerd 

Totaal 14 functionele eisen mbt brandveiligheid 
      

PE 2.10/4 Tijdsduur van bezwijken 
 

FE 2.2 __ Bij hoogte>5m dan 
tijdsduur van bezwijken > 
90 min 
 

Eurocodes 

PE 2.104/8 Trappenhuis als EBVr FE 2.12 __ 
 

WBDBO ≥ 20min / E-crit 
 

Niet gedefinieerd 
 

PE 6.39 Brandweerlift FE 2.13 __ Niet gedefinieerd 
 

Niet gedefinieerd 
 

PE 6.20/2 Brandmeldinstallatie FE 6.5 
 

__ NEN 2535 Niet gedefinieerd 
 

Totaal circa 130 prestatie-eisen mbt brandveiligheid (afhankelijk van gebruiksfunctie en uitvoering (bijvoorbeeld hoogte) 

 
Tabel 2.1: opzet van decompositie van doelen en eisen in het Bouwbesluit 2012 
                (OHD: overheidsdoel, BVD: brandveiligheidsdoel, FE: functionele eis, PE: prestatie-eis)  
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De vervolgstap is dat de prestatie-eisen worden uitgewerkt in ‘tastbare’ objecten of brandbeveili-
gingsmaatregelen.  
 
De faalkansen van de brandveiligheidsdoelen, functionele eisen en prestatie-eisen zijn voor het 
overgrote deel niet gekwantificeerd. Alleen voor de bouwconstructie zijn voor de faalkansen van de 
prestatie-eisen via de Eurocodes vastgesteld. Blijkbaar is de mate van algehele brandveiligheid in 
gebouwen van dien aard dat er geen aanleiding is, om de faalkansen (of betrouwbaarheid) vast te 
leggen. Ook in de brandwerendheidstesten van constructieonderdelen in laboratoria wordt niet 
getest op de faalkansen, dit wordt ook niet geëist in de normen. 
 
Door de logische en gestructureerde opbouw kan nu, indien van brandbeveiligingsmaatregelen de 
faalkansen bekend zijn, als het ware van onderaf aan worden teruggerekend naar de faalkansen van 
de brandveiligheidsdoelen. Op deze wijze van reverse engineering worden in dit afstudeeronderzoek 
de faalkansen van de brandveiligheidsdoelen bepaald, hierop wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan. 
 
Het samenstellen van het Bouwbesluit 2012 gebeurde vanuit de overheid in samenspraak met 
overlegorganen die in de markt zijn vertegenwoordigd. De uitwerking van functionele eisen in de 
prestatie-eisen geschiedde op basis van historische gegevens, formuleringen van prestatie-eisen uit 
voorgaande Bouwbesluiten en expertervaring van de belanghebbenden. Het komt voor dat de pres-
tatie-eisen met grenswaarden geen onderbouwde statistische of wetenschappelijke relatie hebben 
met de grenswaarden van de functionele eisen en daarom een arbitrair karakter hebben. In het 
onderzoek ‘Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risico niveau in Nederland‘ [10, b.18] 
wordt dit als volgt geformuleerd (citaat): 
 “Gezien de complexheid van een dergelijke afweging en het gesignaleerde gebrek aan expliciete 

modellen geschiedt ook de maatschappelijke optimalisering tastend. De bestuurlijke lichamen 
doen een keuze en vervolgens leert de loop van het leven hoe aanvaardbaar deze keuze was.” 

 
In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen overheidsdoelen en 
brandveiligheidsdoelen, de inhoud van functionele eisen en specifieke kenmerken van de prestatie-
eisen. 
  

2.4.1. Onderscheid tussen de brandveiligheidsdoelen mbt overheidsdoelen 
De vijf brandveiligheidsdoelen geven invulling aan de twee overheidsdoelen (voorkomen van slacht-
offers en het voorkomen van brandoverslag naar een belendend perceel). Deze overheidsdoelen 
worden in eerste lijn gerealiseerd door de brandveiligheidsdoelen 3 en 4, waarbij de brandveilig-
heidsdoelen 1, 2 en 5 ondersteunend of voorwaardenscheppend functioneren. Dit is onderstaand 
weergegeven in de tabel. 
 

 Overheidsdoel 1 (OHD 1) 
voorkomen van slachtoffers 

Overheidsdoel 2 (OHD 2) 
voorkomen van brandoverslag naar een belending 

BVD 1 Voorwaardenscheppend en verwerkt in BVD 4 Voorwaardenscheppend en verwerkt in BVD 3 

BVD 2 Voorwaardenscheppend en verwerkt in BVD 4 Niet noodzakelijkerwijs van toepassing 

BVD 3 Niet van toepassing Geeft volledig invulling aan OHD 2 

BVD 4 Geeft volledig invulling aan OHD 1 Niet van toepassing 

BVD 5 Voorwaardenscheppend en verwerkt in BVD 4 Voorwaardenscheppend en verwerkt in BVD 3 

 
Tabel 2.2: invulling van overheidsdoelen door brandveiligheidsdoelen; hoofdinvulling en voorwaardenscheppend 

 
Om een zelfde mate van brandveiligheid te realiseren met betrekking tot voorkomen van slachtof-
fers, behoeft alleen de faalkans van BVD 4 te verbeteren. Dus de faalkansen van de ondersteunen-
de of voorwaardenscheppende BVD 1, 2 en 5 behoeven niet noodzakelijkerwijs te verbeteren, maar 
beïnvloeden de faalkans van BVD 4 wel rechtstreeks. Dit geldt ook voor BVD 3 en de ondersteunen-
de of voorwaardenscheppende BVD 1 en 5. 
 

2.4.2. Functionele eisen 
Een functionele eis is een nadere uitwerking van een brandveiligheidsdoel. Een brandveiligheidsdoel 
kan zijn uitwerkt in één of meer functionele eisen. Een functionele eis moet meetbaar, controleerbaar 
en nog oplossingsvrij zijn.  
De functionele eisen zijn in principe meetbaar opgesteld. In de Geïntegreerde toelichting van het 
Bouwbesluit 2012 zijn voor de functionele eisen uitgangspunten gespecificeerd. De uitgangspunten  
zijn [1, b.17]: 
1. Binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand moet die brand zijn ontdekt en moeten de door 

die brand bedreigde personen en de brandweer zijn gealarmeerd. 
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2. Binnen 15 minuten na de alarmering moeten de door de brand bedreigde personen zonder hulp 
van de brandweer kunnen vluchten. 

3. De brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden van de brand.  
4. De brandweer moet de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle hebben, hetgeen 

inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Op dat moment moeten de laatste 
door de brand bedreigde personen met behulp van de brandweer zijn gered.  

 
De vier uitgangspunten vormen de basis voor het normatief tijdsverloop zoals dat is geïntroduceerd 
in de in 1996 opgestelde Brandbeveiligingsconcepten voor diverse gebouwtypen (gezondheidszorg, 
industrie en kantoren). De opbouw van het normatief tijdsverloop is als volgt:  
 De eerste 15 minuten voor ontdekking en alarmering. 

- De eerste 13 minuten ten behoeve van het ontdekken van de brand. 
- De laatste 2 minuten voor het alarmeren. 

 De tweede 15 minuten voor: 
- Het ontruimen van het gebouw. 
- Opkomsttijd (rijtijd) van de brandweer. 

Voor een kantoor is in de Wet veiligheidsregio’s 10 minuten gesteld.  
 De derde en vierde 15 minuten voor brandweerinzet en het onder controle krijgen van de brand. 
 
Het normatief tijdsverloop is op een tijdsbalk in onderstaande figuur uitgebeeld. 
 

 
 
Figuur 2.1: normatief tijdsverloop voor een brand in een kantoorgebouw 

 
Opvallend is de lange ontdekkingstijd in een gebouw. Hierbij wordt uitgegaan dat er geen automati-
sche branddetectie is en een brand kan ontstaan in een ruimte waarin geen mensen aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld een archief, opslagruimte of technische ruimte of dat de brand buiten werktijd uitbreekt 
en pas laat wordt ontdekt door omstanders. 
 

2.4.3. Prestatie-eisen 
Een prestatie-eis is de uitwerking van een functionele eis in een eigenschapseis, veelal gecombi-
neerd met een grenswaarde en eventuele bepalingsmethode. De prestatie-eis met grenswaarde 
moet een herkenbare relatie hebben met de functionele eis en daarmee moet de causaliteit met het 
overheidsdoel worden bewerkstelligd. 
 
Brandveiligheidsdoelen moeten vertaald kunnen worden naar werkbare oplossingen. Prestatie-eisen 
zijn hiertoe een tussenstap. Theoretisch zou de verzameling te leveren prestaties een volledige 
invulling moeten zijn van de doelen. Een meer realistisch beeld is dat een deel van de doelen niet is 
uitgewerkt in een oplossing en dat een deel van de prestaties niet herleidbaar is tot een doel. In het 
proefschrift is dit op basis van de verzamelingenleer, in onderstaande figuur uitgebeeld. 
 

 
 
Figuur 2.2: verschillen tussen werkelijkheid en theorie mbt prestatie-invulling voor doelen (bron: [11]) 
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In situatie I komen de prestaties overeen met de doelen, in situatie II worden niet alle doelen gereali-
seerd en in situatie III komt de prestatie niet overeen met het doel. Dit gegeven kan belangrijk blijken 
bij het afleiden van doelkwantificering vanaf de prestatie-eisen, omdat hierbij feitelijk de omgekeerde 
weg wordt gevolgd. Bijvoorbeeld kunnen bij het afleiden via de prestatie-eisen uit gebied III niet 
gewenste doelen ontstaan. 
 

2.5. Gerelateerde wetgeving 
Naast het Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 (beide gebaseerd op de Woningwet) zijn 
er ook andere wetten die invloed hebben op de brandveiligheid in een gebouw. De meeste van deze 
wetten stellen aanvullende eisen in specifieke situaties. In dit afstudeeronderzoek wordt naast het 
Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012, alleen rekening gehouden met de Wet Veilig-
heidsregio’s (waarin richtlijnen zijn opgenomen voor de opkomsttijden en aanvalsstrategie van de 
brandweer) en de Arbeidsomstandighedenwet (waarin voorschriften staan voor een bedrijfshulpver-
lening).  
 
Wet veiligheidsregio’s 
De brandweerinzet is geregeld via de Wet Veiligheidsregio’s met het Besluit Veiligheidsregio’s. In de 
wet staat verwoord dat met betrekking tot brand de repressieve taak is:  
 Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Hieronder valt ook het beperken en bestrijden 

van gevaar voor mensen en dieren. 
 
In het Besluit Veiligheidsregio’s staan normtijden voor de opkomsttijden: 
 Winkels met gesloten constructie, wonen boven winkels en celfuncties: 5 min.  
 Portiekwoningen / portiekflats en wonen verminderd zelfredzamen: 6 min.  
 Overige woon- en winkelfuncties, gezondheidszorg, onderwijs, logies: 8 min.  
 Kantoor, industrie, sportbijeenkomst en overige gebruiksfuncties: 10 min. 
 
Elke gemeente heeft de eigen verantwoordelijkheid voor het regelen van de bluswaterbehoefte. 
Waterleidingmaatschappijen hebben sinds de komst van de Drinkwaterwet (2011) geen verplichting 
meer tot het leveren van bluswater. Voor de eisen ten aanzien van de bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid stelt het Bouwbesluit 2012 een aantal prestatie-eisen. In de Handleiding bluswater-
voorzieningen en bereikbaarheid [12] staan nadere richtlijnen aangaande bluswatervoorzieningen. 
 
Arbeidsomstandighedenwet 
Voor een utiliteitsgebouw waarin arbeid wordt verricht geldt de Arbeidsomstandighedenwet. 
Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt het volgende: 
 De werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met de 

arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke ar-
beidsomstandigheden. 

 
Praktisch houdt dit in dat de werkgever op basis van een zelf uitgevoerde risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E) een aantal voorzieningen neemt, waaronder het instellen van een bedrijfshulpverle-
ning. Deze bedrijfshulpverlening (BHV) heeft als taak om bij een ontruiming te begeleiden en een 
kleine brand te blussen met brandslanghaspels of draagbare blusapparaten. 
 

2.6. Doelkwantificering voor brandveiligheid 
In het Bouwbesluit 2012 wordt voor de gebouwen buiten de genoemde -8 m en 70 meter, letterlijk 
gesteld dat een dergelijk bouwwerk zo is ingericht dat het een zelfde mate van brandveiligheid heeft, 
zoals geëist in de paragrafen die gelden voor de gebouwen tussen de -8 en 70 meter. De opgave 
van ‘zelfde mate van brandveiligheid’ is principle-based en is een doelvoorschrift op zich. De ‘zelfde 
mate’ moet dus worden herleidt via de prestatie-eisen die gelden voor de gebouwen tussen de -8 en 
70 meter hoogte. 
In de bouwpraktijk wordt dit echter niet gedaan maar wordt geacht dat de Praktijkrichtlijn hoogbouw 
de ‘zelfde mate van brandveiligheid’ bewerkstelligd. Deze lijn wordt ook gevoerd door gemeenten en 
brandweer). In dit afstudeeronderzoek wordt teruggegaan naar de basis en wordt de ‘zelfde mate 
van brandveiligheid’ herleidt via de prestatie-eisen die gelden voor de gebouwen tussen de -8 en 70 
meter hoogte. 
In onderstaande paragrafen wordt kort onderbouwend ingegaan op de wijze van ontwerpen op basis 
van doelregelgeving. 
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2.6.1. Proefschrift ‘Bouwbesluit 2003: theorie en praktijk’  
Over het uitwerken van doelen, functionele eisen en prestatie-eisen in het Bouwbesluit 2003 (voor-
ganger van het Bouwbesluit 2012) heeft Van Overveld een promotieonderzoek gedaan. Het proef-
schrift ‘Bouwbesluit 2012 2003: theorie en praktijk’ [11] beoogt een wetenschappelijke weergave te 
zijn over de ontwikkeling van het Bouwbesluit, mede ten behoeve van een verdere doorontwikkeling 
naar opvolgende Bouwbesluiten. In het document staan de uitgangspunten voor de overheidsdoelen 
en hoe deze moeten worden uitgewerkt. In het proefschrift wordt gesteld dat, om de mate van 
brandveiligheid vast te stellen, de mogelijke gevolgschade en faalkans bekend moeten zijn. Deze 
maatstaven zijn in het document als volgt uitgelegd [11, b.180]: 
 Mogelijke gevolgschade 

Met mogelijke gevolgschade wordt gedoeld op het aantal mensen dat kan worden getroffen of de 
brandoverslag naar een belending, als gevolg van het falen van een voorziening. 

 Faalkans 
Met de faalkans wordt gedoeld op de kans dat een voorziening niet in staat is om de vereiste 
prestatie te leveren. De toegestane faalkans is afhankelijk van de omvang van de gevolgschade 
en van de acceptatie daarvan. De acceptatiefactor is mede afhankelijk van de beïnvloedbaarheid 
van het voorkomen van een incident en de eigen verantwoordelijkheid. 

 
Deze vorm van formuleren is gebaseerd op de betrouwbaarheidsleer en vormt in dit afstudeeronder-
zoek ook het uitgangspunt om te komen tot doelkwantificeringen. 
 
De brandveiligheidsdoelen zijn in principe meetbaar opgesteld met maatstaven als ‘het aantal 
slachtoffers’ en ‘de kans op brandoverslag naar ander perceel’. Aan deze maatstaven zijn echter 
geen grenswaarden gehecht. Voor de meetbaarheid met grenswaarden geeft het proefschrift een 
voorbeeld van het aspect ontkomen bij brand [11, b.66]. Om het doel meetbaar te maken, moet een 
concrete kans dat mensen bij brand omkomen of gewond kunnen raken, worden geformuleerd. Dit 
betekent dat het doel dan een functie moet zijn van een referentieperiode (t) waarover wordt gere-
kend en de kans dat één persoon gedurende de referentieperiode (t) als gevolg van een brand in 
een gebouwwerk overlijdt of gewond raakt. Het proefschrift geeft het volgende voorbeeld: 
 Aan de maatstaf van ontvluchten bij brand kan een grenswaarde worden gekoppeld. Stel dat de 

kans dat iemand gedurende een jaar slachtoffer wordt van een brand in een woning 3,6 E-5 is en 
in een niet tot bewoning bestemd bouwwerk 2,7 E-5 is (bron: CBS brandstatistiek 2000). Als dit 
gegeven acceptabel wordt geacht en de referentieperiode (t) op 50 jaar wordt gesteld, dan kan 
het doel als volgt meetbaar met grenswaarden worden weergegeven:  
De kans dat iemand slachtoffer wordt van een brand mag gedurende een referentieperiode van 
50 jaar:  
- In een woonfunctie niet groter zijn dan 1,8 E-3 (3,6 E-5 * 50).  

Uitgeschreven volgens de betrouwbaarheidsleer: P(doden_woning | brand) ≤ 1,8 E-3. 
- In een andere gebruiksfunctie niet groter zijn dan 1,4 E-3 (2,7 E-5 * 50). 

Uitgeschreven volgens de betrouwbaarheidsleer: P(doden_niet-woning | brand) ≤ 1,4 E-3. 
 
Deze concretisering wordt overigens in het Bouwbesluit 2012 niet toegepast maar geeft wel een 
goed beeld hoe doelkwantificering toepasbaar kan worden ingevuld.  
 

2.6.2. Praktische toepasbaarheid van doelkwantificering voor brandveiligheid 
W. Timmer heeft in zijn promotieonderzoek ‘Het doel wel gesteld, een praktijkonderzoek naar de 
toepassing van doelregelgeving’ [13] onderzoek gedaan naar doelregelgeving en enkele conclusies 
zijn: 
 Het toepassen van doelregelgeving vergt professionaliteit (kennis en kunde) aan de zijde van de 

handhaver en zijde van de doelgroep die de regel moet toepassen en/of uitvoeren. 
 Het voordeel voor de doelgroep is dat deze meer handelingsvrijheid heeft en daarbij haar inventi-

viteit en kennis beter kan toepassen. Met dit laatste wordt gewezen op het feit, dat de doelgroep 
grondigere kennis van het eigen vakgebied heeft en beter de mogelijkheden inziet om invulling te 
geven aan gestelde regels. 

 Het risico van doelregelgeving is dat de handhaver eigen beleidsregels opstelt voor de in- en 
uitvoering van de doelregels. Dit zogenaamde 2

e
 graadsbeleid kan de bedoelde handelingsvrij-

heid en innovatiestimulans te niet doen en levert ook rechtsonzekerheid op. De metafoor wordt 
gegeven van communicerende vaten, waarbij de wetgever meer handelingsvrijheid geeft en de 
handhaver deze weer inperkt door aanvullende regels voor de in- en uitvoering van de doelre-
gels. 

 
Het genoemde risico van 2

e
 graadsbeleid is ook van toepassing op de Praktijkrichtlijn hoogbouw, dat  
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in de praktijk geldt als bewijs voor de ‘zelfde mate van brandveiligheid’ en heeft daarmee eigenlijk de 
onbedoelde status van pseudowetgeving. 
In de inleiding is al gesteld dat de overheid voor grootschalige en/of complexe bouwwerken de 
doelregelgeving met doelkwantificeringen explicieter wil toepassen. Maar die zelfde overheid dient er 
dan ook voor te waken dat er geen 2

e
 graadsbeleid beleid ontstaat, dat deze ambities weer teniet 

doen. 
 

2.7. Conclusie; optimale onderverdeling in brandveiligheidsdoelen 
In dit hoofdstuk is een optimale onderverdeling in brandveiligheidsdoelen uitgewerkt en vormt het 
antwoord op subvraag 1. 
 
De subvraag 1 luidt: 
 Wat is een optimale onderverdeling van brandveiligheidsvoorschriften in brandveiligheidsdoelen, 

om de ‘zelfde mate van brandveiligheid’ te kunnen toetsen? 
 
Het antwoord hierop is dat de vijf leden uit de fundamentele eis Brandveiligheid uit de bijlage 1 van 
de Bouwproductenverordening, worden beschouwd als de brandveiligheidsdoelen voor het Bouwbe-
sluit 2012. De vijf leden vormen een optimale verdeling om invulling te geven aan de overheidsdoe-
len en verder onder te verdelen in functionele eisen. De structuur is weergegeven in onderstaande 
figuur. 
 

Functionele eis 1.1 Prestatie-eis 1.1.1 Beveiligingsmaatregel aBrandveiligheidsdoel 1

Brandveiligheidsdoel 2

Brandveiligheidsdoel 3

Brandveiligheidsdoel 4

Brandveiligheidsdoel 5

Overheidsdoel 2
Functionele eis 1.2

Functionele eis 3.1

Functionele eis 3.2

Prestatie-eis 1.1.2 Beveiligingsmaatregel b

Overheidsdoel 1

 
Figuur 2.3: verschillen tussen werkelijkheid en theorie mbt prestatie-invulling voor doelen (bron: [11]) 

 
Het is opmerkelijk dat in het Bouwbesluit 2012 een toelichting ontbreekt over de brandveiligheids-
doelen en wel de overheidsdoelen letterlijk zijn opgenomen. In het Bouwbesluit 1992 was er nog wel 
een uitleg over de brandveiligheidsdoelen. 
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3. HOOGBOUW EN DE PRAKTIJKRICHTLIJN 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op brandveiligheid in relatie tot hoogbouw. Daarnaast wordt de 
praktijkrichtlijn ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ van de SBR toegepast toegelicht. Deze praktijk-
richtlijn wordt het meest toegepast voor een brandveilig hoogbouwontwerp. 
 

3.1. Hoogbouw 
De eerste hoogbouw ontstond in de Verenigde Staten in de 1880’s als gevolg van grote populatie-
toename in steden en de noodzaak tot efficiënter grondgebruik. Als eerste hoogbouw in Nederland is 
het kantoorgebouw het Witte Huis in Rotterdam te kenmerken. Het dateert van 1898, is 43 m hoog 
en is een tijd lang het hoogste gebouw in Europa geweest. De bouw was nog traditioneel met dra-
gende metselwerk gevels en binnenmuren. Als definitie voor hoogbouw in Nederland wordt de 
grenswaarde van hoger dan 70 m (boven het meetniveau), uit het Bouwbesluit 2012 gehanteerd. 
Hoewel er mondiaal een wedijver is van het hoogste gebouw (momenteel Burj Khalifa in Dubai met 
828 m, bouwjaar 2010) blijft het in Nederland bescheiden tot momenteel 161 m als hoogste gebouw 
(Maastoren in Rotterdam). Zie onderstaande foto’s voor een willekeurige selectie van hoogbouw in 
Nederland. 
 
 

 
 

Figuur 3.1: hoogbouw in Nederland; Delftse Poort (Bonnema, 151 m, 1991), Rembrandtoren (De Clercq Zubli/Van der Put, 135 m, 1994), 
Maastoren (Dam & Partners, 161 m, 2009), Rabobank bestuurscentrum (105 m Rob Ligtvoet, 105 m, 2010), Justitie/Binnenlandse zaken 
(Rapp en Rapp,146 m, 2012), bron internet 

 

De bouwaard van hoogbouw in Nederland bestaat veelal uit een betonnen centrale kern (trap/lifthal 
met stabilisatiefunctie), kolommen en liggers van staal en/of beton, staalplaatbetonvloeren en vlies-
gevels. De betonnen kern wordt door middel van glijbekisting opgetrokken, waaraan vervolgens de 
vloeren en gevels worden ‘gehangen’. De hoogbouw heeft veelal een aantal ondergrondse parkeer-
lagen en een plint (begane grond en enkele hogere verdiepingen) voor winkels en bijeenkomstfunc-
ties (restaurant en vergaderen). 
 

3.1.1. Hoogbouw en brandveiligheid 
In een hoogbouw tot 70 meter volgt de brandveiligheid de lijn van de 4 uitgangspunten uit het Bouw-
besluit 2012 (zie paragraaf 2.4.2). Naarmate het gebouw hoger wordt, neemt ook de vluchttijd en de 
inzettijd (bereiken van de brandhaard) toe. In plaats van de tijdsvolgordelijkheid van eerst vluchten 
en dan brandweer inzet, zullen beide stromen elkaar gaan kruisen. De Regeling Bouwbesluit 2012 
stelt dat de afdaalsnelheid van vluchtenden 30 seconden per bouwlaag is. Met het gegeven dat een 
gebouw binnen 30 minuten moet zijn ontruimd (na ontstaan van brand) en de verdieping van het 
bedreigde subbrandcompartiment binnen 3,5 minuten ontruimd moet zijn, blijft er 11,5 minuten ten 
behoeve van het afdalen over. Gesteld dat dit bedreigde subbrandcompartiment op de hoogste 
verdieping ligt, dan kunnen 23 verdiepingen worden gedaald in 11,5 minuten. Met een verdiepings-
hoogte van 3,20 tot 3,50 komt dit ongeveer overeen met 75 meter. Boven deze hoogte kan de 15 
minuten niet zonder meer worden gerealiseerd. 
Ook de maximale stijghoogte van brandweermensen met bepakking en apparatuur is beperkt. Uit-
gaande van een stijgsnelheid van 1 minuut per bouwlaag en een maximale inzettijd van 6 minuten 
waarbij ‘water op het vuur’ moet zijn, dan kunnen brandweermensen circa 6 * 3,20 á 3,50 is circa 20 
meter stijgen. Dit verklaart ook dat vanaf deze hoogte een brandweerlift is benodigd met droge 
blusleidingen. Vanaf nog grotere hoogtes zullen aanvullende voorzieningen nodig zijn.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1898
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De klassieke aanpak van binnen 30 minuten ontruimen én daarna de brandblussen door de brand-
weer werkt in hoogbouw niet meer. 
 

3.2. Huidige praktijkrichtlijnen in Nederland 
Voor hoogbouw wordt vooral de praktijkrichtlijn ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ van de SBR 
toegepast [2] (verder Praktijkrichtlijn hoogbouw genoemd) toegepast. Daarnaast is er de convenant 
hoogbouw, NTA 4614 [13] van de NEN. Dit convenant wordt weinig gebruikt, maar heeft een uitge-
breide uitwerking voor evacuatie met liften en trappen, deze is toegelicht in bijlage 1. 
Onderstaand wordt de Praktijkrichtlijn hoogbouw toegelicht. 
 
De Praktijkrichtlijn hoogbouw is in 2005 gepubliceerd als handreiking naast het Bouwbesluit 2012 
2003. Deze praktijkrichtlijn sluit qua terminologie niet meer geheel aan op het Bouwbesluit 2012 
maar wordt nog veel toegepast en een opvolger is in de maak, mogelijk te publiceren in 2014. De 
Praktijkrichtlijn hoogbouw is opgesteld door een commissie met expertervaring en gebaseerd op het 
consensusmodel. De Praktijkrichtlijn hoogbouw heeft feitelijk evenals het Bouwbesluit 2012 een 
prescriptieve (voorschrijvende) uitwerking. Op basis van een drietal criteria volgt een set met aanvul-
lende maatregelen op het Bouwbesluit 2012. Zie bijlage 6 voor de aanvullende maatregelen voor 
een hoogbouwkantoor. De uitgewerkte concepten worden geacht een zelfde mate van brandveilig-
heid te geven als gesteld in het Bouwbesluit 2003. 
Het ontruimingsscenario is het meest bepalende criterium gevolgd door de gebruiksfunctie en ge-
bouwhoogte. In de praktijk wordt wel vaak op details afgeweken van de Praktijkrichtlijn hoogbouw, 
voorbeelden hiervan zijn: 
 Er worden meer dan twee grote brandcompartimenten toegepast, bijvoorbeeld door het clusteren 

van groepen verdiepingen tot grote brandcompartimenten. 
 De automatische brandmeldinstallatie wordt niet overal toegepast, maar wordt gebruik gemaakt 

van de automatische detectiefunctie van de sprinklerinstallatie. 
 Het type bekabeling ‘moeilijk brandbaar/halogeen vrij’ wordt niet altijd en overal toegepast. 

 
In onderstaande paragrafen worden de vier ontruimingsscenario’s uit de Praktijkrichtlijn hoogbouw 
kort toegelicht. 
 

3.2.1. Volledige ontruiming binnen 30 minuten (concept A) 
De ontruiming en brandweerinzet verlopen tijdsvolgordelijk volgens het normatief tijdsverloop en dus 
geheel volgens de uitgangspunten van het Bouwbesluit 2012. Dit concept is toepasbaar met een 
relatief lage bezetting waarbij de afdaalsnelheid hoog kan zijn met relatief breed gedimensioneerde 
trappenhuizen. Het tijdsverloop is in onderstaande figuur uitgebeeld. 
 

 
 
Figuur 3.2: ontruimingsconcept A; tijdsverloop voor een volledige ontruiming binnen 30 minuten 

 
De brandweerinzet heeft ten opzichte van het normatieve tijdsverloop, alleen de vertragende factor 
van langere stijgweg. Het duurt langer om bij de brand te komen en ‘water op het vuur’ te krijgen.  
 

3.2.2. Volledige ontruiming langer dan 30 minuten (concept B) 
De volledige ontruiming gaat langer duren dan langer 30 minuten en een direct gekoppelde voor-
waarde is dat de vluchtwegen dan ook langer in tact blijven. Bij dit scenario behoeven de trappen-
huizen minder breed te worden gedimensioneerd of kan hoger worden gebouwd ten opzichte van 
het scenario met ontruiming binnen 30 minuten. Op grond van psychologische overwegingen wordt 
maximaal 60 minuten aangehouden voor de totale ontruiming. Het tijdsverloop is in de figuur op de 
volgende bladzijde uitgebeeld. 
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Figuur 3.3: ontruimingsconcept B; tijdsverloop voor een volledige ontruiming langer dan 30 minuten 

 
De brandweerinzet zal bij het betreden van het gebouw de stroom vluchtende tegen komen en 
hierbij hinder ondervinden en zal mogelijk nog betrokken zijn bij het redden van mensen. Kortom het 
duurt langer voordat er ‘water op het vuur’ is. 
 

3.2.3. Gefaseerde ontruiming (concept C) 
De volledige ontruiming gaat langer duren dan langer 30 minuten en een direct gekoppelde voor-
waarde is dat de vluchtwegen dan ook langer in tact blijven. Na ontdekking van brand wordt eerste 
het bedreigde deel van het gebouw ontruimd. Het bedreigde deel is gedefinieerd als de verdieping 
met de brandhaard, twee verdiepingen erboven en één verdieping eronder. Het bedreigde deel moet 
binnen 10 minuten ontruimd zijn naar lager gelegen verdiepingen en naar buiten. Hierna worden de 
overige verdiepingen ontruimd. Dit scenario vereist een professionele interne organisatie en reke-
ning moet worden gehouden dat ook mensen van de niet bedreigde delen direct zullen vluchten. Een 
voordeel van dit scenario is dat, bij een kleine en snel te blussen brand of een nodeloos alarm, niet 
het gehele gebouw verstoord wordt. Het tijdsverloop is in onderstaande figuur uitgebeeld. 
 

 
 
Figuur 3.4: ontruimingsconcept C; tijdsverloop voor een gefaseerde ontruiming 

 
De brandweerinzet zal bij het betreden van het gebouw ook een coördinerende rol hebben bij het 
gefaseerd ontruimen en redden van mensen en heeft hinder bij het stijgen in het gebouw. Kortom 
het duurt langer voordat er ‘water op het vuur’ is. 
 

3.2.4. Gedeeltelijke ontruiming (concept D) 
De volledige ontruiming gaat langer duren dan langer 30 minuten en een direct gekoppelde voor-
waarde is dat de vluchtwegen dan ook langer in tact blijven. Na ontdekking van brand wordt alleen 
het bedreigde deel (zoals bovenstaand gedefinieerd) van het gebouw ontruimd. De overige verdie-
pingen worden pas ontruimd na het sein brandmeester. Dit scenario stelt zeer hoge eisen aan de 
brandbeveiligingsmaatregelen zoals brandcompartimentering en brandblussing. Het scenario vereist 
ook een professionele interne organisatie en rekening moet worden gehouden dat ook mensen van 
de niet bedreigde delen direct zullen vluchten. Het tijdsverloop is in onderstaande figuur uitgebeeld. 
 

 
 
Figuur 3.5: ontruimingsconcept D; tijdsverloop voor een gedeeltelijke ontruiming 

 
De brandweerinzet zal bij het betreden van het gebouw ook een coördinerende rol hebben bij het 
gefaseerd ontruimen en redden van mensen en heeft hinder bij het stijgen in het gebouw. Kortom 
het duurt langer voordat er ‘water op het vuur’ is. 
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4. METHODE VAN DOELKWANTIFICERING; PRESTATIE EN FAALKANS 

 
In dit hoofdstuk wordt de toe te passen betrouwbaarheidsleer uitgelegd. Tevens wordt een relatie 
gelegd met de Eurocodes die ook gebruik maakt van betrouwbaarheidsleer.  
De beschreven theorie wordt gebruikt bij het uitwerken van de doelkwantificering. 
 

4.1. Prestatie, faalkans en levensduur van een systeem  
Het falen van een doelstelling wordt uitgedrukt in een kans dat de geëiste prestatie van de onderlig-
gende functionaliteit niet wordt onderschreden en de maximale belasting niet wordt overschreden. 
Dit is gevisualiseerd in onderstaande figuur met een normaalverdeelde belasting (S) en weerstand 
(R). Het oppervlak waar de belastings- en weerstandsverdeling overlappen geeft de faalkans weer. 
Deze wijze van formuleren is gebaseerd op de betrouwbaarheidsleer (zie literatuur [14] en [15]). 
  

 
 
Figuur 4.1: vergelijk tussen de weerstand (R) en belasting, effect of sollicitation /stress (S) als functie van beider normaalver-
delingen (bron [14]). Het overlappende grijze deel representeert de faalkans. 

 
Voor brandbrandveiligheid kan de ‘R’ (resistance) worden beschouwd als de mate van bestand zijn 
tegen een gevolg van brand (bijvoorbeeld brandwerendheid) en de ‘S’ (sollicitation of stress) als de 
belasting als gevolg van een brand (bijvoorbeeld de temperatuur en straling). In zowel de weerstand 
als de belasting zal variatie zijn, zoals wijziging in gebruik, veroudering van het systeem of extreme 
belasting door brand. Deze variaties kunnen worden gerepresenteerd door een verdeling.  
 
Naast de aspecten van prestatie en faalkans is er een derde aspect, namelijk de levensduur. Als 
gevolg van veroudering of slijtage neemt de weerstandswaarde van een object af en daarmee de 
kans op falen toe. Het afnemen van de weerstandswaarde is uitgebeeld in onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 4.2: vergelijk tussen de weerstand (R) en belasting of effect (E) als functie van de levensduur in tijd (bron [14]) 

 
Dit afstudeeronderzoek hanteert als uitgangspunt dat gedurende de gehele levensduur, de prestatie 
en faalkans constant blijven. Het veronderstelt ook een adequaat onderhoud met tijdige vervanging 
van verouderde of slijtbare onderdelen. Daarom worden alleen onder- of overschrijdingen als gevolg 
van spreiding in prestatie (weerstand versus belasting) beschouwd en wordt veroudering niet mee-
gerekend. De beschouwing is dus statisch in de tijd en kan zodoende worden gerepresenteerd door 
normaalverdelingen. Indien veroudering van bouwmaterialen wel wordt meegerekend, dan moeten 
ook Weibull-verdelingen worden toegepast. Voor veel materialen is de beschikbaarheid van faal-
kansdata al beperkt en dat geldt in versterkte mate voor de Weibull-parameters.  
 

4.2. Eurocodes; betrouwbaarheid van de bouwconstructie 
De veiligheidsfilosofie van de Eurocodes bestaat uit de koppeling van een gebouwsoort met een 
gevolgklasse (consequence classes, CC), uitgedrukt in de gevolgschade (in mensenlevens of eco-
nomische/sociale ontwrichting). De Eurocodes kennen drie gevolgklassen en elke gevolgklasse 
heeft een genormeerde betrouwbaarheidsindex. De betrouwbaarheidsindex is de complementaire 
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waarde van de faalkans. Voor een kantoorgebouw stelt de norm een ontwerplevensduur van 50 jaar. 
De betrouwbaarheidsindices zijn voor de drie gevolgklassen in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Gevolgklasse (CC) Doden/gewonden e/o materiele 
schade 

Voorbeelden Betrouwbaarheidsindex β 
(referentieperiode = 50 jaar) 

CC1 Gering Eengezinshuizen 
Lichte industrie 
Agrarische bouw 

β ≥ 3,3 

CC2 Middelmatig Woongebouwen 
Kantoorgebouwen 
Industriegebouwen 

β ≥ 3,8 

CC3 Groot Hoogbouw > 70 m 
Concertzalen 
Grote openbare gebouwen 

β ≥ 4,3 

 
Tabel 4.1: gebouwsoorten en gevolgklassen met betrouwbaarheidsindex (bron NEN-EN 1990, inclusief Nationale bijlage) 
 

De betrouwbaarheid van een constructie-onderdeel of –systeem kan worden bepaald op basis van 
ijking overeenstemmend met lange ervaringen en expertbeoordelingen en kan ook worden bepaald 
op basis van probabilistische beoordeling. Omdat goede statistische faalkansinformatie ontbreekt 
wordt als vereenvoudiging een semi-probabilistische berekening toegepast met gemiddelden en een 
spreiding met normaalverdeling. In dit afstudeeronderzoek is ook voor een hoogbouwkantoor uitge-
gaan van een ontwerplevensduur van 50 jaar om het vergelijk met het referentiekantoor te behou-
den. Voor een hoogbouwkantoor kan dit ter discussie worden gesteld. Een dergelijk gebouw, veelal 
in een binnenstedelijke omgeving, is enerzijds zeer beïnvloedend op de omgeving en anderzijds niet 
zomaar te ‘verwijderen’. Een ontwerplevensduur van 75 of zelfs 100 jaar is in werkelijkheid realisti-
scher.  
 

4.2.1. Berekening van de betrouwbaarheidsindex 
De betrouwbaarheid is op te vatten als de kans op succes van de conditie R(X) > E(F). 
De betrouwbaarheid is de complementaire factor van faalkans (onbetrouwbaarheid), uitgedrukt in 
formulevorm: 
 R = 1 – P(F)  voor een bepaalde referentieperiode bijvoorbeeld 50 jaar als levensduur 
    van een gebouw 

 

R:  betrouwbaarheid als functie van de bepaalde referentieperiode 
P(F):  faalkans als functie van de bepaalde referentieperiode ook uit te drukken in (R(X)≤E(F)) 

 
Zowel de belasting op een constructie én weerstand van de constructie kunnen worden uitgedrukt in 
gemiddelden met normaalverdelingen. Volgens de methode van Cornwell [14] wordt de faalkans 
P(F) gevisualiseerd in de curve M van onderstaande afbeelding. Volgens deze methode is de faal-
kans gelijk is aan de kans dat de M kleiner is dan 0. De M curve representeert de veiligheidsmarge. 
 

 
Figuur 4.3: vergelijk tussen de weerstand (R) en belasting of stress (S) als functie van beider normaalverdelingen (bron [14])  
    De M curve representeert de veiligheidsmarge en de faalkans Pf (het overlappende gebied van de R- en S-curve)  

 
De berekening van de betrouwbaarheidsindex (β) is als volgt: 
 µm = µr- µs  
 σm = √ (σr

2
 + σs

2
)   

 β = µm / σm  
 
De faalkans P(F) is vanuit de β te herleiden, via de cumulatieve verdelingsfunctie van de standaard 
normale verdeling, volgens de formule: 
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 P(F) = ϕ(-β) 
 

De betrouwbaarheidsindex representeert de kans op falen met het risico op dodelijke slachtoffers en 
deze faalkans kan in formulevorm worden geschreven als: 
  P(F)*P(D|F). 
 

P(F):   kans op falen 
P(D|F):   kans op overlijden bij falen 
 

P(F) is nader te definiëren als P(F) = P(B)*P(Fbbm|B) met 
P(B):   kans op brand 
P(Fbbm|B)  kans op falen van brandbeveiligingsmaatregel onder conditie van brand 

 
Voor de bouwconstructie van een standaard kantoor geldt CC2 met een betrouwbaarheidsindex (β) 
van 3,8 en voor een hoogbouwkantoor CC3 van 4,3. Omgerekend betekent dit, dat de faalkans voor 
een hoogbouwkantoor met een factor 8,5 moet worden verkleind.  
De werkwijze van de Eurocodes is uitermate geschikt, voor de ambitie van dit afstudeeronderzoek, 
namelijk het afleiden van doelkwantificering voor brandveiligheid vanuit de prestatie-eisen. 
 
Falen onder de conditie van brand 
De faalkansen worden beoordeeld als conditionele faalkansen, dus onder de conditie van brand. 
Daarom is de kans op een brand in de uitwerkingen niet relevant. Enige nadere informatie over de 
kans op brand en slachtoffers in een kantoorgebouw is gegeven in bijlage 1. 
 

4.2.2. Vereiste ‘zelfde mate van veiligheid’ 
Voor hoogbouw is gesteld dat het moet worden ontworpen en gebouwd met een ‘zelfde mate van 
brandveiligheid’ als geëist in de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Anders gezegd het hoog-
bouwkantoor moet even veilig zijn als het referentiekantoor. Nu is veiligheid een kwalitatieve groot-
heid die niet meetbaar is uit te drukken. Veiligheid is de complementaire factor van onveiligheid en 
onveiligheid is uit te drukken in het product van risico=kans*impact. Het risico van een hoogbouw-
kantoor mag niet groter zijn dan het risico in het referentiekantoor. De kansfactor bestaat uit het 
brandincident en kan worden opgesplitst in de kans op brand en kans van falen van brandbeveili-
gingsmaatregelen. De impact van het brandincident (dat kan uitmonden in een calamiteit) kan be-
staan uit materiële schade, gewonden en doden. 
 
Het risicovergelijk kan ook als volgt in formulevorm worden weergegeven: 
 Risico  = kans (ontstaan brand + falen maatregelen) * impact 
 

 De kans (ontstaan brand + falen maatregelen) wordt in lijn met hoofdstuk 3 en 4: 
P(incident) = P(B) * P(Fmaatregel|B)  

 
Voor een hoogbouwkantoor zijn er twee duidelijke verschillen ten opzichte van een standaard lager 
kantoor. Ten eerste bevinden zich er veel meer mensen in de hoogbouw, die bij evacuatie allen de 
zelfde verticale routing naar buiten moeten volgen, bij falen is de impact veel groter. Ten tweede is 
de kans op brand is groter (groter vloeroppervlakte, dus grote ontstaanskans). 
In de formule risico = kans * impact zijn er twee vaststaande gegevens; de impact vergroot en het 
risico moet gelijk blijven (voor de ‘zelfde mate van brandveiligheid’). Dit betekent dus dat de kansfac-
tor verlaagd moet worden. Hierbij is al aangegeven dat de kans op brand toeneemt, dus moet de 
kans op falen van maatregelen afnemen.  
 
Dit is ook de achtergrond van de gevolgklassen (consequence classes, CC) van de Eurocodes. 
Voor de bouwconstructie worden de Eurocodes al aangestuurd in het Bouwbesluit 2012 en in dit 
afstudeeronderzoek deze werkwijze ook toegepast voor de vaststelling voor de andere brandveilig-
heidsdoelen. Enkele bevestigende nadere berekeningen op basis van het individuele risico en 
groepsrisico zijn gegeven in bijlage 1. 
 

4.3. Betrouwbaarheidsblokdiagrammen 
Zoals gesteld in paragraaf 2.4 worden via de weg van prestatie-eisen en brandbeveiligingsmaatrege-
len de prestaties en faalkansen van de bovenliggende brandveiligheidsdoelen bepaald. 
Voor deze bepaling wordt de methode van betrouwbaarheidsblokdiagrammen (reliability block dia-
grams) toegepast, gebaseerd op de betrouwbaarheidsleer (zie literatuur [15]). 



    

16 

 

De functieblokken kunnen een gebeurtenis of systeem (-prestatie) representeren en aan de functie-
blokken zijn faalkansen te hechten. De werkwijze is dat als een functieblok niet de volledige prestatie 
realiseert, dit functieblok faalt. En vervolgens kan daardoor en/of bij falen van andere functieblokken 
het gehele systeem falen. Een betrouwbaarheidsblokdiagram is voor brandveiligheidsdoel 2 uitge-
beeld in onderstaande figuur. 
 

 
 
Figuur 4.4 voorbeeld van brandveiligheidsdoel 2 

 
De faalkans voor de parallelketen wordt als volgt berekend: 
 P(FBVD2|B) = P(Fketen a|B) * P(Fketen b|B) * P(Fketen c|B) 

 
Het seriële deel in keten c wordt als volgt berekend: 
 P(Fketen c|B) = 1 – {1- P(FHBC|B)} * {1- P(FBC_intern|B)} 
 
De opzet van de betrouwbaarheidsblokdiagrammen is zodanig, dat er in het betrouwbaarheidsblok-
diagrammen zelf van boven naar onder en in de ‘takken’ van links naar rechts, een tijdvolgordelijk-
heid zit. Dus in bovenstaande figuur komt eerst tak ‘a’ in actie, faalt deze dan komt tak ‘b’ in actie en 
zo verder (parallelschakeling). Functioneert tak ‘a’ succesvol dan hoeven takken ‘b’ en ‘c’ niet te 
acteren. Tak ‘c’ geeft een combinatie weer waarbij voor een goed functioneren beide functieblokken 
moeten werken (serieschakeling). De betrouwbaarheidsblokdiagrammen kunnen ook vanuit fouten- 
of gebeurtissenbomen worden geconfigureerd.  
 

4.4. Vaststellen van de faalkansen voor brandbeveiligingsmaatregelen 
Om van de brandveiligheidsdoelen de faalkansen te bepalen zijn de faalkansen nodig van de hiërar-
chisch lagere brandbeveiligingsmaatregelen. De mogelijkheden en eventuele beperkingen hiervoor, 
worden onderstaand nader toegelicht. 
 

4.4.1. Brandstatistiek als uitgangspunt 
Brandstatistiek kan worden gebruikt voor het vaststellen van prestaties en faalkansen van brandbe-
veiligingsmaatregelen. Hiervoor is de CBS brandstatistiek in principe de aangewezen bron. Deze 
CBS brandstatistiek heeft echter een groot bezwaar want het is te summier en kan niet worden 
toegepast voor evaluaties van brandbeveiligingsmaatregelen. Dit komt omdat het aantal registraties 
(frequentie) van brandincidenten onvoldoende is en de registratiedetaillering van de incidenten te 
beperkt is om een statistische beschrijving te kunnen maken naar bijvoorbeeld oorzaak per gebouw-
soort of specifieker gebruiksfunctie en falend beveiligingssysteem. Het is dus niet mogelijk om vast 
te stellen of een zich voordoend incident, komt door het falen van het voorschrift of andere factoren 
zoals het gebouwgebruik, het gedrag van mensen of een (nog onbekend) ander fenomeen. De 
toepasbaarheid van brandstatistiek valt daarmee helaas af. 
 

4.4.2. Metingen 
Hierbij wordt een brandbeveiligingssysteem blootgesteld aan de verwachte belasting in een testom-
geving zonder storende invloeden. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestaande praktijksituaties, op 
basis van de prestatie-eisen, optimaal zijn. De veronderstelling is ook verdedigbaar, want indien de 
bestaande praktijksituaties niet optimaal zouden zijn, dan zou regelgeving worden aangepast. De 
methode is zeer omvangrijk mede omdat een prestatie-eis ook een verscheidenheid aan uitvoe-
ringsvormen kent. De methode valt, gezien de omvang waarin deze moet worden uitgevoerd, buiten 
de scope van dit afstudeeronderzoek. 
 

4.4.3. Faalkans-databanken en life-test onderzoeken 
Voor sommige systemen zijn betrouwbaarheidscijfers te betrekken via faalkans-databanken van 
bijvoorbeeld het Reliability Information Analysis Centre (RIAC, [16]), dit geldt bijvoorbeeld voor 
brandslanghaspels, sprinklerkoppen of brandmelders. De gegevens in faalkans-databanken zijn 
gebaseerd op metingen, gecombineerd met gebruikservaringen in het werkveld. Feitelijk zijn de 
gegevens dus gebaseerd op de bovenbeschreven beide methoden van gebruiksstatistiek en metin-
gen. 

a BHV_blussing

Initiele b BRW_blussing BVD 2

brand

c HBC BC_intern
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Naast de informatie in faalkans-databanken zijn er diverse onderzoeken gedaan naar prestaties van 
enkele brandbeveiligingssystemen. Bekend zijn de onderzoeken met life-tests voor bijvoorbeeld 
sprinklerinstallaties en brandwerende scheidingen. De faalkansgegevens uit de faalkans-databanken 
en onderzoeken geven indirect informatie over hoe een in het Bouwbesluit 2012 voorgeschreven 
(geëist) brandbeveiligingssysteem beoogt te presteren.  
 

4.4.4. Berekeningen 
Voor een aantal prestaties van brandbeveiligingsmaatregelen zijn geen faalkansgegevens beschik-
baar en kan de faalkans alleen worden bepaald op basis van een semi-probabilistische berekening. 
Bijvoorbeeld voor de brandwerendheid van een wand. Hiervoor wordt aan de hand van een belas-
tings- en weerstandberekening, gecombineerd met een gevoeligheidsanalyse de faalkans van de 
prestatie bepaald. 
 

4.5. Conclusie; betrouwbaarheidsleer en faalkansbronnen 
Voor het bepalen van de prestaties en faalkansen van de brandveiligheidsdoelen wordt de betrouw-
baarheidsleer toegepast mede gebaseerd op de semi-probabilistische benadering zoals deze ook in 
de Eurocodes wordt gehanteerd. Omdat deze Eurocodes ook worden aangestuurd in het Bouwbe-
sluit 2012 blijft er een hechte relatie met de wettelijke regelgeving. 
 
Voor dit afstudeeronderzoek worden de prestatie- en faalkansgegevens betrokken via faalkans-
databanken, life-test onderzoeken en semi-probabilistische berekeningen. Veel van de faalkansin-
formatie van prestatie-eisen is uitgedrukt in relatie tot de belasting (brand) en is feitelijk een conditio-
nele faalkans; P(F|conditie). 
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5. CONFIGURATIE REFERENTIEKANTOOR  

 
In dit hoofdstuk wordt een standaardkantoor samengesteld waarvoor het Bouwbesluit 2012 rule-
based prestatie-eisen voorschrijft. Het dient als referentiekantoor waarvoor alle prestatie-eisen 
worden verzameld en waarop de doelkwantificering wordt gebaseerd.   
 

5.1. Ontwerp van het referentiekantoor 
Voor het referentiekantoor wordt een langwerpig kantoorgebouw genomen met standaard stramien-
maten. Het kantoorgebouw telt tien verdiepingen en heeft aan de beide zijden een trappenhuizen, 
mede ten behoeve van de vluchtroutes. In onderstaande plattegrondschets is het referentiekantoor 
uitgetekend. En in figuur 5.2 is ter beeldvorming een voorbeeldkantoor weergegeven. 
 

2,9 m 72 m 2,9 m

1
4

,4
 m
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Begane grond; entree en kantoorfunctie

 

 
Figuur 5.1: plattegrondschets en 3D-impressie van het referentiekantoor 
 
 

 
 
Figuur 5.2: voorbeeld van een 10 verdiepingen tellend kantoor 

 
De oppervlakte van één verdieping is 1.000 m

2
 en de verdiepingshoogte is telkens 3,2 m met 0,4 m 

dikke vloeren met draagconstructieliggers, waarmee het vloerniveau van het hoogste gebruiksgebied 
op 32,4 m komt en het dak op 36 m. De bouwaard van het totaal 10.000 m2 grote gebouw bestaat 
uit een bouwconstructie, vloeren en borstweringen allen uitgevoerd in beton. Als ontwerplevensduur 
wordt 50 jaar aangehouden.  
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In het kantoorgebouw zijn op de begane grond tot en met de achtste verdieping 70 kantoormede-
werkers gehuisvest en op de negende verdieping een restaurant en een bijeenkomst functie voor 
maximaal 350 externe aanwezigen. 
Voor dit referentiekantoor worden de van toepassing zijnde functionele eisen en prestatie-eisen 
verzameld en waarop vervolgens de doelkwantificering wordt gebaseerd. 
 

5.1.1. Verantwoording gebouwkeuze 
Voor het langwerpige tien verdiepingen tellende kantoorgebouw is gekozen omdat het een vaak 
voorkomend type kantoorgebouw is in Nederland. De gekozen omvang leidt tot een aantal verplichte 
aanvullende prestatie-eisen zoals extra beschermde trappenhuizen en een brandweerlift. De keuze 
is enigszins arbitrair maar verondersteld wordt, dat indien de uitwerking met dit type kantoor slaagt, 
dat de (hoofd-) onderzoeksvraag ook positief kan worden beantwoord voor andere gebouwsoorten. 
Hierbij wordt aangevuld, dat bij een andere gebruiksfunctie uitkomsten anders kunnen zijn omdat het 
Bouwbesluit 2012 voor diverse gebruiksfuncties en geometrieën verschillen vertoont in veiligheidsni-
veaus. Dit aspect is nader beschreven in het document ‘Fysisch brandmodel, afstemming risiconi-
veau aan publiekrechtelijke regelgeving constructieve veiligheid’ [17, bijlage 1]. Voor het aspect 
gebouwhoogte is het verschil gevisualiseerd in de onderstaande figuur. 
 

 
 
Figuur 5.3: veiligheidsniveau als functie van de gebouwhoogte volgens Bouwbesluit 2012 voor een onderwijsfunctie (bron 
[17]). Aan de waarden zijn geen exacte betekenissen toegekend. 

 
De rode streeplijn beoogt een constant veiligheidsniveau voor alle gebouwhoogten. De ‘zaagtand’ 
geeft de sprongen in Bouwbesluit 2012 eisen per hoogtecategorie weer. Vanaf hoogten van 8, 20 en 
50 meter gelden steeds aanvullende prestatie-eisen.  
De conclusie is dat de veiligheidsniveaus van het Bouwbesluit 2012 per gebruiks- en hoogtecatego-
rie niet ondubbelzinnig constant zijn en dat afgeleide doelkwantificering dus ook afhankelijk is van de 
gebouwkeuze. Een belangrijke gevolgtrekking is dan ook dat de uitwerking in dit afstudeeronderzoek 
specifiek is voor de gekozen geometrie van het referentie kantoorgebouw en het hoogbouwkantoor. 
Voor een andere samenstelling, bijvoorbeeld voor een gezondheidszorgfunctie, moet de uitwerking 
ook weer specifiek gemaakt worden.   
 

5.2. Uitwerking prestatie-eisen voor het referentiekantoor 
In bijlage 4 (Uitwerking prestatie-eisen voor het referentiekantoor) zijn alle circa 125 prestatie-eisen 
opgenomen die gelden voor het boven beschreven referentiekantoor. De omvangrijke tabel leidt tot 
de behoefte om een schifting te maken tussen de prestatie-eisen die er echt toe doen en bepalend 
zijn voor de beantwoording van de hoofdvraag uit het afstudeeronderzoek. In onderstaande para-
graaf wordt hiertoe een inkadering gedaan. 
 

5.2.1. Inkadering 
In het totaal van de circa 125 prestatie-eisen bevinden zich naast de essentiële eisen ook onder-
steunende en niet onderscheidende eisen. Een aantal van de eisen zijn generiek/altijd van toepas-
sing en hebbe geen onderscheidende functie, bijvoorbeeld noodverlichting. Daarnaast zijn er onder-
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steunende eisen zoals draairichting van deuren. Deze eisen zijn buiten beschouwing gelaten. Er blijft 
een selectie over met functionele hoofdeisen en functionele voorwaardelijke eisen en hoofdprestatie-
eisen. Deze selectie heeft een voldoende kwalitatieve omvang om de hoofdonderzoeksvraag ade-
quaat en solide te kunnen beantwoorden. 
 
In de uitwerking is uitsluitend de kantoorfunctie opgenomen. Vanzelfsprekend heeft een middelgroot 
kantoor ook andere gebruiksfuncties zoals bijeenkomst (restaurant en vergaderzalen) en mogelijk 
zelfs een overige functie (parkeergarage). Voor de kantoorfunctie wordt uitgegaan van een normaal 
gebruik en genormeerde vuurbelasting en branduitbreidingssnelheid waarop een natuurlijk brand-
concept is te bepalen. Verondersteld wordt dat indien de uitwerking hiervoor slaagt, dat de onder-
zoeksvraag ook positief kan worden beantwoord voor andere gebruiksfuncties en gebouwen met 
combinaties van gebruiksfuncties. 
 
In paragraaf 4.3 is al aangeven dat als uitgangspunt is genomen dat gedurende de levensduur van 
50 jaar, de prestatie en faalkans constant blijven. Dit veronderstelt ook een adequaat onderhoud met 
tijdige vervanging van slijtbare onderdelen (bouwkundige elementen en installatieonderdelen). 
 

5.2.2. Onderbouwing van de inkadering 
De functionele eisen kunnen worden onderverdeeld in functionele hoofdeisen, ondersteunende 
functionele eisen en voorwaardelijke functionele eisen. De ondersteunende functionele eisen hebben 
hoofdzakelijk generalistisch karakter. De eraan gekoppelde prestatie-eisen zijn grofweg voor alle 
bestemmingen in even grote omvang van toepassing en zijn grotendeels installatietechnisch van 
aard. Deze ondersteunende functionele eisen worden in dit afstudeeronderzoek niet uitgewerkt. Ook 
bij een gelijkwaardige uitwerking komen de eisen hoogstwaarschijnlijk terug met onderbouwingen 
van ALARA (as low as reasonable achievable) of ‘beste beschikbare technieken’. Het niet uitwerken 
van deze functionele eisen beïnvloedt de hoofdvraag uit het afstudeeronderzoek niet. Want in een 
vergelijk tussen twee ontwerpen, waarin de ondersteunende functionele eisen wel zijn meegenomen, 
zullen de prestaties en faalkansen ervan tegen elkaar wegvallen.  
De ondersteunende functionele eisen (FE) die buiten beschouwing blijven zijn: 
 FE 6.1; Verlichting (noodverlichting) 

Hierin worden voorschriften gesteld om veilig te kunnen vluchten. Ook bij de nadere uitwerking in 
doelkwantificering zullen vergelijkbare of zelfde voorschriften terugkomen. 

 FE 6.6; de onderdelen ontruimingsplan, vluchtroute aanduiding en deuren in vluchtroutes 
De voorschriften zijn algemeen van aard en gelden in elke situatie. Ook bij de nadere uitwerking 
in doelkwantificering zullen vergelijkbare of zelfde voorschriften terugkomen. 

 FE 6.8; Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten 
Hierin worden voorschriften gesteld voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. 
De voorschriften zijn algemeen van aard en gelden in elke situatie. Ook bij de nadere uitwerking 
in doelkwantificering zullen vergelijkbare of zelfde voorschriften terugkomen. 
Wel specifiek gebouwgebonden en functieafhankelijk is de toepassing van een brandweerlift, dit 
betreft PE 6.39. Het is feitelijk een functionele eis die de voorwaarde stelt wanneer een brand-
weerlift moet worden toegepast. Vervolgens zijn onder de functionele eis FE 2.13 de specifieke 
prestatie-eisen voor het toepassen van de brandweerlift opgenomen. De PE 6.39 is daarom ge-
voegd onder functionele eis FE 2.13. 

 Het hoofdstuk 7 uit het Bouwbesluit 2012 is buiten beschouwing gelaten. Hierin staan eisen over 
het gebruik, zoals een rookverbod, brandveilige aankleding van wanden en plafonds en opslag 
van gevaarlijke stoffen. Dit betreffen generiek van toepassing zijnde gebruikseisen. 

 
5.3. Definitieve ontwerpvaststelling 

Op basis van de uitwerking van de prestatie-eisen is een definitieve ontwerpvaststelling te beschrij-
ven. Het verblijfsgebied (exclusief trap, lift en trap/lifthal en schacht) op elke verdieping is 1.000 m

2
 

en kan één brandcompartiment worden. Op de begane grond zijn de loopafstanden naar de nood-
deuren (nooduitgangen) naar aangrenzend gebied overal kleiner dan 30 m, zodat het brandcompar-
timent niet behoeft te worden opgedeeld in subbrandcompartimenten. Op de verdiepingen 1 t/m 8 
zijn de loopafstanden vanaf het midden van het brandcompartiment groter dan 30 m, zodat het 
brandcompartiment moet worden opgedeeld in twee subbrandcompartimenten. Het trappenhuis 
overbrugt meer dan 8 m hoogte en moet worden uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute. Het 
trappenhuis overbrugt tevens meer dan 20 m en moet ook voorzien worden van een rooksluis als 
extra beschermde vluchtroute. Tevens moet bij verblijfsgebieden van hoger dan 20 m een brand-
weerlift worden toegepast. De opvangcapaciteit van de trap met bordessen is zo gedimensioneerd,  
dat geen opvangcapaciteit in de rooksluis is vereist.  
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Op de 9
e
 verdieping zijn de loopafstanden vanaf het midden van het brandcompartiment ook groter 

dan 30 m en moet het brandcompartiment ook worden opgedeeld in twee subbrandcompartimenten. 
De beide subbrandcompartimenten met bijeenkomstfunctie moeten twee uitgangen hebben en de  
de oppervlakte van de rooksluis is vergroot tot 11 m

2
 ten behoeve van voldoende opvangcapaciteit. 

Omdat de verdieping niet binnen 3,5 min ontruimd kan worden zijn de subbrandcompartimenten als 
WBDBO>30min uitgevoerd. 
De brandweerlift wordt in de rooksluis (met status EBVr) en nabij het trappenhuis (met status EBVr) 
gesitueerd. Een dergelijke combinatie van brandweerlift, rooksluis en trappenhuis wordt ook wel 
brandweerschacht genoemd. Door het gebouw ontwerp zijn de trappenhuizen, de rooksluizen en de 
liften allen 60 minuten brandwerend afgescheiden van de brandcompartimenten. 
 
Zoals al toegelicht wordt in dit afstudeeronderzoek verder niet ingegaan op noodverlichting, vlucht-
route aanduiding en materiaalgebruik. Vanzelfsprekend zijn dit onderdelen die in de werkelijkheid 
wel worden gerealiseerd in het referentiekantoor. 
 
In onderstaande figuur zijn de plattegronden van begane grond, verdiepingen 1 t/m 8 (allen identiek) 
en verdieping 9 weergegeven van het referentiekantoor. 
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Figuur 5.4: plattegronden van begane grond, verdiepingen 1 t/m 8 (allen identiek) en verdieping 9 
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6. UITWERKING PRESTATIES EN FAALKANSEN; REFERENTIEKANTOOR  

 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de prestatie-eisen van het referentiekantoor de doelkwantificering 
uitgewerkt. De methode van de uitwerking wordt kort uitgelegd als vervolg op de opbouw van het 
Bouwbesluit 2012, zoals is uitgelegd in hoofdstuk 2. Voor de detailuitwerkingen volgt een verwijzing 
naar bijlage 5, hierin staan de brand- en ontvluchtingsspecifieke berekeningen. 
De uitwerking leidt tot een overzichtelijk set met gekwantificeerde prestaties en faalkansen voor de 
vijf brandveiligheidsdoelen en daarmee een beantwoording van subvraag 2. 
 

6.1. Methode van kwantificeren van de faalkans van een brandveiligheidsdoel 
In paragraaf 2.4 is de opbouw van het Bouwbesluit 2012 toegelicht met de structuur van doel naar 
prestatie-eis. Alle prestaties zijn wel omlijnd maar de faalkansen van de brandveiligheidsdoelen, 
functionele eisen en prestatie-eisen zijn voor het overgrote deel niet gekwantificeerd. Maar indien nu 
van de brandbeveiligingsmaatregelen de faalkansen bekend zijn, dan kan als het ware van onderaf 
aan worden teruggerekend naar de faalkansen van de brandveiligheidsdoelen. Het proces is als een 
reverse engineering methode in onderstaande figuur weergegeven. 
  

Functionele eis 1.1 Prestatie-eis 1.1.1 Beveiligingsmaatregel aBrandveiligheidsdoel 1

Brandveiligheidsdoel 2

Brandveiligheidsdoel 3

Brandveiligheidsdoel 4

Brandveiligheidsdoel 5

Overheidsdoel 2
Functionele eis 1.2

Functionele eis 3.1

Functionele eis 3.2

Prestatie-eis 1.1.2 Beveiligingsmaatregel b

Overheidsdoel 1

lBVD1 = F(   FE1,   FE2, ... )l l

   BBMa,   BBMb, ...l l

PE1 = F(   BBMa,   BBMb, ...)l l l

lFE1 = F(   PE1,   PE2, ...)l l

 
Figuur 6.1: structuur van overheidsdoel naar brandbeveiligingsmaatregel en het proces van terugrekenen van faalkansen 
*: λx staat voor faalkans P(Fx) en F(λx, λz) staat voor functie van (λx, λz) 

 
In paragraaf 4.5 is aangegeven dat voor veel brandbeveiligingsmaatregelen er goede faalkansinfor-
matie beschikbaar is uit faalkans-databanken of life-test onderzoeken. Voor de brandbeveiligings-
maatregelen waarvoor geen faalkansinformatie voor handen is, kan deze worden berekend op basis 
van een semi-probabilistische berekening. Hierbij wordt aan de hand van een belastings- en weer-
standberekening, gecombineerd met een gevoeligheidsanalyse de faalkans van de prestatie be-
paald. 
 
De vijf brandveiligheidsdoelen in bovenstaande figuur zijn (in hoofdstuk 1 uitgewerkt):  
BVD1: Het draagvermogen van de constructie moet gedurende een bepaalde tijd behouden blijven. 
BVD2: Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf moet beperkt 

blijven. 
BVD3: De uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken moet beperkt blijven. 
BVD4: De bewoners moeten het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen 

worden gebracht. 
BVD5: De veiligheid van reddingsploegen moet in acht worden genomen. 
 

6.2. Uitwerking faalkansen van de brandbeveiligingsmaatregelen 
De uitwerking van faalkansen van de brandbeveiligingsmaatregelen is in bijlage 5 opgenomen. Per 
functionele eis worden de prestatie-eisen uitgewerkt tot brandbeveiligingsmaatregelen. De uitwerking 
leidt tot een compacte set met uiteindelijk 17 tastbare brandbeveiligingsmaatregelen. In hoofdstuk 11 
van de bijlage 5 is aangegeven dat de herkomsten van de faalkansen divers zijn en ook onnauwkeu-
righeden bevatten. De hierop gebaseerde berekeningsresultaten kunnen daarom slechts worden 
beschouwd als ‘orde van grootte’ getallen (notatie O(getal)) en worden afgerond op 1 significant 
cijfer. Daarom wordt nadrukkelijk gesteld dat de verdere uitwerkingen in brandveiligheidsdoelen niet 
zijn bedoeld als een exacte voorspellingsmethode maar dienen als een vergelijkingsmodel of ijkings-
toets. 
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In de onderstaande tabel zijn de brandbeveiligingsmaatregelen uit bijlage 5 overgenomen met de 
prestaties en faalkansen, tevens zijn ze toebedeeld aan de brandveiligheidsdoelen waarop de 
brandbeveiligingsmaatregelen invloed hebben. De lichtgrijs gemarkeerde maatregelen zijn impliciet 
verwerkt in de tussen haakjes aangegeven maatregelen. In de tabel worden afkortingen geïntrodu-
ceerd die ook verder in betrouwbaarheidsblokdiagrammen worden gebruikt.  
 

Maatregel 
B:bouwkunde, I:installatie, 
O:organisatie 

Prestatie Faal-
kans 

P(F|B) 
O(getal)* 

BVD 1 BVD 2 BVD 3 BVD 4a BVD 4b BVD 5 

B
 

  1.  HBC 
 

≥ 60 min 2 E-3 X X X  x (in 6) X 

  2.  BC_intern 1.000 m
2  

/
 
≥ 60 

min 
3 E-2  X   x (in 6)  

  3.  BC_gevel ≥ 60 min 
 

3 E-2   X    

  4.  SBC 30 m / ≤ 3 min 
 

2 E-2    X   

  5.  VR_SBC ≤ 3 min 
 

5 E-4    X   

  6.  VR_gebouw ≤ 30 min 
 

2 E-4     X  

  7.  TH_EBVr ≥ 20 min 
 

2 E-2 x (in 16) x (in 16)   X X 

  8.  TH_RS ≥ 20 min 
 

2 E-2     X X 

I 

  9.  BMI & OAI BMI:niet autom. 
OAI:type B 

3 E-2     X  

10.  BSH 35 m / 1,3 m
3
/h 

 
2 E-2 x (in 14) x (in 14) x (in 14) x (in 14) x (in 14)  

11.  BWL NEN-EN 81 serie 
 

4 E-2 x (in 16) x (in 16)    X 

12.  BWV & DBL cap≥500l/m / ≤ 
40m & NEN 1594 

2 E-2 x (in 16) x (in 16) x (in 17)   X 

O
 

13.  BHV_OAI_act Handmelder 
indrukken 

5 E-2     X  

14.  BHV_blussing 
 

Blussen met 
brandslanghaspel 

9 E-1 X X X X X  

15.  BRW_redding opkomst-
tijd≤10min 

1 E-2     X  

16.  BRW_blussing opkomst-
tijd≤10min 

5 E-2 X X     

17.  BRW_gevel opkomst-
tijd≤10min 

3 E-1   X    

 
Tabel 6.1: uitgewerkte prestaties en faalkansen per brandbeveiligingsmaatregel, samengevat uit bijlage 2. De lichtgrijs gemarkeerde 
maatregelen zijn impliciet verwerkt in de tussen haakjes aangegeven maatregelen. 
*: ‘orde van grootte’ getal, afgerond op 1 significant cijfer 

 
Betekenis codes: 
HBC: Hoofdbouwconstructie (formele term in Bouw-

besluit 2012 is bouwconstructie) 
BMI & OAI: Brandmeld- en ontruimingsinstallatie 

BC_intern: Interne brandcompartimentsscheidingen BSH: Brandslanghaspel 
BC_gevel: Externe brandcompartimentsscheidingen (naar 

belendingen) 
BWL: Brandweerlift 

SBC: Subbrandcompartiment BWV & DBL: Bluswatervoorziening met droge blusleiding 
VR_SBC: Vluchtroute om subbrandcompartiment uit te 

komen 
BHV_OAI_act: Activering van ontruimingsalarminstallatie door BHV 

VR_gebouw: Vluchtroutes om gebouw uit te komen BHV_blussing: Blusactie door BHV 
TH_EBVr: Trappenhuis met status EBVr (extra beveiligde 

vluchtroute 
BRW_redding: Reddingsactie door de brandweer 

TH_RS: Rooksluis voor het trappenhuis BRW_blussing: Blusactie door de brandweer in het gebouw 
  BRW_gevel: Blusactie door de brandweer buiten tegen de gevel 

 

 
6.3. Uitwerking faalkansen van de brandveiligheidsdoelen 

Met bovenstaande gegevens worden in de volgende paragrafen de prestaties en faalkansen van de 
brandveiligheidsdoelen uitgewerkt doormiddel van betrouwbaarheidsdiagrammen. In de tabel op de 
volgende bladzijde zijn de resultaten samengevat. 
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BVD Prestatie Faalkans P(F|B) 
berekend 

O(getal)* 

BVD 1 Het draagvermogen van de constructie moet 60 minuten behouden blijven, na het ontstaan 
van brand. 

≤ 1 E-4 

BVD 2 Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf moet beperkt 
blijven, binnen een periode van 60 minuten na het ontstaan van brand. 

≤ 2 E-3 

BVD 3 De uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken moet beperkt blijven, binnen een 
periode van 60 minuten na het ontstaan van brand. 

≤ 2 E-4 

BVD 4a De bewoners moeten het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen 
worden gebracht. Het subbrandcompartiment moet binnen 3 minuten na het ontstaan van 
brand zijn verlaten.  

≤ 2 E-2 

BVD 4b De bewoners moeten het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen 
worden gebracht. Het gebouw moet binnen 15 minuten na ontdekking en alarmering van de 
brand zijn ontruimd. 

≤ 7 E-4 

BVD 5 De veiligheid van reddingsploegen moet in acht worden genomen, gedurende een standtijd 
van 60 minuten na het ontstaan van brand. 

≤ 2 E-4 

 
Tabel 6.2: samengevatte prestaties en maximale faalkansen per brandbeveiligingsdoel voor het referentiekantoor 
*: ‘orde van grootte’ getal, afgerond op 1 significant cijfer 

 
In onderstaande paragrafen volgt de uitwerking per brandveiligheidsdoel. De berekeningen zijn 
gebaseerd op de niet-afgeronde getallen uit bijlage 5 en de toelichtingen zijn ook gebaseerd op de 
uitgebreide uitwerking in bijlage 5. 
 

6.3.1. Brandveiligheidsdoel 1 
De prestatie van BVD 1 is dat ‘het draagvermogen van de constructie gedurende een bepaalde tijd 
behouden moet blijven’, binnen de vastgestelde periode van 60 minuten na het ontstaan van brand. 
De prestatie van BVD 1 wordt ingevuld met de prestatie-eisen aangaande de sterkte bij brand van 
de bouwconstructie en twee ondersteunende prestatie-eisen zijnde de BHV-inzet met brandslang-
haspels en de brandweerinzet met blusvoorzieningen. De twee ondersteunende prestatie-eisen 
bewerkstelligen, indien ze niet falen, dat de bouwconstructie in het geheel niet wordt blootgesteld 
aan een grote brandintensiteit met thermische belasting. De hoofdmaatregel (sterkte bij brand van 
de bouwconstructie) en de twee ondersteunende maatregelen kunnen worden beschouwd als ver-
schillende verdedigingslinies, de verdedigingslinies zijn tot het falen van de bouwconstructie ook 
onafhankelijk van elkaar. Het gebeurtenissenverloop na ontstaan van een brand is als volgt uit te 
schrijven: 
 De brand wordt in een vroeg stadium ontdekt door personeel of BHV. De BHV kan de beginnen-

de kleine brand succesvol blussen met de blusvoorzieningen (brandslanghaspel). De brand is 
geblust voordat de bouwconstructie wordt blootgesteld aan een grote thermische belasting. 

 De brand wordt niet vroegtijdig ontdekt en/of de BHV kan de brand niet succesvol blussen. De 
brandweer arriveert tijdig en kan een succesvolle blusactie plegen met haar blusvoorzieningen 
(watervoorziening en droge blusleiding). De brand is geblust voordat de bouwconstructie wordt 
blootgesteld aan een grote thermische belasting. 

 De brandweer kan de brand niet tijdig onder controle krijgen en de bouwconstructie wordt volledig 
thermisch belast door de brand. De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken moet de 
bouwconstructie gedurende de standtijd van 60 minuten zijn sterkte laten behouden. 

 
Deze uitgeschreven scenario’s met ‘if’, ‘then’, ‘else’ en ‘consequense’ stappen, zijn feitelijk de ge-
beurtenissen in een gebeurtenissenboom en zijn ook uit te beelden in een betrouwbaarheidsblokdia-
gram met drie brandbeveiligingsmaatregelen als een parallelle keten.  
 

 
 
Figuur 6.1: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 1 

 
Als de eerste verdedigingslinie (BHV-inzet) faalt is er een tweede (brandweerinzet) en als deze faalt, 
is er een laatste zijnde de brandweerstand met betrekking tot bezwijken van de bouwconstructie zelf.  
Het brandveiligheidsdoel is voorwaarde scheppend voor de andere 4 brandveiligheidsdoelen. 
 
 

BHV_blussing

Initiele BRW_blussing BVD 1

brand

HBC
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Berekening faalkans 
Het betrouwbaarheidsblokdiagram voor de faalkans is in formulevorm als volgt weer te geven:  
 P(FBVD1|B) = P(FBHV_blussing|B) * P(FBRW_blussing|B) * P(FHBC|B) 
 P(FBVD1|B) = 0,9 * 0,05 * 2 E-3 = 1,07 E-4 
 
Toelichting 
De faalkansen P(FBHV_blussing|B) en P(FBRW_blussing|B) zijn gebaseerd op expertervaring van de brand-
weer. Voor P(FHBC|B) is getoetst op het R-criterium (mechanische sterkte) uit de NEN-EN 13501-2.  
Voor P(FHBC|B) is een semi-probabilistische berekening gemaakt met een thermische belasting van 
een brand en de respons hierop op basis van het natuurlijk brandconcept (NEN 6055). De bepaalde 
thermische belasting is omgerekend naar een equivalente brandduur volgens de standaard brand-
kromme, omdat de respons van scheidings- en draagconstructies worden bepaald op basis van 
deze standaard brandkromme. Deze berekening is gebaseerd op literatuur [18]. Vervolgens is op 
basis van een gevoeligheidsanalyse, de spreiding in de uitkomst berekend. Zie onderstaande figuur 
uit bijlage 5 voor de equivalente brandduur. 
 

 
Figuur 6.2: equivalente tijdsduur obv de specifieke ruimte geometrie en kantoorkenmerken, gesteld op 45 minuten 

 
De methode van omrekening naar een equivalente brandduur is een benadering en overdrachtsme-
chanismen van convectie en straling vanuit de brandruimte naar de constructie worden verwaar-
loosd. Ook de sterke temperatuurgradiënten worden verwaarloosd. Dit effect met name in de flash-
overfase kan een andere invloed hebben op materiaal, dan de geleidelijke opwarming volgens de 
standaard brandkromme.  
 
Uitdrukken van faalkans in brandwerendheid 
Met de eis van 60 minuten brandwerendheid van de bouwconstructie drukt het Bouwbesluit 2012 
feitelijk een mate van betrouwbaarheid uit. Bij een hogere veiligheids- of betrouwbaarheidseis stelt 
het Bouwbesluit 2012 een hogere brandwerendheidseis, terwijl een brand niet langer hoeft te duren. 
Indien doelregelgeving zou zijn toegepast dan zou de eis rechtstreeks zijn gericht op de vereiste 
veiligheidsgraad (of betrouwbaarheid) en dus de faalkans. 
 
Brandproeven volgens standaard brandkromme of natuurlijk brandconcept 
De uitkomst van het natuurlijk brandconcept is omgerekend naar een equivalente brandduur volgens 
de standaardbrandkromme. Dit is gedaan om een relatie te houden met het Bouwbesluit 2012, hierin 
wordt de genormeerde standaard brandkromme voorgeschreven. In praktijk kan een bouwconstruc-
tie of brandscheiding ook worden beproefd aan de hand van het natuurlijk brandconcept. Hierbij 
wordt in de testoven, de curve van het natuurlijk brandconcept nagebootst of gevolgd. 
 

6.3.2. Brandveiligheidsdoel 2 
De prestatie van BVD 2 is dat ‘het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het bouw-
werk zelf beperkt moet blijven’, binnen de vastgestelde periode van 60 minuten na het ontstaan van 
brand. De prestatie van BVD 2 wordt ingevuld met de prestatie-eisen aangaande brandcomparti-
mentering en drie ondersteunende prestatie-eisen zijnde de bouwconstructie, de BHV-inzet met 
brandslanghaspels en brandweerinzet met blusvoorzieningen. Het gebeurtenissenverloop na een 
brand is als volgt uit te schrijven: 
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 De brand wordt in een vroeg stadium ontdekt door personeel of BHV. De BHV kan de beginnen-
de kleine brand succesvol blussen met de blusvoorzieningen (brandslanghaspel). De brand is 
geblust voordat de brandcompartimentering wordt blootgesteld aan een zware thermische belas-
ting. 

 De brand wordt niet vroegtijdig ontdekt en/of de BHV kan de brand niet succesvol blussen. De 
brandweer arriveert tijdig en kan een succesvolle blusactie plegen met haar blusvoorzieningen 
(watervoorziening en droge blusleiding). De brand is geblust voordat de brandcompartimentering 
wordt blootgesteld aan een zware thermische belasting. 

 De brandweer kan de brand niet tijdig onder controle krijgen en de brandcompartimentering wordt 
volledig thermisch belast door de brand. De brandwerendheid van de brandcompartimentering 
moet gedurende de standtijd van 60 minuten de brand binnen het brandcompartiment houden. 
Veelal is de brandcompartimentering direct verbonden met de bouwconstructie en deze kan in 
het bedreigde brandcompartiment ook belast worden en bij falen de brandcompartimentering te 
niet doen. 

 
De brandbeveiligingsmaatregelen zijn in een betrouwbaarheidsblokdiagram als een parallelle/seriële 
keten te visualiseren. 
 

 
 
Figuur 6.3: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 2 

 
Het brandveiligheidsdoel is voorwaarde scheppend voor de brandveiligheidsdoelen 4 en 5. 
 
Berekening faalkans 
Het betrouwbaarheidsblokdiagram voor de faalkans is in formulevorm als volgt weer te geven: 
 P(FBVD2|B) = P(Fketen a|B) * P(Fketen b|B) * P(Fketen c|B) 
 P(Fketen c|B) = 1 – (1-2,38 E-3)*(1-3,43 E-2) = 3,66 E-2 
 P(FBVD2|B) = 0,9 * 0,05 * 3,66 E-2 = 1,65 E-3 
 
Toelichting 
Voor P(FBC_gevel|B) moet worden getoetst op het E- en I-criterium (vlamdichtheid en thermische 
isolatie) uit de NEN-EN 13501-2. Voor de vlamdichtheid is geen beproevingsmodel voorhanden en 
er is alleen beproefd op de thermische isolatie. Hiervoor is net als voor de bouwconstructie een 
semi-probabilistische berekening gemaakt. 
De faalkans van de brandwerende scheiding is bepaald aan de hand van de thermische belasting en 
thermische respons, gecombineerd met faalkansen van brandwerende afsluitingen van openingen in 
de brandwerende scheiding. De wandopeningen bepalen feitelijk de faalkans van de wand. 
Ook hier geldt dat het effect van de sterke temperatuurgradiënten buiten beschouwing is gelaten. 
 

6.3.3. Brandveiligheidsdoel 3 
De prestatie van BVD 3 is dat ‘de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt 
moet blijven’, binnen de vastgestelde periode van 60 minuten na het ontstaan van brand.  
De prestatie van BVD 3 wordt ingevuld met de prestatie-eisen aangaande brandcompartimentering 
en drie ondersteunende prestatie-eisen zijnde de bouwconstructie, de BHV-inzet met brandslang-
haspels en brandweerinzet met blusvoorzieningen. Het gebeurtenissenverloop na een brand is bijna 
identiek als bij BBD 2 met de aanvulling dat indien de gevel naar de belending faalt, dat dan de 
brandweer een offensieve buiteninzet pleegt. De brandbeveiligingsmaatregelen zijn in een betrouw-
baarheidsblokdiagram als een parallelle/seriële keten te visualiseren. 
 
 

a BHV_blussing

Initiele b BRW_blussing BVD 2

brand

c HBC BC_intern
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Figuur 6.4: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 3 

 
Berekening faalkans 
Het betrouwbaarheidsblokdiagram voor de faalkans is in formulevorm als volgt weer te geven: 
 P(FBVD3|B) = P(Fketen a|B) * P(Fketen b|B) * P(Fketen c|B) * P(Fketen d|B) 
 P(Fketen c|B) = 1 – (1-2,38 E-3)*(1-3,43 E-2) = 3,66 E-2 
 P(FBVD3|B) = 0,9 * 0,05 * 0,25 * 3,66 E-2 = 4,12 E-4 
 
Toelichting 
De WBDBO van de gevel kan worden bereikt door de fysieke kwaliteit van de wand of door af-
standseffecten zoals beschreven in de NEN 6068. In dit afstudeeronderzoek wordt uitgegaan van de 
fysieke kwaliteit van de wand en wordt de waarde van P(FBC_gevel|B) gelijk gesteld aan de 
P(FBC_intern|B). 
 

6.3.4. Brandveiligheidsdoel 4 
De prestatie van BVD 4 is dat ‘de bewoners het bouwwerk moeten kunnen verlaten of anderszins in 
veiligheid kunnen worden gebracht’, voor het subbrandcompartiment is dit binnen 3 minuten na het 
ontstaan van brand en voor het gehele gebouw is dit binnen 15 minuten na ontdekking en alarmering 
van de brand. Er zijn dus twee analyses nodig, deze zijn onderstaand uitgewerkt. 
 

6.3.4.1 Ontvluchting uit het subbrandcompartiment met een lokale brand (BVD 4a) 
De prestatie van BVD 4a is dat het subbrandcompartiment binnen 3 minuten na het ontstaan van 
brand is verlaten. De BHV-inzet is belangrijk, want indien deze slaagt dan worden mensen niet (of 
veel minder) blootgesteld aan de gevaren van een te grote brandintensiteit en hebben ze meer tijd 
om te vluchten en wordt het subbrandcompartiment ook niet belast met de te grote brand- of rookin-
tensiteit.  
Het gebeurtenissenverloop na een brand is als volgt uit te schrijven: 
 De brand wordt in een vroeg stadium ontdekt door personeel of BHV. Aanwezigen worden gea-

larmeerd en gesommeerd te vluchten. De BHV kan de beginnende kleine brand mogelijk succes-
vol blussen met de blusvoorzieningen (brandslanghaspel) en kan zodoende de directe bedreiging 
van de brand en rook wegnemen. 

 De BHV faalt met een actieve blussing en aanwezigen moeten zo snel mogelijk het subbrand-
compartiment verlaten, waarbij ze daarbuiten enige tijd veilig zijn om verder te vluchten. 

 
De brandweer speelt in deze fase nog geen rol, want die is nog niet gearriveerd, zie ook het norma-
tieve tijdsverloop in paragraaf 2.4. 
 
De brandbeveiligingsmaatregelen zijn in een betrouwbaarheidsblokdiagram als een parallelle keten 
te visualiseren. 
 

 
 
Figuur 6.5: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 4a 

 
Berekening faalkans 
Het betrouwbaarheidsblokdiagram vormt een parallelle keten en de faalkans is in formulevorm als 
volgt weer te geven:  
 P(FBVD4a|B) = P(Fblussing_BHV|B) * P(Fketen b|B)} 
 P(Fketen b|B) = 1 – (1-2,11 E-2)*(1-4,91 E-4) = 2,16 E-2 
 P(FBVD4a|B) = 0,9 * 2,16 E-2 = 1,94 E-2 

a BHV_blussing

b BRW_blussing

Initiele BVD 3

brand

c HBC BC_gevel

d BRW_gevel

a BHV_blussing

Initiele BVD 4a

brand

b SBC VR_SBC
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Toelichting 
Bij de subbrandcompartimentering gaat het vooral om de rookverspreiding in eerste minuten. 
Voor P(FBC_SBC|B) moet worden getoetst op het E-criterium (vlamdichtheid) uit de NEN-EN 13501-2.  
Dit criterium garandeert onvoldoende de rookverspreiding (zeker voor koude rook) maar is zo in de 
tijd bij gebrek aan beter ontstaan. Voor een goede toets op rookwerendheid moet worden beproefd 
op het rookdebiet en koude of warme rook, dat afhankelijk is van het drukverschil en de grote van de 
openingen. Hiervoor is er sinds 2011 een goede norm, de NEN 6075:2011 + C1:2012, maar die 
wordt nog niet aangestuurd door het Bouwbesluit 2012. 
 
Bij de brandcompartimentering is al gebleken dat de faalkans van de wand- en vloeropeningen 
bepalend zijn. Daarom is als vereenvoudiging de faalkans van de zwakste schakel in de subbrand-
compartimentscheiding genomen, zijnde de deur. Faalt de deur dan wordt onverwijlde rookversprei-
ding verondersteld en daardoor een falen van het subbrandcompartiment. 
Ook voor het menselijk handelen bij het vluchten, uit het bedreigde subbrandcompartiment is geen 
bruikbaar beproevingsmodel voorhanden. Voor de faalkans is een inschatting gemaakt op basis van 
het slachtofferpercentage tijdens het vluchten uit de achtergrondinformatie uit bijlage 1. Hierin is 
vastgesteld dat bij een brand 72% van de doden vallen nabij de brandhaard, de overige 28% vallen 
elders in het gebouw tijdens het vluchten. 
 

6.3.4.2 Ontvluchting uit het gehele gebouw (BVD 4b) 
De prestatie van BVD 4b is dat ‘de bewoners het bouwwerk moeten kunnen verlaten of anderszins in 
veiligheid kunnen worden gebracht’, voor het gehele gebouw binnen 15 minuten na ontdekking en 
alarmering van de brand.  
Het gebeurtenissenverloop na een brand is als volgt uit te schrijven: 
 De brand wordt in een vroeg stadium ontdekt door personeel of BHV. Aanwezigen in de nabijheid 

worden gealarmeerd en gesommeerd te vluchten (BVD 4a). De BHV kan de beginnende kleine 
brand mogelijk succesvol blussen met de blusvoorzieningen (brandslanghaspel) en kan zodoen-
de directe bedreiging van de brand en rook wegnemen en een algehele ontruiming is niet direct 
noodzakelijk. 

 De BHV kan de brand niet succesvol blussen en een algehele ontruiming is nodig. Door middel 
van de activering van de brandmeld/ontruimingsalarminstallatie door de BHV of personeel, wor-
den alle aanwezigen gealarmeerd en gesommeerd het gebouw te verlaten. Via de vluchtroutes 
(waaronder BVr en EBVr) met voldoende breedtes verlaten aanwezigen het gebouw. 
In de faalkans van P(FVR_gebouw|B) is de kans van het falen van brandcompartimenten en bouw-
constructie verwerkt, onder de conditie van goed functionerende wand- en vloeropeningen van de 
brandwerende scheidingen. Indien de brandcompartimentering of scheidingen van de rooksluis 
en vluchtrappenhuis falen, dan is het vluchten ook niet meer veilig. Omdat het vluchten via de 
beide trappenhuizen gaat zijn de scheidingen van de rooksluis en vluchtrappenhuis bepalend. 

 Als gevolg van de vertraging, oponthoud of falende vluchtwegen moet de brandweer ondersteu-
nende reddingsacties uitvoeren. 

 
De brandbeveiligingsmaatregelen zijn in een betrouwbaarheidsblokdiagram als een parallelle/seriële 
keten te visualiseren. 
 

 
 
Figuur 6.6: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 4b 

 
Berekening faalkans 
Het betrouwbaarheidsblokdiagram voor de faalkans is in formulevorm als volgt weer te geven: 
 P(FBVD4a|B) = P(Fketen a|B) * P(Fketen b|B) * P(Fketen c|B) * P(Fketen d|B) 
 P(Fketen b|B) = 1 – (1-5 E-2)*(1-3 E-2)*{1-(1-2,11 E-2^2)*(1-1,91 E-4) =7,91 E-2 
 P(FBVD4b|B) = 0,9 * 7,89 E-2 * 0,01 = 7,12 E-4 
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Toelichting 
Voor de bepaling van de faalkans van het vluchten uit het gehele gebouw (VR_gebouw) is een 
semi-probabilistische berekening gemaakt op basis van de ASET en RSET. Het eerste uitgangspunt 
hierbij is dat de beschikbare veilige ontruimingstijd (ASET) bepaald wordt door de eerder berekende 
standtijd en faalkans van de brandcompartimentering of bouwconstructie. Het tweede uitgangspunt 
is dat de rookverspreiding vanuit het bedreigde (sub-) brandcompartiment wordt tegengehouden 
door de rooksluis (TH_RS) voor het trappenhuis en de rookwerendheid van de trappenhuisscheiding 
(TH_EBVr). Net als voor de subbrandcompartimenteringsscheiding is hiervoor een benadering 
gekozen, met de deur als zwakste schakel. 
De benodigde veilige ontruimingstijd (RSET) is berekend op basis van de norm NEN 6089 ‘Bepaling 
van de opvang- en doorstoomcapaciteit’.  
 

6.3.5. Brandveiligheidsdoel 5 
De prestatie van BVD 5 is dat ‘de veiligheid van reddingsploegen in acht wordt genomen’, op basis 
van de standtijd van de bouwconstructie en brandcompartimentering is de maximale tijd voor een 
veilige brandweerinzet 60 minuten. De veiligheid van reddingsploegen is afhankelijk van de voorzie-
ningen voor de brand weer en de brandcompartimentering en bouwconstructie.  
Het gebeurtenissenverloop na een brand is als volgt uit te schrijven: 
 De brandweer arriveert tijdig en kan een succesvolle blusactie plegen met behulp van een snelle 

toegang met brandweerlift en veilig trappenhuis en goed werkende blusvoorzieningen. De brand 
is snel onder controle en vormt verder geen bedreiging voor de brandweer. 

 Indien de brandweer nabij de brandhaard is en de blusvoorzieningen niet goed werken en/of de 
brand niet onder controle te krijgen is, dan moet worden teruggetrokken en resteert een veilige 
aftocht via het extra beschermde trappenhuis. De standtijd van het trappenhuis wordt bepaald 
door de bouwconstructie.                                                                  

 
De brandbeveiligingsmaatregelen zijn in een betrouwbaarheidsblokdiagram als een parallelle/seriële 
keten te visualiseren. 
 

 
 
Figuur 6.7: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 5 

 
Berekening faalkans 
Het betrouwbaarheidsblokdiagram voor de faalkans is in formulevorm als volgt weer te geven: 
 P(FBVD5|B) = P(Fketen a|B) * P(Fketen b|B) 
 P(Fketen a|B) = 1 – (1-2,46 E-2)*(1-4 E-2)*(1-2,11 E-2^2) = 6,40 E-2 
 P(Fketen b|B) = 1 – (1-2,38 E-3)*(1-2,11 E-2^2) = 2,82 E-3 
 P(FBVD5|B) = 6,40 E-2 * 2,82 E-3 = 1,81 E-4 
 
Toelichting 
Het brandveiligheidsdoel wordt ingevuld door enerzijds de voorzieningen om te kunnen blussen en 
anderzijds de voorwaarde dat een veilige aftocht mogelijk moet zijn (standtijd van de bouwconstruc-
tie). 
 

6.4. Gevoeligheidsanalyse en spreiding in faalkansuitkomsten 
Om enige indruk te krijgen in de spreiding in de faalkansuitkomsten is een gevoeligheidsanalyse 
gedaan. Per verandering in een inputparameter (faalkans van een brandbeveiligingsmaatregel) is 
gekeken naar de variatie in de uitkomsten van de brandveiligheidsdoelen. Als gemiddelde variatie in 
een inputparameter is 15% genomen. Hierbij blijkt dat de spreiding van de brandveiligheidsdoelen 
tesamen gemiddeld 25% is. Dus bij de faalkans van brandveiligheidsdoel 1, P(FBVD1|B) = 1,07 E-4, 
hoort een spreiding van 2,5 E-5.  
De gevoeligheid per brandbeveiligingsmaatregel op een brandveiligheidsdoel is feitelijk gevisuali-
seerd in de betrouwbaarheidsdiagrammen. Bijvoorbeeld voor BVD 1 met drie functieblokken heeft 
BHV_blussing de grootse faalkans en dus kwantitatief beschouwd de grootste invloed. Meer kwalita-
tief beschouwd wordt BHV_blussing gekarakteriseerd als aanvullend en moet de basis voor het 

TH_RS

a BWV & DBL BWL

Initiele TH_EBVr BVD 5

brand

TH_RS

b HBC

TH_EBVr
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brandveiligheidsdoel komen uit de bouwconstructie. Met de terminologie van opvolgende verdedi-
gingslinies kan de bouwconstructie ook als fall-back systeem worden beschouwd. Deze benadering 
komt ook terug in de scenariobeschrijvingen per brandveiligheidsdoel. 
  

6.5. Conclusie; methode voor kwantificeren van prestaties en faalkansen 
In dit hoofdstuk is een methode voor het kwantificeren van prestaties en faalkansen uitgewerkt en 
het vormt het antwoord op subvraag 2.  
 
Subvraag 2 luidt: 
 Hoe kan voor een kantoorgebruiksfunctie per brandveiligheidsdoel een kwantificeerbare prestatie 

en faalkans (of set van prestaties en faalkansen) worden afgeleid, op basis van de opgegeven 
technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012? 

 
Het antwoord hierop is dat de prestaties van de brandveiligheidsdoelen zijn te herleiden via de 
functionele eisen, prestatie-eisen en brandbeveiligingsmaatregelen. De faalkansen van de brandvei-
ligheidsdoelen zijn als het ware van onderaf aan (brandbeveiligingsmaatregelen) terug te rekenen. 
Voor de uitwerking blijkt de methode met betrouwbaarheidsdiagrammen goed toe te passen. De 
methode laat zien dat voor het behalen van de doelstelling ook functieblokken kunnen worden inge-
wisseld of toegevoegd. 
 
In de uitwerking is een bepaald arsenaal aan brandbeveiligingsmaatregelen opgenomen maar op 
een zelfde wijze kunnen bijvoorbeeld een overdrukinstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie of 
brandwerendheid van glas (met EW-criteria) worden toegevoegd. Voor de eerste twee installaties 
zou het dan fysisch juist zijn om een semi-probabilistische opzet te maken met een rookwerende 
wand op basis van de NEN 6075:2011 + C1:2012 en een natuurlijk brandconcept met rookversprei-
dingsberekening. 
 
Met de representatie van brandveiligheidsdoelen door betrouwbaarheidsdiagrammen wordt de 
werkelijkheid gemodelleerd met vereenvoudigingen. In het onderzoek is getracht deze representatie 
te valideren aan brandstatistiek (bijvoorbeeld de CBS brandstatistiek). Dit blijkt niet mogelijk omdat 
het aantal registraties (frequentie) van brandincidenten onvoldoende is en de registratiedetaillering 
van de incidenten te beperkt is om een statistische beschrijving te kunnen maken naar bijvoorbeeld 
oorzaak per gebouwsoort, gebruiksfunctie of falend beveiligingssysteem. In bijlage 1 met achter-
grondinformatie is voor het veilig vluchten, uiteengezet hoe deze validatie zou kunnen, indien wel 
voldoende brandstatistiek beschikbaar zou zijn. Een grotere brandstatistiekomvang kan bijvoorbeeld 
worden gecreëerd door informatie op Europees niveau te registreren. 
De constatering van het niet mogelijk zijn van validatie van het model met slachtofferstatistiek roept 
de vraag op, waarom dit wel mogelijk zou zijn voor externe veiligheid (verwerking of transport van 
gevaarlijke stoffen) en tunnelveiligheid. In het Besluit Externe Veiligheid en in de Wet aanvullende 
regels veiligheid wegtunnels worden expliciete grenswaarden aan slachtoffers per jaar geformuleerd. 
Ook voor deze risicogebieden is de slachtofferregistratie in aantallen heel erg klein. 
 
De uitgewerkte doelkwantificering wordt in de volgende hoofdstukken gebruikte voor het ontwerp van 
het hoogbouwkantoor.  
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7. CONFIGURATIE HOOGBOUWKANTOOR EN MATE VAN VEILIGHEID  
  

 
In dit hoofdstuk wordt een representatief hoogbouwkantoor samengesteld waarop het doelkwantifi-
ceringsontwerp wordt gebaseerd op en wordt de mate van brandveiligheid vastgesteld. 

 
7.1. Representatief hoogbouwkantoor 

Als representatief hoogbouwkantoor wordt een gebouw genomen met 38 verdiepingen, verdiepings-
hoogten van 3,6 m, een hoogte van totaal 137 m met een centrale kern en een verdiepingsopper-

vlakte van 1.000 m2. Het hoogbouwkantoor heeft een betonnen centrale kern (trap/lifthal met stabili-
satiefunctie), kolommen en liggers van staal en/of beton, staalplaatbetonvloeren en vliesgevels. Als 
ontwerplevensduur wordt 50 jaar aangehouden. Evenals voor het referentiekantoor geldt als uit-
gangspunt dat de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m

2
. 
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  Figuur 7.1: plattegrondschets van de begane grond, eerste en hogere verdiepingsvloeren van het hoogbouwkantoor 

 
Een verdiepingsvloer meet 1.000 m

2
. De begane grond en 1

e
 verdieping zijn samengetrokken tot een 

1.500 m
2
 groot entreegebied met baliefuncties en vergader- en restaurantvoorzieningen, hier kunnen 

circa 100 mensen aanwezig zijn. In het hoogbouwkantoor zijn de 2
e
 tot 37

e
 bestemd voor 60 kan-

toorwerk per verdieping. Op de 37
e
 verdieping bevinden zich vergaderzalen als bijeenkomstfunctie 

voor maximaal 350 externe bezoekers.  
 

7.2. Geëiste mate van veiligheid 
Voor hoogbouw is gesteld dat het moet worden ontworpen en gebouwd met een ‘zelfde mate van 
brandveiligheid’ als geëist in de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. In dit afstudeeronderzoek 
wordt de aanpak van de Eurocodes met gevolgklassen toegepast. Het houdt in dat voor een hoog-
bouwkantoor de faalkans van de brandveiligheidsdoelen een factor 8,5 lager moet zijn dan voor het 
referentiekantoor. Voor de rekeneenvoud wordt een factor 10 aangehouden. De berekende faalkan-
sen van de brandveiligheidsdoelen voor een hoogbouwkantoor zijn in onderstaande tabel weergege-
ven. Hierop gebaseerd wordt in het volgende hoofdstuk het hoogbouwkantoor ontworpen. 
 

BVD Prestatie Faalkans, P(F|B) 
Referentiekantoor 
Berekend (=CC2) 

O(getal)* 

Faalkans, P(F|B) 
Hoogbouwkantoor 
Berekend obv CC3 

O(getal)* 

BVD 1 Het draagvermogen van de constructie moet gedurende een 
bepaalde tijd behouden blijven. 

≤ 1 E-4 ≤ 1 E-5 

BVD 2 Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het 
bouwwerk zelf moet beperkt blijven. 

≤ 2 E-3 ≤ 2 E-4 

BVD 3 De uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken moet 
beperkt blijven. 

≤ 4 E-4 ≤ 4 E-5 

BVD 4a De aanwezigen moeten het direct bedreigde gebied (subbrandcom-
partiment) binnen 3 minuten na het ontstaan van brand hebben 
verlaten. 

≤ 2 E-2 ≤ 2 E-2 

BVD 4b De aanwezigen moeten het bouwwerk kunnen verlaten of anders-
zins in veiligheid kunnen worden gebracht. 

≤ 7 E-4 ≤ 7 E-5 

BVD 5 De veiligheid van reddingsploegen moet in acht worden genomen. ≤ 2 E-4 ≤ 2 E-5 

 
Tabel 7.1: herleidde prestaties en maximale faalkansen per brandbeveiligingsdoel voor een hoogbouwkantoor 
*: ‘orde van grootte’ getal, afgerond op 1 significant cijfer 
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Voor BVD4a is er feitelijk geen verschil tussen het referentiekantoor en het hoogbouwkantoor, ook in 
het hoogbouwkantoor moet het subbrandcompartiment 3 minuten na ontdekking van de brand zijn 
verlaten. Het risicovergelijk kan ook als volgt in formulevorm worden weergegeven: 
 Risico  = kans (ontstaan brand + falen maatregelen) * impact 
 
Het risico met betrekking tot het veilig vluchten uit een subbrandcompartiment is voor zowel het 
referentiekantoor en het hoogbouwkantoor gelijk, omdat de factoren kans en impact ook niet wijzi-
gen. Dus de faalkans voor BVD4a kan gelijk blijven.  
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8. HOOGBOUWKANTOOR OBV DOELKWANTIFICERING  

 
In dit hoofdstuk wordt het brandveiligheidsontwerp uitgewerkt gebaseerd op de vastgestelde presta-
ties en faalkansen. Voor de detailuitwerkingen volgt een verwijzing naar bijlage 8, hierin staan de 
brand- en ontvluchtingsspecifieke berekeningen. De uitwerking leidt tot een overzichtelijk set met 
gekwantificeerde prestaties en faalkansen voor de vijf brandveiligheidsdoelen. De set met gekwanti-
ficeerde prestaties en faalkansen zijn te verifiëren met de geëiste set met prestaties en faalkansen. 
De uitwerking leidt tot de beantwoording van de onderzoeksvraag. 
 

8.1. Eerste ontwerpkeuzes en ontwerpconsequentie  
In het herontwerp wordt gestart met een aantal logische stappen, waarop vervolgens itererend wordt 
beproefd welke verdere maatregelen nodig zijn. De ontruimingstijd is een sterk bepalende factor 
voor het beveiligingsconcept, daarom is deze als eerste uitgewerkt. 
 

8.1.1. Ontruimingsberekening 
De benodigde veilige ontruimingstijd (RSET) wordt bepaald op basis van een combinatie van tijdspe-
rioden en kan als volgt in formulevorm worden weergegeven: 
 RSET = Tdetectie + Talarm + Therkenning + Treactie + Tverplaatsing  
 
De Tverplaatsing (in het Bouwbesluit 2012 ontruimingstijd genoemd) is gebaseerd op het aantal mensen 
en fysieke gebouweigenschappen (deur- en trapbreedtes, loopafstanden). Deze is op gelijke wijze 
als voor het referentiekantoor berekend en is opgenomen in bijlage 4.  
De doorstroomcapaciteit van de trap (verdiepingshoogte) is in het Bouwbesluit 2012 gegeven als 
22,5 personen per 30 sec. per trapbreedte (in m). Voor hoogbouw is deze snelheid niet meer hand-
haafvaar omdat de factor vermoeiing een rol gaat spelen. Op basis van de Praktijkrichtlijn hoogbouw 
en de Convenant hoogbouw is voor dit afstudeeronderzoek de doorstroomcapaciteit gesteld op 20 
personen per 30 seconde per meter trapbreedte. 
In de berekening is al gerekend met een eerdere detectietijd op basis van automatische detectie. De 
verplaatsingstijd is: 
 Tverplaatsing  = 27,5 min 
 
De Tdetectie + Talarm worden bepaald door de menselijke ontdekking en vervolgens alarmering (hand-
brandmelder indrukken en activering ontruimingsalarminstallatie) of door automatische signalering in 
de gangen door de brandmeldinstallatie of door automatische signalering door de sprinklerinstallatie. 
Uitgangspunt is een automatische signalering en een detectietijd van 5 minuten. 
 Tdetectie + Talarm  = 5 min 

 
Het tijdstip van vluchten start circa 2 minuten na ontdekking en alarmering. Deze 2 minuten is te 
definiëren als Therkenning + Treactie. 
 Therkenning + Treactie = 2 min 
 
De totale RSET wordt nu als volgt berekend: 
 RSET = 5+2+27,5 = 34,5 min 
 
Binnen 35 minuten kan het hoogbouwkantoor worden ontruimd. 
 

8.1.2. Ontwerpconsequentie; toepassing sprinklerinstallatie 
Op basis van de langere ontruimingstijd is vast te stellen dat er een conflict ontstaat tussen de 
periode van vluchten en brandblussen van de brandweer. Zonder verdere ingrepen gaat het tijdsver-
loop er als volgt uitzien: 
 

 
 
Figuur 8.1: tijdsconflict tussen het vluchten en de brandweerinzet op basis van het normatief tijdsverloop 

 

tijd (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

6
1

x
x

ontdekking van brand

alarmering van aanwezigen

ontruimen van aanwezigen

brandmelding aan alarmcentrale

opkomst van brandweer

inzettijd van brandweer

redden en blussen

nablussen en nazorg



    

34 

 

Het tijdsconflict kan worden verholpen door eerder de brand te signaleren en de brandweer te on-
dersteunen bij het blussen. Dit kan worden gecombineerd door de toepassing van een sprinklerin-
stallatie met quick response sprinklerkoppen (branddetectiefunctie) en een ontruimingsalarminstalla-
tie. Voor de ontruimingsalarminstallatie wordt gekozen voor het type met gesproken woord om zo 
beter aanwijzingen te kunnen geven. Met deze toevoeging ziet het tijdsverloop er als volgt uit: 
 

 
 
Figuur 8.2: tijdsverloop met eerdere detectie en sprinklerinstallatie 

 
In het tijdsverloop van figuur 8.2 lijkt nog steeds sprake van een tijdsconflict tussen vluchtenden en 
de brandweerinzet. Maar het blussen geschiedt nu deels automatisch door de sprinklerinstallatie, 
waardoor de brandweer zich nog steeds kan concentreren op het redden van mensen. Hiermee is 
de toepassing van de sprinklerinstallatie een eerste logische ontwerpstap.  
 

8.1.3. Ontwerpconsequentie; TH_EBVr met WBDBO≥60 min. 
Omdat het ontruimen langer duurt dan 30 minuten na ontstaan van brand moeten vluchttrappenhui-
zen ook een grotere brandwerendheid krijgen. In principe hebben de vluchttrappenhuizen dat al door 
de WBDBO≥60 min. vanuit het brandcompartiment.  
 

8.1.4. Ontwerpkeuze; commandoruimte met communicatievoorzieningen 
De grote omvang van een hoogbouwkantoor vergt een goede samenwerking van de brandweer-
ploegen. Daarnaast heeft een hoogbouwkantoor een grote diversiteit aan brandbeveiligingsinstalla-
ties en gebouwinstallaties, die deels samenhangen (bijvoorbeeld wordt de brandweerlift naar bene-
den gestuurd door de brandmeldinstallatie). Om goede coördinatie te laten plaatsvinden wordt een 
commandocentrum ingezet met de nodige communicatievoorzieningen (autonoom inter-
com/telefoonsysteem met een bedieningscentrale in de commandoruimte en intercomposten op elke 
verdieping en in elke brandweerlift). De rol van het commandocentrum is om de brandweerploeg te 
informeren en communicatielijn te zijn met alle informatie die beschikbaar is. Ze laat als het ware het 
brandweerwerk efficiënter verlopen. Bij het falen van de commandofunctie zal dus het brandweer-
werk ter plaatse last ondervinden als gevolg van mindere informatieverstrekking.  
 

8.1.5. Ontwerpkeuze; bouwconstructie en brandcompartimentering 
Een derde ontwerpkeuze is om de bouwconstructie en brandcompartimentering als fall-back sys-
teem autonoom te kunnen laten functioneren zodat bij het falen van de sprinklerinstallatie er een 
laatste terugval is op de brandcompartimentering met in stand blijven van de bouwconstructie.  
 
De bouwconstructie moet gedurende de gehele vluchttijd en brandweerinzet in stand blijven. Het 
ontruimen duurt 35 minuten daarna wordt voor de brandweerinzet gerekend op 30 minuten. De 
standtijd moet al langer zijn dan 60 minuten en met enige marge wordt in de eerste ontwerpstap 
gerekend met 90 minuten.  
Het natuurlijk brandconcept wordt bepaald door het gebruik en de oppervlakte van het brandcompar-
timent. Het ontwerp bestaat uit verdiepingen van 1.000 m

2
, hierbij wordt de eerste keuze gemaakt 

om brandcompartimenten te creëren van 3.000 m
2
. De verdiepingen staan met trap- of videopenin-

gen van 9 m
2
 groot met elkaar in verbinding. Een brand moet gedurende 60 minuten beperkt kunnen 

blijven tot een brandcompartiment (op basis van het natuurlijk brandconcept). 
 
Mocht verder in het ontwerp blijken dat deze keuzes verkeerd uitpakken dan kunnen deze worden 
bijgesteld. 
 

8.2. Prestaties en faalkansen van de toe te passen brandbeveiligingsmaatregelen 
Op een gelijke wijze als in hoofdstuk 6 zijn de brandbeveiligingsmaatregelen uitgewerkt in een 
bijlage 8. In de tabel 8.1 zijn de brandbeveiligingsmaatregelen overgenomen met prestaties en 
faalkansen. Ook in deze tabel zijn ‘orde van grootte’ getallen, afgerond op 1 significant cijfer toege-
past. 
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Maatregel 
B:bouwkunde, I:installatie, 
O:organisatie 

Prestatie Faalkans 
P(F|B) 

O(getal)* 

BVD 1 BVD 2 BVD 3 BVD 4a BVD 4b BVD 5 

B
 

  1.  HBC 
 

≥ 90 min 6 E-4 X X X  x (in 6) X 

  2.  BC_intern 3.000 m
2  

/
 
≥ 60 

min 
3 E-2  X   x (in 6)  

  3.  BC_gevel ≥ 60 min 
 

5 E-3   X    

  4.  SBC 30 m / ≤ 3 min 
 

2 E-2    X   

  5.  VR_SBC ≤ 3 min 
 

5 E-4    X   

  6.  VR_gebouw ≤ 60 min 
 

1 E-3     X  

  7.  TH_EBVr ≥ 60 min 
 

2 E-2 x (in 19) x (in 19)   X X 

  8.  TH_RS ≥ 20 min 
 

2 E-2     X X 

I 

  9.  BMI BMI: (niet) 
automatisch 

8 E-2     X  

10.  OAI 
 

OAI:type A 8 E-2     X  

11.  SI 
 

NEN 12845 5 E-2 X X X  X X 

12.  BSH 35 m / 1,3 m
3
/h 

 
4 E-2 x (in 17) x (in 17) x (in 17) x (in 17) x (in 17)  

13.  BWL NEN-EN 81 serie 
 

4 E-2 x (in 19) x (in 19)    X 

14.  BWV & DBL cap≥500l/m / ≤ 
40m & NEN 1594 

6 E-2 x (in 20) x (in 20) x (in 20)   X 

15. CR&CV 
 

Praktijkrichtlijn 
hoogbouw 

2 E-1 X X X  X X 

O
 

16.  BHV_OAI_act Handmelder 
indrukken 

5 E-2     X  

17.  BHV_blussing 
 

Blussen met 
brandslanghaspel 

9 E-1 X X X X X  

18.  BRW_redding 
      (zonder CR&CV) 

opkomsttijd≤10min 
 

3 E-2 
(9 E-3) 

    X  

19.  BRW_blussing 
      (zonder CR&CV) 

opkomsttijd≤10min 
 

1 E-1 
(4 E-3) 

X X     

20.  BRW_gevel opkomsttijd≤10min 
 

3 E-1   X    

 

Tabel 8.1: brandbeveiligingsmaatregelen met prestaties en faalkansen 
*: ‘orde van grootte’ getal, afgerond op 1 significant cijfer 
 

De lichtgrijs gemarkeerde maatregelen zijn impliciet verwerkt in de tussen haakjes aangegeven 
maatregelen. De gebruikte afkortingen zijn in bijlage 2 opgenomen met verduidelijking. 
 

8.2.1. Sprinklerinstallatie en natuurlijk brandconcept 

De invloed van de sprinklerinstallatie kan op twee wijzen worden verwerkt in de betrouwbaarheids-

blokdiagrammen. De eerste is vergelijkbaar met het blok BHV_blussing of BRW_blussing. Bij de 

tweede wordt de invloed verwerkt in het natuurlijk brandconcept. 

 Aanpak vergelijkbaar met BHV_blussing / BRW_blussing 

De sprinklerinstallatie wordt gezien als een separaat systeem dat de brand actief blust (of mini-

maal onder controle houdt) en succesvol is of faalt. Bij een succesvolle werking is vervolgens het 
uitgangspunt dat de thermische belasting zo laag is, dat deze geen schadelijke invloed heeft op 

de brandwerende scheidingen en bouwconstructie. De representatie is gelijk aan het functieblok 
BHV_blussing of BRW_blussing. 

 Invloed op het natuurlijk brandconcept 

Fysisch gezien heeft de actieve werking van de sprinklerinstallatie invloed op het natuurlijk brand-

concept. De fysische invloed kan worden verwerkt in de betrouwbaarheidsberekening van de 

brandwerende scheidingen en bouwconstructie. Door het veel lagere temperatuurverloop van de 

brand neemt de brandwerendheid toe en hiermee de betrouwbaarheid van de brandwerende 

scheidingen en bouwconstructie. De invloed van de sprinklerinstallatie wordt zo impliciet verwerkt 
in de prestatie en betrouwbaarheid van de brandwerende scheidingen en bouwconstructie. 
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De tweede uitwerking is het meest zuiver maar beide benaderingen leveren een overeenkomstige 

uitkomst op met een afwijking van maximaal 1%. Bij het tweede alternatief moet meer rekenwerk 

worden gedaan en maakt de betrouwbaarheidsdiagrammen complexer. Gekozen is voor de eerste 
benadering.  
 

8.3. Uitwerking faalkansen van de brandbeveiligingsmaatregelen 
Evenzo als in hoofdstuk 6 worden met bovenstaande gegevens in de volgende paragrafen de pres-
taties en faalkansen van de brandveiligheidsdoelen uitgewerkt doormiddel van betrouwbaarheidsdi-
agrammen. In de onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat met de vastgestelde faalkansei-
sen uit hoofdstuk 7. 
 

BVD Prestatie Faalkans, P(F|B) 
Vastgestelde eis 

O(getal)* 

Faalkans, P(F|B)  
Berekend 

O(getal)* 

BVD 1 Het draagvermogen van de constructie moet gedurende 90 minuten 
behouden blijven. 

≤ 1 E-5 4 E-6 

BVD 2 Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het bouwwerk 
zelf moet beperkt blijven. Binnen een brandcompartiment van 3.000 m

2
 

en gedurende 60 minuten. 

≤ 2 E-4 2 E-4 

BVD 3 De uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken moet 
beperkt blijven, gedurende 60 minuten. 

≤ 4 E-5 1 E-5 

BVD 4a De aanwezigen moeten het direct bedreigde gebied (subbrandcompar-
timent) binnen 3 minuten na het ontstaan van brand hebben verlaten. 

≤ 2 E-2 2 E-2 

BVD 4b De aanwezigen moeten het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in 
veiligheid kunnen worden gebracht. 

≤ 7 E-5 4 E-5 

BVD 5 De veiligheid van reddingsploegen moet in acht worden genomen. ≤ 2 E-5 1 E-5 

 
Tabel 8.2: prestaties en faalkansen per brandbeveiligingsdoel voor het hoogbouwkantoor op basis van doelkwantificering 
*: ‘orde van grootte’ getal, afgerond op 1 significant cijfer 
 
De tabel toont aan dat de gestelde eisen worden gehaald. Voor de brandveiligheidsdoelen BVD 1, 3, 
4b en 5 worden de afgeronde faalkansen ruimschoots gehaald. Voor BVD4a is in paragraaf 7.2 
aangegeven dat de eisen voor het hoogbouwkantoor gelijk zijn aan de eisen voor het referentiekan-
toor. In onderstaande paragrafen volgt de uitwerking per brandveiligheidsdoel. De berekeningen zijn 
gebaseerd op de niet-afgeronde getallen uit bijlage 8. 
 

8.3.1. Brandveiligheidsdoel 1 
De prestatie van BVD 1 is dat ‘het draagvermogen van de constructie gedurende 90 minuten behou-
den moet blijven’, na het ontstaan van brand. Het brandveiligheidsdoel wordt gerealiseerd met de 
onderstaand geschematiseerde brandbeveiligingsmaatregelen. 
 

 
 
Figuur 8.3: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 1 

 
Ten opzichte van het referentiekantoor heeft de sprinklerinstallatie (SI) haar intrede gedaan, als 
vierde verdedigingslinie. Daarnaast zijn er nu voor de brandweer twee situaties. De eerste situaties 
(c1) waarin de brandweerploeg (die daadwerkelijk mensenreddend of blussend optreed) in combina-
tie met het functionerende commandocentrum, deze combinatie is het meest efficiënt met begelei-
ding door het commandocentrum. En de tweede situaties (c2) waarin het commandocentrum faalt en 
er alleen een brandweerploeg overblijft. Het falen van het commandocentrum kan door falen van 
mensen en van communicatieapparatuur. In deze situatie heeft de acterende brandweerploeg min-
der actuele informatie en kan daardoor mogelijk minder efficiënt te werk gaan en moet zelfs mogelijk 
eerder terugtrekken. 
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Berekening faalkans 
 P(FBVD1|B)c1 = 0,95 * 0,05 * 0,13 * 6,26 E-4 =  3,85 E-6 
 P(FBVD1|B)c2 = 0,95 * 0,05 * 4,3 E-3 * 6,24 E-4 =  1,72 E-7 
 P(FBVD1|B) =   3,98 E-6 
 
Toelichting 
Voor BVD 1 is net als voor het referentiekantoor een semi-probabilistische berekening gemaakt, 
maar nu voor een brandcompartiment van 3.000 m

2
. De equivalente brandduur is weergegeven in 

onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 8.4: equivalente tijdsduur obv de specifieke ruimte geometrie en kantoorkenmerken, gesteld op 53 minuten 

 
Als gevolg van het grotere oppervlakte is de brandintensiteit ook groter en dien ten gevolgen ook de 
equivalente brandduur, ten opzichte van de verdieping van een referentiekantoor. Daar staat tegen 
over dat de brandwerendheid van de bouwconstructie ook is verhoogd naar 90 minuten waardoor de 
totale faalkans toch verkleind. 
 
Aan de prestatie van 90 minuten met een faalkans van P(FBVD1|B) = 1 E-5 wordt voldaan. 
Dit komt vooral door de opwaardering van de standtijd van de bouwconstructie naar 90 minuten en 
de toevoeging van de sprinklerinstallatie.  
 

8.3.2. Brandveiligheidsdoel 2 
De prestatie van BVD 2 is dat ‘het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het bouw-
werk zelf beperkt moet blijven’, tot 3.000 m

2
 (gesteld als ontwerpkeuze en nieuwe prestatie) en 

binnen de periode van 60 minuten na het ontstaan van brand. Het brandveiligheidsdoel wordt gerea-
liseerd met de onderstaand geschematiseerde brandbeveiligingsmaatregelen. 
 

 
 
Figuur 8.5: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 2 

 
Er is een nieuw functieblok bijgekomen en voor de andere functieblokken gelden nieuwe uitgangs-
punten.  
De prestaties en faalkansen zijn in bijlage 8 uitgewerkt. Ook voor BVD 2 is gebruik gemaakt van de 
zelfde thermische belastingsberekening.  
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Berekening faalkans 
 P(Fketen d|B) = 1 – (1-6,24 E-4)*(1-3,43 E-2) = 3,49 E-2 
 P(FBVD2|B)c1 = 0,95 * 0,05 * 0,13 * 3,49 E-2 =  2,16 E-4 
 P(FBVD2|B)c2 = 0,95 * 0,05 * 4,3 E-3 * 3,49 E-2 =  7,13 E-6 
 P(FBVD2|B) =   2,23 E-4 
 
Toelichting 
Ook voor BVD 2 is zelfde de semi-probabilistische berekening gebruikt als voor de bouwconstructie. 
Aan de prestatie van 60 minuten met een faalkans van P(FBVD2|B) = 2 E-4 wordt op basis van het 
vergelijk van ‘orde van grootte’ getallen voldaan. Daarnaast is in paragraaf 2.4.1 ook gesteld dat 
BVD 2 voorwaardenscheppend is voor BVD 3 en 4 is en niet noodzakelijkwijs behoeft te voldoen. 
 
Groot brandcompartiment 
De uitwerking in bijlage 8 geeft feitelijk een elegantere en brandfysisch correcter alternatief voor de 
Methode Beheersbaarheid van brand [19]. Met het vergroten van het brandcompartiment ontstaat 
een grotere vuurbelasting en een ander brandscenario. Bij een gelijkblijvende prestatie (het be-
heersbaar houden van de brand) kan nu voor de nieuwe situatie (groter brandcompartiment met 
andere kenmerken en aanvullende brandbeveiligingsmaatregelen) worden bepaald wat de faalkans 
is. Deze faalkans moet gelijk of kleiner zijn dan voor een brandcompartiment van 1.000 m

2
, anders 

zijn meer of zwaardere brandbeveiligingsmaatregelen nodig of moet het brandscenario in zwaarte 
worden verkleind.  
 

8.3.3. Brandveiligheidsdoel 3 
De prestatie van BVD 3 is dat ‘de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt 
moet blijven’, binnen de vastgestelde periode van 60 minuten na het ontstaan van brand.  
Het brandveiligheidsdoel wordt gerealiseerd met de onderstaand geschematiseerde brandbeveili-
gingsmaatregelen. 
 

 
 
Figuur 8.6: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 3 

 
Berekening faalkans 
 P(Fketen d|B) = 1 – (1-6,24 E-4)*(1-5 E-3) = 5,62 E-3 
 P(FBVD3|B)c1 = 0,95 * 0,05 * 0,13 * 0,33 * 5,62 E-3 =  1,15 E-5 
 P(FBVD3|B)c2 = 0,95 * 0,05 * 4,3 E-3 * 0,33 * 5,62 E-3 = 3,79 E-7 
 P(FBVD3|B) =   1,18 E-5 
 
Toelichting 
Vanwege ontsluiting, privacy, bezonning en windhinder heeft een hoog gebouw afstand nodig tot de 
omgeving, een praktisch hanteerbare afstand is al gauw minimaal 15 meter. Hierdoor neemt de kans 
op brandoverslag naar belendingen ook sterk af en neemt dien ten gevolge de faalkans van de gevel 
ook sterk af. 
 
Aan de prestatie van 60 minuten met een faalkans van P(FBVD3|B) = 4 E-5 wordt voldaan. 
 

8.3.4. Brandveiligheidsdoel 4 
8.3.4.1 Ontvluchting uit het subbrandcompartiment met een lokale brand (BVD 4a) 

De prestatie van BVD 4a is dat het subbrandcompartiment binnen 3 minuten na het ontstaan van 
brand is verlaten. Deze prestatie verandert niet ten opzichte van het referentiekantoor, ook verande-
ren de maatregelen niet en speelt de brandweer nog geen rol omdat die nog niet is gearriveerd. De 
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sprinklerinstallatie heeft enige vertragingstijd in het activeren van een sprinklerkop en is dus in de 
eerste minuten nog niet aantoonbaar functioneel. 
 
Het brandveiligheidsdoel wordt gerealiseerd met de onderstaand geschematiseerde brandbeveili-
gingsmaatregelen. 
 

 
 
Figuur 8.7: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 4a 

 
Berekening faalkans 
 P(Fketen b|B) = 1 – (1-2,11 E-2)*(1-1,73 E-5) = 2,16 E-2 
 P(FBVD4a|B) = 0,95 * 2,16 E-2 = 2.05 E-2 
 
Toelichting 
Aan de prestatie (binnen 3 minuten verlaten van het subbrandcompartiment) met een faalkans van 
P(FBVD4a|B) = 2 E-2 wordt op basis van het vergelijk van ‘orde van grootte’ getallen voldaan. 
Het rekenkundige verschil met het referentiekantoor komt door de hoger gestelde faalkans van de 
BHV in een groot gebouw.  
 
Invloed van de sprinklerinstallatie op mensen nabij brandhaard 
Net als voor het referentiekantoor is voor de subbrandcompartimenteringsscheiding de benadering 
gekozen met de deur als zwakste schakel. 
In paragraaf 6.3.4.1 is aangegeven dat er geen beproevingsmodel is voor het bepalen van de faal-
kans van het vluchten uit het bedreigde subbrandcompartiment en dat daarom een inschatting is 
gemaakt. Deze inschatting is hier ook gebruikt. Hoewel de functionaliteit van de sprinklerinstallatie 
niet aantoonbaar te maken is, zijn hierbij wel enkele kwalitatieve aspecten te noemen. Zo geeft het 
onderzoek ‘US experience with sprinkler’ [20] over de periode 2004-2008 aan dat bij branden in 
kantoorgebouwen het aantal doden met 80% afneemt ten opzichte van niet gesprinklerde gebou-
wen. Tevens zijn er bijna geen situaties met meer dan een dode en de doden die vallen zijn veelal 
brandstichters, mensen nabij materiaal met een snelle branduitbreidingssnelheid (plastic of vloeistof) 
of immobiele mensen (invaliden of personen die niet volledig bij bewustzijn als gevolg van drugs of 
alcohol). In het onderzoek ‘Potential value of sprinklering of reducing fire casualties’ [21] worden 
gelijke conclusies getrokken. Hieraan wordt toegevoegd dat indien een hoog betrouwbaar systeem 
met fast response sprinklers wordt toegepast, het aantal doden nabij de brandhaard naar verwach-
ting ook reduceert. 
De informatie blijft kwalitatief van aard maar de informatie geeft sterke aanwijzingen dat de sprinkler-
installatie wel degelijk een sterk positieve invloed heeft op de reductie in het slachtofferschap nabij 
de brandhaard. Dit geldt zeker in een kantoorgebouw waarin de branduitbreidingssnelheid beperkt is 
en het aantal immobiele mensen ook gering is. De informatie is onderbouwend met betrekking tot de 
stellingname dat voor BVD4a er een zelfde mate van brandveiligheid is als voor het referentiekan-
toor. 
 

8.3.4.2 Ontvluchting uit het gehele gebouw (BVD 4b) 
De prestatie van BVD 4b is dat ‘de bewoners het bouwwerk moeten kunnen verlaten of anderszins in 
veiligheid kunnen worden gebracht’. Berekend is dat het gebouw moet kunnen zijn verlaten binnen 
27,5 minuten na ontdekking en alarmering van de brand.  
 
Eerste iteratie 
Als eerste iteratie wordt een opzet genomen met de toevoeging van de sprinklerinstallatie en de 
keuzes voor de bouwconstructie (90 minuten standtijd) en brandcompartimentering (60 minuten 
standtijd). De brandmeldinstallatie wordt in deze iteratie weggelaten en de ontruimingsinstallatie 
wordt automatisch aangestuurd door de sprinklerinstallatie.  
Voor de vluchtrappenhuizen geldt dat deze een gelijke/hogere standtijd moeten hebben als de 
RSET. De RSET is berekend op 34,5 minuten. Het vluchttrappenhuis moet dus minimaal 34,5 minu-
ten rook, warmte en brand kunnen weren. In het ontwerp zijn de vluchttrappenhuizen naast het 
brandcompartimenten gelegen en daarmee automatisch 60 minuten brandwerend afgescheiden.  
Vanuit de eis van opvangcapaciteit worden de verdiepingen voorzien van rooksluizen voor de trap-
penhuizen. Ook deze voorziening wordt in de eerste iteratie meegenomen.  
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Het brandveiligheidsdoel wordt gerealiseerd met de onderstaand geschematiseerde brandbeveili-
gingsmaatregelen. 
 

 
 
Figuur 8.8: eerste opzet voor het realiseren van BVD 4b 
 
Berekening faalkans 
 P(Fketen c|B) = 1 – (1-0,05)*(1-7,5 E-2)*(1-2,11 E-2^2)*(1-1,1 E-3) = 0,12    
 P(FBVD4b|B)d1 = 0,95 * 0,05 * 0,12 * 0,03 =  1,75 E-4 
 P(FBVD4b|B)d2 = 0,95 * 0,05 * 0,12 * 8,6 E-3 =  5,01 E-5 
 P(FBVD4b|B) =   2,25 E-4 
 
Aan de faalkans van P(FBVD4a|B) = 7 E-5 wordt niet voldaan. Dus er moeten aanvullende maatrege-
len worden genomen.  
 
Tweede iteratie 
In keten c wordt een overdrukinstallatie toegevoegd in het vluchttrappenhuis. Deze overdrukinstalla-
tie staat als functieblok parallel aan de TH_RS en TH_EBVr. Berekening van keten c: 
 P(Fketen c|B) = 1 – (1-0,05)*(1-7,5 E-2)*(1-2,11 E-2*2,11 E-2*7,5 E-2)*(1-1,1 E-3) = 0,12    

 
Het levert in de faalkans geen merkbare verbetering op, uitgedrukt in 3 significante cijfers.  
Hierbij is niet gekeken naar de toegevoegde prestatie die de overdrukinstallatie levert in het rookvrij 
houden van het trappenhuis. 
 
Derde iteratie 
In de keten c kan ook de faalkans van de ontruimingsalarmering en activering worden verkleind door 
een brandmeldinstallatie met handbrandmelders toe te voegen. Hierdoor ontstaat er een volgend 
betrouwbaarheidsblokdiagram. 
 

 
 
Figuur 8.9: tweede opzet voor het realiseren van BVD 4b 
 
Berekening faalkans 
 P(Fketen c|B) = 1 – {1-(1-0,05)*(1-7,5 E-2)*(1-7,5 E-2)}*{1-(1-0,05)*(1-7,5 E-2)}*(1-2,11 E-2^2)* 

                      (1-1,1 E-3) = 2,42 E-2 
 P(FBVD4b|B)d1 = 0,95 * 0,05 * 2,42 E-2 * 0,03 =  3,45 E-5 
 P(FBVD4b|B)d2 = 0,95 * 0,05 * 2,42 E-2 * 8,6 E-3 =  9,89 E-6 
 P(FBVD4b|B) =   4,44 E-5 
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Aan de prestatie dat het gebouw tijdig kan worden verlaten met een faalkans van P(FBVD4b|B) = 7 E-5 
wordt voldaan. 
 
Toelichting 
Net als voor het referentiekantoor is voor het vluchten uit het gehele gebouw (VR_gebouw) is een 
semi-probabilistische berekening gemaakt op basis van de ASET en RSET. De beschikbare veilige 
ontruimingstijd (ASET) wordt bepaald door de eerder berekende standtijd en faalkans van de brand-
compartimentering of bouwconstructie (zonder de invloed van de sprinklerinstallatie). De rookver-
spreiding vanuit het bedreigde (sub-) brandcompartiment wordt tegengehouden door de rooksluis 
(TH_RS) voor het trappenhuis en de rookwerendheid van de trappenhuisscheiding (TH_EBVr). Net 
als voor de subbrandcompartimenteringsscheiding is hiervoor een benadering gekozen, met de deur 
als zwakste schakel. Voor de rookverspreiding geldt evenals voor het referentiekantoor als uitgangs-
punt, dat bij het falen van de scheiding er onmiddellijk een onveilige situatie ontstaat (niet meer 
voldoen aan doelstelling). Maar ten opzichte van het referentiekantoor ziet de rookverspreiding er 
met de invloed van de sprinklerblussing wel anders uit. De branduitbreiding zal stagneren en daar-
mee ook de rookontwikkeling, de ontstane rook zal onder invloed van de blussing kouder zijn en ook 
damp bevatten. Naar deze sprinklerinvloed op vluchtgedrag en de slachtofferkans als gevolg van de 
veranderingen in temperatuur en O, CO, CO2 is nog weinig onderzoek gedaan.  
Indien het Bouwbesluit 2012 voor rookwerendheid de meer geëigende nieuwe NEN 6075 zou toe-
passen voor nieuwbouw, dan zouden er in combinatie met sprinklerinstallaties lichtere rookscheidin-
gen behoeven te worden toegepast. 
 

8.3.5. Brandveiligheidsdoel 5 
De prestatie van BVD 5 is dat ‘de veiligheid van reddingsploegen in acht wordt genomen’, op basis 
van de standtijd van de bouwconstructie en brandcompartimentering is de maximale tijd voor een 
veilige brandweerinzet 90 minuten. De veiligheid van reddingsploegen is afhankelijk van de brand-
blusinzetvoorzieningen, de brandcompartimentering en de bouwconstructie.  
 
Het Bouwbesluit 2012 (artikel 2.120/1) stelt dat de brandweer vanaf een brandweerliftuitgang op een 
verdieping via een extra beveiligde vluchtroute (EBVr) de verdieping erboven (bedreigd gebied) moet 
kunnen bereiken. Veelal geschiedt dit door de brandweerlift te plaatsen in de rooksluis die ook in 
verbinding staat met het trappenhuis, ook wel brandweerschacht genoemd en wordt in het hoog-
bouwontwerp ook toegepast. 
 

 
 
Figuur 8.10: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 5 

 
Berekening faalkans 
 P(Fketen b|B) = 1 – (1-0,17)*(1-6,15 E-2)*(1-0,04)*(1-2,11 E-2^2) = 0,25  
 P(Fketen c|B) = 1 – (1-4,44 E-4)*( 1-2,11 E-2^2) = 1,07 E-3 
 P(FBVD5|B) = 5 E-2 * 0,25 * 1,07 E-3 = 1,35 E-5 
 
Aan de prestatie met een faalkans van P(FBVD5|B) = 2 E-5 wordt voldaan. 
 

8.4. Ontwerpbeschouwing 
In deze paragraaf volgt een nadere beschouwing van het ontwerp en mogelijke alternatieven. 
 

8.4.1. Noodzakelijkheid BVD 2 (brandcompartimentering) 
Indien de voorwaarde van brandcompartimentering wordt losgelaten dan heeft dat rechtstreeks 
invloed op de brandontwikkeling. Op deze brandontwikkeling is de faalkans van het veilig vluchten 
uit het gebouw (BVD 4b) gebaseerd. De bereikte faalkans voor BVD 4b is 4,44 E-4 terwijl 7 E-5 is 
geëist. Kortom hierin zit nog ontwerpruimte.  
Hierbij kunnen bijvoorbeeld brandcompartimenten van 5.000 m

2
 (5 verdiepingen) of meer worden 

samengesteld, in plaats van de nu voorgestelde 3.000 m
2
 (3 verdiepingen). Als gevolg van de grote-
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re oppervlakte neemt vanzelfsprekend ook de brandintensiteit toe. Om de faalkans eis te behalen 
van 7 E-5, is berekend dat de WBDBO van de brandcompartimenten naar 90 minuten moet. In het 
ontwerp is dit als onwenselijk beschouwd, omdat dan wanden en wandopeningen veel zwaarder 
moeten worden uitgevoerd. 
 

8.4.2. Noodzakelijkheid BVD 5 (brandweervoorzieningen) 
De brandweervoorzieningen zijn een voorwaarde voor het succesvol functioneren van de brandweer. 
Indien deze voorzieningen worden weggehaald heeft dat ook gevolgen voor de andere brandveilig-
heidsdoelen waarin brandweerinzet is opgenomen. De rekenkundige implicaties zijn onderstaand 
weergegeven: 
 P(FBVD1|B) = 0,95 * 0,05 * 1 * 6,24 E-4 = 2,96 E-5  voldoet juist niet 
 P(FBVD2|B) = 0,95 * 0,05 * 1 * 3,49 E-2 = 1,66 E-3  voldoet niet 
 P(FBVD3|B) = 0,95 * 0,05 * 1 * 0,33 * 5,62 E-3 = 8,81 E-5 voldoet niet 
 P(FBVD4b|B)d2 = 0,95 * 0,05 * 2,42 E-2 * 1 = 1,15 E-3  voldoet niet 
 
De brandweerinzet (met blus- en reddingsvoorzieningen) is noodzakelijk voor de invulling van de 
andere brandveiligheidsdoelen. Een alternatief zou kunnen zijn om de andere voorzieningen be-
trouwbaarder uit te voeren. Maar maatschappelijk is het op dit moment niet aanvaardbaar om een 
brand op zijn beloop te laten zonder professionele brandweerinzet. 
 

8.4.3. Bouwconstructie op 60 minuten brandwerendheid 
In paragraaf 8.2.5 is de ontwerpkeuze gemaakt om de bouwconstructie op 90 minuten brandwe-
rendheid te stellen. De keuze is gebaseerd op de 35 minuten durende ontruiming en de erna 30 
minuten brandweerinzet, dus juist meer dan 60 minuten en ruim afgerond naar boven. 
Indien de brandwerendheid van de bouwconstructie terug gaat naar 60 minuten dan wordt de faal-
kans gelijk aan de waarde voor het referentiekantoor, P(FHBC|B) = 2,38 E-3. 
 
Berekening van de faalkans voor BVD1 (zie ook figuur 8.3): 
 P(FBVD1|B)c1 = 0,95 * 0,05 * 0,13 * 2,38 E-3 =  1,47 E-5 
 P(FBVD1|B)c2 = 0,95 * 0,05 * 4,3 E-3 * 2,38 E-3 =  4,86 E-7 
 P(FBVD1|B) =   1,52 E-5 (ruim buiten de eis van < 1 E-5) 
 
De berekening van de faalkansen BVD 3,4b en 5 komen uit op: 
 P(FBVD3|B)  = 1,55 E-5 (ruim binnen de eis van < 4 E-5)  
 P(FBVD4b|B) = 4,47 E-5 (ruim binnen de eis van < 7 E-5) 
 P(FBVD5|B)  = 3,75 E-5 (ruim buiten de eis van < 2 E-5)  
 
Aan de cruciale Brandveiligheidsdoelen BVD 3 en BVD 4b wordt voldaan met een bouwconstructie 
op 60 minuten brandwerendheid. Maar de betrouwbaarheid van de bouwconstructie en brandweer-
voorzieningen voldoen niet meer aan de eisen. De bouwconstructie geldt als laatste verdedigingsli-
nie of fall-back systeem en geldt ook als veiligheidsvoorwaarde voor veilige brandweerinzet (BVD5). 
Daarom wordt gesteld dat de bouwconstructie op 90 minuten brandwerendheid moet blijven. 
 

8.4.4. Trappenhuis verdelen in trapsegmenten 
De Praktijkrichtlijn hoogbouw schrijft voor om vluchttrappenhuizen te segmenteren in delen van 50 
meter hoogte met een WBDBO ≥ 60 minuten. Uit de schadecasuïstiek blijkt dat schoorsteenwerking 
in schachten en trappenhuizen een voorkomend probleem is (zie ook de bijlage 1 met achtergrondin-

formatie). De maatregel volgt niet uit het ontwerp op basis van doelkwantificering. Indien de trap-

segmenten worden toegepast in het ontwerp dan verbeteren de prestaties en faalkansen voor BVD 
4b en 5. Een trapsegmentscheiding heeft deuren en daarom kan ter vereenvoudiging een zelfde 
faalkanswaarde als voor TH_EBVr worden aangehouden. Het functieblok van de trapsegmentschei-
ding komt in het betrouwbaarheidsdiagram voor BVD 4a parallel te staan met TH_RS en TH_EBVr.  
 
Berekening van de faalkans BVD 4b: 
 P(Fketen c|B) = 1 – {1-(1-0,05)*(1-7,5 E-2)*(1-7,5 E-2)}*{1-(1-0,05)*(1-7,5 E-2)}* 

       (1-2,11 E-2*1,06 E-2)*(1-1,1 E-3) = 2,40 E-2 
 P(FBVD4b|B)d1 = 0,95 * 0,05 * 2,40 E-2 * 0,03 =  3,42 E-5 
 P(FBVD4b|B)d2 = 0,95 * 0,05 * 2,40 E-2 * 0,17 =  9,89 E-6 
 P(FBVD4b|B) =   4,40 E-5  (was 4,44 E-4) 
 
Berekening van de faalkans BVD 5: 
 P(Fketen b|B) = 1 – (1-0,17)*(1-6,15 E-2)*(1-0,04)*(1-2,11 E-2*1,06 E-2) = 0,25  
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 P(Fketen c|B) = 1 – (1-4,44 E-4)*( 1-2,11 E-2*1,06 E-2) = 8,48 E-4 
 P(FBVD5|B) = 5 E-2 * 0,25 * 8,48 E-4 = 1,07 E-5   (was 1,35 E-5) 
 
Het segmenteren van de vluchttrappenhuizen levert een substantiële verbetering op voor de BVD 4b 
en 5. Als fall-back functie levert het een sterke bijdrage aan het overall ontwerp, bij voorbeeld bij het 
wegvallen van de sprinklerinstallatie waarbij er veel meer rookontwikkeling ontstaat. 
 

8.5. Conclusie; hoogbouwontwerp met een verifieerbare zelfde mate van veiligheid 
In dit hoofdstuk is een hoogbouwontwerp gemaakt met een verifieerbare zelfde mate van veiligheid 
en vormt het antwoord op onderzoeksvraag. 
 
De onderzoeksvraag luidt: 
 Hoe kan op basis van de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012, een set met 

brandveiligheidsdoelen met kwantificeerbare prestaties en faalkansen worden afgeleid, die kan 
dienen voor een ontwerp met een verifieerbare zelfde mate van brandveiligheid zoals wordt ge-
eist in het Bouwbesluit 2012?  

 
Het antwoord hierop is dat een set met brandveiligheidsdoelen met kwantificeerbare prestaties en 
faalkansen is te herleiden via de functionele eisen, prestatie-eisen en brandbeveiligingsmaatregelen 
voor een standaard gebouw (niet hoger dan 70 m boven of lager dan 8 m onder het meetniveau).  
Dit is gedaan in hoofdstuk 6. Deze prestaties en faalkansen vormen de basis voor het herontwerp 
voor een hoogbouwkantoor (met meer gevaren en een grotere kans op brand). Met de formule  
risico = kans * impact is vastgesteld dat voor de ‘zelfde mate van brandveiligheid’ de faalkansen van 
de brandveiligheidsdoelen voor een hoogbouwkantoor moeten afnemen. Met deze set van gegevens 
is voor een hoogbouwkantoor een ontwerp te maken met een verifieerbare zelfde mate van brand-
veiligheid zoals wordt geëist in het Bouwbesluit 2012. De methode is accuraat maar kan worden 
verfijnd op basis van vergelijk met goede brandstatistiek en nauwkeurigere faalkansdata. 
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9. VERGELIJK PRAKTIJKRICHTLIJN HOOGBOUW  

 
In dit hoofdstuk zijn de prestaties en faalkansen van het hoogbouwkantoor volgens de Praktijkrichtlijn 
hoogbouw vergeleken met het doelkwantificeringsontwerp. Het vergelijk vormt het antwoord op 
subvraag 3. 
 

9.1. Brandveiligheidseisen op basis van de Praktijkrichtlijn hoogbouw 

Omdat de ontruiming langer duurt dan 30 minuten en korter is dan 60 minuten wordt ontruimingsty-
pe B toegepast. Voor een aantal nieuw geïntroduceerde of anders uitgevoerde brandbeveiligings-
maatregelen zijn de prestaties en faalkansen uitgewerkt in bijlage 8. 

In onderstaande tabel zijn de brandveiligheidseisen met prestaties en faalkansen op basis van de 
Praktijkrichtlijn hoogbouw opgenomen, zie ook bijlage 6 met alle eisen voor een hoogbouwkantoor. 
 

Maatregel 
B:bouwkunde, I:installatie, 
O:organisatie 

Prestatie Faalkans 
P(F|B) 

O(getal)* 

BVD 1 BVD 2 BVD 3 BVD 4a BVD 4b BVD 5 

B
 

  1.  HBC 
 

≥ 120 min 2 E-5 X X X  x (in 6) X 

  2.  BC_intern 1.000m
2  

/
 
≥ 60 min 

Max.2 grote BC’s 
3 E-2  X   x (in 6)  

  3.  BC_gevel ≥ 60 min 
 

5 E-3   X    

  4.  SBC 30 m / ≤ 3 min 
 

2 E-2    X   

  5.  VR_SBC ≤ 3 min 
 

2 E-5    X   

  6.  VR_gebouw ≤ 60 min 
 

2 E-4     X  

  7.  TH_EBVr/50m 
 

≥ 60 min   
trapsegment / 50m 

1 E-2 x (in 20) x (in 20)   X X 

  8.  TH_RS ≥ 20 min 
 

2 E-2     X X 

I 

  9.  BMI BMI:gedeeltelijk 
 

8 E-2     X  

10.  OAI 
 

OAI:type A 8 E-2     X  

11.  BSH 35 m / 1,3 m
3
/h 

 
4 E-2 x (in 18) x (in 18) x (in 18) x (in 18) x (in 18)  

12.  BWL NEN-EN 81 serie 
 

4 E-2 x (in 20) x (in 20)    X 

13.  BWV & DBL cap≥500l/m / ≤ 
40m & NEN 1594 

6 E-2 x (in 20) x (in 20) x (in 21)   X 

14.  SI volledig/NEN-EN 
2845 

5 E-2 X X X   X 

15.  ODI NEN 6092  
trapsegment / 50m 

8 E-2     X  

16.  CR & CV Praktijkrichtlijn 
hoogbouw 

2 E-1      X 

O
 

17.  BHV_OAI_act Obv Arbeidsomst. 
Besluit 

5 E-2     X  

18.  BHV_blussing 
 

Obv Arbeidsomst. 
Besluit 

9 E-1 X X X X X  

19.  BRW_redding 
      (zonder CR&CV) 

opkomsttijd≤10min 
 

3 E-2 
(9 E-3) 

    X  

20.  BRW_blussing 
      (zonder CR&CV) 

opkomsttijd≤10min 
 

1 E-1 
(4 E-3) 

X X     

21.  BRW_gevel opkomsttijd≤10min 
 

3 E-1   X    

 
Tabel 9.2: brandbeveiligingsmaatregelen (waaronder de extra) onderverdeeld naar de brandveiligheidsdoelen. De wijzigingen in 
prestaties ten opzichte van het referentiekantoor zijn rood en onderstreept gemarkeerd. Lichtgrijs betekend dat de betreffende 
maatregel impliciet is verwerkt in de met nummer aangegeven maatregel. *: ‘orde van grootte’ getal, afgerond op 1 significant cijfer 

 
9.2. Uitwerking faalkansen van de brandbeveiligingsmaatregelen 

Evenzo als in hoofdstuk 6 en 8 worden met bovenstaande gegevens in de volgende paragrafen de 
prestaties en faalkansen van de brandveiligheidsdoelen uitgewerkt doormiddel van betrouwbaar-
heidsdiagrammen. En kunnen de uitkomsten worden vergeleken met de vastgestelde eisen en het 
doelkwantificeringontwerp. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de resultaten samengevat met 
de vastgestelde faalkanseisen uit hoofdstuk 7 en resultaten van het doelkwantificeringontwerp. 
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BVD Prestatie Faalkans, P(F|B) 
Vastgestelde eis 

O(getal)* 

Faalkans, P(F|B)  
Berekend obv 

doelkwantificeringen 

O(getal)* 

Faalkans, P(F|B)  
Berekend obv 
SBR richtlijn 

O(getal)* 

BVD 1 Het draagvermogen van de constructie moet 
gedurende 120 minuten behouden blijven. 

≤ 1 E-5 4 E-6 1 E-7 
(+97%) 

BVD 2 Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook 
binnen het bouwwerk zelf moet beperkt blijven. 
Binnen een brandcompartiment van 1.000 m

2
 en 

gedurende 60 minuten. 

≤ 2 E-4 2 E-4 2 E-4 
(0%) 

BVD 3 De uitbreiding van de brand naar belendende 
bouwwerken moet beperkt blijven, gedurende 60 
minuten. 

≤ 4 E-5 1 E-5 1 E-5  
(0%) 

BVD 4a De aanwezigen moeten het direct bedreigde 
gebied (subbrandcompartiment) binnen 3 minuten 
na het ontstaan van brand hebben verlaten. 

≤ 2 E-3 2 E-2 2 E-2 
(0%) 

BVD 4b De aanwezigen moeten het bouwwerk kunnen 
verlaten of anderszins in veiligheid kunnen worden 
gebracht. 

≤ 7 E-5 4 E-5 3 E-5 
(+25%) 

BVD 5 De veiligheid van reddingsploegen moet in acht 
worden genomen. 

≤ 2 E-5 1 E-5 2 E-7 
(+98%) 

 
Tabel 9.1: prestaties en faalkansen per brandbeveiligingsdoel voor het hoogbouwkantoor op basis van de Praktijkrichtlijn 
hoogbouw (tussen haakjes het procentuele verschil ten opzichte van het doelkwantificeringsontwerp) 
*: ‘orde van grootte’ getal, afgerond op 1 significant cijfer 
 

Het praktijkrichtlijnontwerp leidt tot een veiliger ontwerp. De verhoudingsgewijze verbetering in 

procenten ten opzichte van het doelkwantificeringsontwerp, is tussen haakjes aangegeven. 

Al in de inleiding is aangegeven dat de Praktijkrichtlijn hoogbouw mogelijk te zware eisen stelt. Dit 
blijkt ook uit het vergelijk. De overdimensionering leidt ertoe dat de faalkansen voor de bouwcon-
structie, het veilig vluchten uit het gebouw en de brandweervoorzieningen veel lager zijn dan geëist 
is in het Bouwbesluit 2012. 

De bovenstaande tabel toont dit aan, de overdimensionering zit in de volgende maatregelen: 
 Te zware bouwconstructie, 90 minuten weerstand op bezwijken is voldoende. 

Dit biedt makkelijker de mogelijkheid om stalen bouwconstructies toe te passen. 
 Vluchttrappenhuizen segmenteren per 50 m hoogte, is rekenkundig gezien niet nodig. 
 De overdrukinstallatie is niet nodig. 
 De automatische branddetectie in de verkeersroutes is niet nodig. 
 
Niet uit de afgeronde getallen, maar wel uit de onderstaande detailberekeningen, volgt dat ook de 
brandcompartimentering groter kan worden uitgevoerd dan de strikte 1.000 m

2
. Het laten vervallen 

van deze maatregelen levert een substantiële besparing op.  
In onderstaande paragrafen volgt de uitwerking per brandveiligheidsdoel op basis van de Praktijk-
richtlijn hoogbouw. De berekeningen zijn gebaseerd op de niet-afgeronde getallen uit bijlage 8. 

 
9.2.1. Brandveiligheidsdoel 1 

Ten opzichte van het doelkwantificeringsontwerp is bij het Praktijkrichtlijn-ontwerp de bouwcon-
structie uitgevoerd in 120 minuten brandwerendheid. De invloed is onderstaand in de faalkansbere-

kening bepaald. 
  

 

Figuur 9.1: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 1 

 
Berekening faalkans 
 P(FBVD1|B)c1 = 0,95 * 0,05 * 0,13 * 1,73 E-5 =  1,07 E-7 
 P(FBVD1|B)c2 = 0,95 * 0,05 * 4,3 E-3 * 1,73 E-5 =  3,53 E-9 

a BHV_blussing

b SI

Initiele BVD 1

brand

c1 BRW_blussing

icm CR&CV

c2 BRW_blussing

d HBC
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 P(FBVD1|B) =   1,10 E-7 

 
Toelichting 

Als gevolg van de 120 minuten standtijd van de bouwconstructie neemt de betrouwbaarheid sterk 

toe. 
 

9.2.2. Brandveiligheidsdoel 2 

De brandcompartimentering moet beperkt blijven tot 1.000 m2, er mogen maximaal twee grote 
brandcompartimenten komen. 

 

 
 
Figuur 9.2: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 2 

 
Berekening faalkans 
 P(Fketen d|B) = 1 – (1-1,73 E-5)*(1-3,43 E-2) = 3,43 E-2 
 P(FBVD2|B)c1 = 0,95 * 0,05 * 0,13 * 3,43 E-2 =  2,12 E-4 
 P(FBVD2|B)c2 = 0,95 * 0,05 * 4,3 E-3 * 3,43 E-2 =  7,01 E-6 
 P(FBVD2|B)   2,19 E-4 

 
Toelichting 

Als gevolg van de 120 minuten standtijd van de bouwconstructie en de brandcompartimenteringsbe-

perking tot 1.000 m2 neemt de betrouwbaarheid sterk toe. 
 

9.2.3. Brandveiligheidsdoel 3 
BVD 3 wordt ingevuld met de volgende brandbeveiligingsmaatregelen. 
 

 
 
Figuur 9.3: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 3 

 
Berekening faalkans 
 P(Fketen d|B) = 1 – (1-1,73 E-5)*(1-5 E-3) = 5,02 E-3 
 P(FBVD3|B)c1 = 0,95 * 0,05 * 0,13 * 0,2 * 5,02 E-3 =  1,02 E-5 
 P(FBVD3|B)c2 = 0,95 * 0,05 * 4,3 E-3 * 0,2 * 5,02 E-3 =  3,38 E-7 
 P(FBVD3|B) =   1,06 E-5 

 
Toelichting 

Voor BVD3 is er geen verschil ten opzichte van het doelkwantificeringsontwerp. 

 

a BHV_blussing

b SI

Initiele BVD 2

brand

c1 BRW_blussing

icm CR&CV

c2 BRW_blussing

d HBC BC_intern

a BHV_blussing

b SI

c1 BRW_blussing

Initiele icm CR&CV BVD 3

brand

c2 BRW_blussing

d HBC BC_gevel

e BRW_gevel
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9.2.4. Brandveiligheidsdoel 4a 
BVD 4a blijft ongewijzigd met P(FBVD4a|B) = 2.05 E-2. 
 

 
 
Figuur 9.4: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 4a 

 
9.2.5. Brandveiligheidsdoel 4b 

BVD 4b wordt ingevuld met de volgende brandbeveiligingsmaatregelen. 
 

 
 
Figuur 9.5: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 4b 

 
Berekening faalkans 
 P(Fketen c|B) = 1 – {1-(1-0,05)*(1-7,5 E-2)*(1-7,5 E-2)}*{1-(1-0,05*7,5 E-2)*(1-7,5 E-2)}* 

                      (1-2,11 E-2*1,06 E-2*7,5 E-2)*(1-3,32 E-4) = 1,54 E-2 
 P(FBVD4b|B)d1 = 0,95 * 0,05 * 1,54 E-2 * 0,03 =  2,20 E-5 
 P(FBVD4b|B)d2 = 0,95 * 0,05 * 1,54 E-2 * 0,8,6 E-3 =  6,32 E-6 
 P(FBVD4b|B) =  2,84 E-5 

 
Toelichting 

Als gevolg van de 120 minuten standtijd van de bouwconstructie en de brandcompartimenteringsbe-

perking tot 1.000 m2 neemt de betrouwbaarheid van VR_gebouw sterk toe. De toevoeging van de 
overdrukinstallatie (ODI) en de automatische brandmeldinstallatie leveren een minimale bijdrage in 

de berekening. 
 

9.2.6. Brandveiligheidsdoel 5 

 

 
 
Figuur 9.6: brandbeveiligingsmaatregelen voor het realiseren van BVD 5 

Berekening faalkans 
 P(Fketen b|B) = 1 – (1-0,17)*(1-6,15 E-2)*(1-0,04)*(1-2,11 E-2*1,06 E-2*7,5 E-2) = 0,25  
 P(Fketen c|B) = 1 – (1-1,73 E-5)*( 1-2,11 E-2*1,06 E-2*7,5 E-2) = 1,73 E-5 

a BHV_blussing

Initiele BVD 4a

brand

b SBC VR_SBC

a BHV_blussing

b SI 

BHV_OAI-activering TH_RS

Initiele BVD 4b

brand

c BMI automatisch OAI TH_EBVr VR_gebouw

(OAI-activering) trapsegment / 50 m

SI ODI

(OAI-activering)

d1 BRW_redding

icm CR&CV

d2 BRW_redding

a SI

TH_RS

Initiele b CR & CV BWV & DBL BWL TH_EBVr BVD 5

brand trapsegment / 50 m

TH_RS ODI

c HBC TH_EBVr

trapsegment / 50 m

ODI
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 P(FBVD5|B) = 5 E-2 * 0,25 * 1,73 E-5 = 2,18 E-7 

 
Toelichting 

Als gevolg van de 120 minuten standtijd van de bouwconstructie neemt de betrouwbaarheid sterk 

toe. 
 

9.3. Conclusie; verschillen doelkwantificeringsontwerp en praktijkrichtlijnontwerp 
In dit hoofdstuk is een vergelijk gemaakt tussen het doelkwantificeringsontwerp en het praktijkricht-
lijnontwerp en het vormt het antwoord op subvraag 3. 
  
De subvraag 3 luidt: 
 Welke verschillen zijn er in de uitwerking van brandveiligheid, tussen een ontwerp op basis van 

doelkwantificering en op basis van de traditionele werkwijze (Bouwbesluit 2012 en de Praktijk-
richtlijn hoogbouw)? 
 

Het antwoord hierop is dat de Praktijkrichtlijn hoogbouw leidt tot overdimensionering en mede daar-
door tot een ‘hogere mate van veiligheid’ dan geëist in het Bouwbesluit 2012. Met de Praktijkrichtlijn 
hoogbouw wordt dus in ruime mate wel voldaan aan de wet, maar of de kostenverhogende overdi-
mensionering en hogere veiligheid leidt tot minder schade en slachtoffers is niet bekend. Hiertoe is 
een schade- en letselonderzoek nodig en zoals al eerder gesteld ontbreekt hiervoor gedetailleerde 
brandschadestatistiek. Wat wel duidelijk is dat in Nederland relatief duurdere bouwmethoden worden 
toegepast dan in sommige andere landen, bijvoorbeeld met bouwconstructies van beton in plaats 
van staal.  
 
Opvallend is dat alle nieuwe brandbeveiligingsmaatregelen installatietechnisch van aard zijn, met 
uitzondering van de verzwaring van de bouwconstructie.  
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10. CONCLUSIES  

 
De aanleiding voor het onderzoek komt voort uit het feit dat de wettelijke regelgeving (Bouwbesluit 
2012) voor hoogbouw wordt ingevuld met de Praktijkrichtlijn hoogbouw. Deze pseudoregelgeving 
schrijft maatregelen voor, maar het is onduidelijk of deze voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 
2012. De onderzoeksvraag is relevant, omdat circa 10% van de bouwaanvragen in Nederland be-
staat uit hoge en ondergrondse gebouwen of grote brandcompartimenten. Voor deze categorieën 
heeft het Bouwbesluit 2012 geen rule-based maatregelen. Maar eist het een ‘zelfde mate van brand-
veiligheid’ zoals voortvloeiend uit de rule-based maatregelen voor de categorie gebouwen van 
tussen lager dan 8 m of hoger dan 70 m ten opzichte van het meetniveau. 
 
Het voorliggend onderzoek toont aan dat op basis van de brandveiligheidsvoorschriften uit het 
Bouwbesluit 2012, een set met brandveiligheidsdoelen met kwantificeerbare prestaties en faalkan-
sen kunnen worden afgeleid. En dat kan vervolgens dienen voor een ontwerp met een verifieerbare 
‘zelfde mate van brandveiligheid’ zoals wordt geëist door het Bouwbesluit 2012. In het onderzoek is 
de uitwerking gedaan voor een hoogbouwkantoor, maar op een gelijke wijze kan dit worden gedaan 
voor andere gebruiksfuncties en gebouwtypes. Het toepassen van doelkwantificering leidt naast de 
verifieerbaarheid ook tot een grotere ontwerpvrijheid maar vergt tegelijkertijd een grondige kennis 
van fire safety engineering en betrouwbaarheidsleer. De uitwerking is mede gebaseerd op de semi-
probabilistische benadering zoals deze ook in de Eurocodes voor bouwconstructies wordt gehan-
teerd. Omdat deze Eurocodes ook worden aangestuurd in het Bouwbesluit 2012 blijft er een hechte 
relatie met de wettelijke regelgeving. 
 
De betrouwbaarheidsleer is bij de uitwerking essentieel omdat het Bouwbesluit 2012 de faalkans-
factoren impliciet vertaald in de keuzes en grenswaarden van brandbeveiligingsmaatregelen. De 
brandbeveiligingsmaatregelen zijn dan ook de basis om als het ware terug te rekenen naar de faal-
kansen van de brandveiligheidsdoelen van het Bouwbesluit. 
De oorsprong van de faalkansdata voor de brandbeveiligingsmaatregelen hebben een grote diversi-
teit. Dien ten gevolge zijn de berekende faalkansen van brandveiligheidsdoelen dan ook slechts te 
gebruiken als ‘orde van grote’ getallen, om faalkansen van de brandveiligheidsdoelen tussen twee 
verschillende ontwerpen te vergelijken, het zijn dus geen absolute faalkanswaarden. 
 
Met de representatie van brandveiligheidsdoelen door betrouwbaarheidsdiagrammen wordt de 
werkelijkheid gemodelleerd met vereenvoudigingen. In het onderzoek is getracht deze representatie 
te valideren aan brandstatistiek (bijvoorbeeld de CBS brandstatistiek). Dit blijkt niet mogelijk omdat 
het aantal registraties (frequentie) van brandincidenten onvoldoende is en de registratiedetaillering 
van de incidenten te beperkt is om een statistische beschrijving te kunnen maken naar bijvoorbeeld 
oorzaak per gebouwsoort, gebruiksfunctie of falend beveiligingssysteem. De methode is wel accu-
raat maar kan worden verfijnd op basis van vergelijk met goede brandstatistiek en nauwkeurigere 
faalkansdata. 
 
Voor de uitwerking van een bovenliggend doel in het Bouwbesluit 2012 naar een tastbare maatregel 
kunnen mogelijk onderdelen van doelen worden gemist en kunnen niet bedoelde (deel-) maatrege-
len zijn geïntroduceerd. In dit onderzoek is juist omgekeerd gewerkt (van maatregel naar brandvei-
ligheidsdoel) om de ‘ontbrekende’ faalkansen van de doelen vast te stellen. Indien dus onderdelen 
van doelen niet zijn uitgewerkt, dan ontbreken de gevolgen ook in het terugrekenen, dit is een niet te 
vermijden en te controleren proces. Daarom is de meest logische stap dat de overheid, de doelen 
helder formuleert in gekwantificeerde prestaties en faalkansen. Op een gelijke wijze als voor bouw-
constructies in de Eurocodes. 
 
In het onderzoek komt naar voren dat het Bouwbesluit 2012 met de systematische opbouw, voor het 
overgrote deel passende beoordelingscriteria met maatregelen voorstelt. Maar voor de rookwerend-
heid wordt de achterhaalde methode met het ‘E-criterium’ gehanteerd, terwijl er sinds 2011 een 
goede methode is om rookwerendheid te definiëren en te toetsen (nieuwe NEN 6075). Deze norm 
met een benadering voor koude en warme rook kan grote voordelen opleveren voor de combinatie 
met sprinklerinstallaties.  
 
Als laatste stap is een vergelijk gemaakt tussen de uitgewerkte methode met doelkwantificering en 
een ontwerp op basis van de Praktijkrichtlijn hoogbouw. Het blijkt dat de Praktijkrichtlijn hoogbouw 
op een aantal aspecten overdimensioneert en tot een ‘hogere mate van veiligheid’ leidt dan geëist in 
het Bouwbesluit 2012, er wordt dus wel voldaan aan de wet. Maar of de kostenverhogende overdi-



    

50 

 

mensionering en hogere veiligheid leidt tot minder schade en slachtoffers is niet bekend. Hiertoe is 
een schade- en letselonderzoek nodig en zoals al eerder gesteld ontbreekt hiervoor gedetailleerde 
brandschadestatistiek. Wat wel duidelijk is dat in Nederland relatief duurdere bouwmethoden worden 
toegepast dan in sommige andere landen, bijvoorbeeld met bouwconstructies van beton in plaats 
van staal.  
Dit onderzoek toont aan dat er een betere en verifieerbare methode is om met ‘zelfde mate van 
brandveiligheid’ een gebouw te ontwerpen. Het onderzoek past ook in de ‘Visie op brandveiligheid’ 
[4] van het ministerie van BZK om doelkwantificering breder toe te passen. 
 
 


