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BRANDWEER 

ALGEMENE BRANDWEER VOORWAARDEN 

 

1. Het gebouw c.q. complex moet met groot blusmateriaal en een autoladder gemakkelijk en afdoende 

bereikbaar zijn.  

 

2. Op en bij het gebouw behorende terrein moeten de beplantingen, parkeerplaatsen, de laad- en 

losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd zodanig 

worden gelegen, dat bij brand:  

a. het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de Brandweer niet worden 

bemoeilijkt of belemmerd,  

b. van de brandputten en overige bluswatervoorzieningen een onbelemmerd gebruik kan worden 

gemaakt.  

 

3. Op eigen terrein of op een afstand van maximaal 100 meter van het gebouw moet, in overleg met en 

ten genoegen van de Brandweer, een ondergrondse brandkraan worden aangebracht met een 

opbrengst van tenminste 2000 liter water per minuut. Deze ondergrondse brandkraan moet worden 

aangesloten op het drinkwaterleidingnet en moet worden uitgevoerd volgens norm blad NEN 947.  

4. In een gebouw met een oppervlak van meer dan 250 m² moet ten minste één brandslangenhaspel 

aanwezig zijn. Het aantal haspels dient zodanig te worden bepaald dat een brand in elke ruimte kan 

worden geblust. Een brandslangenhaspel dient: 

- Aangesloten te worden op een voorziening voor drinkwater 

- In beginsel niet in een vluchttrappenhuis worden aangebracht, 

- De slang dient een lengte te hebben van ten hoogste 30 meter, 

- De statische druk bij het mondstuk dient circa 100 KPa en de capaciteit dient circa 1,3 m³/h te bedragen 

 

5. Het gebouw moet zijn voorzien van een automatische brandmeldinstallatie uitgevoerd in overleg met 

en ten genoegen van de Brandweer en mede aangesloten op de noodstroominstallatie en conform norm 

blad NEN 2535 waarvan een installatietekening en het programma van eisen ter goedkeuring bij de 

brandweer moet worden ingediend.  
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BRANDWEER 

6. Gangen in vluchtwegen moeten door rookdeuren worden onderverdeeld in gedeelten met een lengte 

van ten hoogste 20 m of zoveel minder als de loopsnelheid van de gebruikers noodzakelijk maakt. De 

rookdeuren moeten zelfsluitend worden uitgevoerd. 

7. Het (de) trappenhuis(zen) moet(en) van geheel gesloten constructie zijn uitgevoerd met een 

brandwerendheid van ten minste 60 minuten. Deuren en luiken die hierin zijn opgenomen 

moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd met een brandwerendheid van tenminste 60 minuten.  

8. Kleine hoogteverschillen tussen vloeren van vluchtwegen moeten d.m.v. hellingen worden 

overbrugd waarvan de hellingen niet meer dan 1:10 mogen bedragen. 

9. Schachtwanden van liften moeten brandwerend zijn uitgevoerd met een brandwerendheid 

van tenminste 60 minuten. Toegangen, bedienings- en inspectieopeningen in deze wanden 

moeten door zelfsluitende deuren of luiken met een brandwerendheid van tenminste 60 

minuten rookdicht zijn afgesloten.  

10. Openingen in verdiepingsvloeren en scheidingsmuren t.b.v. leiding-doorvoeren moeten 

zodanig worden gedicht dat vlam- en rookverspreiding via deze wegen niet mogelijk zijn. 

11. Rookafvoerkanalen (i.v.t. bij practicumlocalen) moeten worden omkleed met brandwerend 

materiaal. De omkleding moet ter plaatse van de doorvoer door een verdiepingsvloer 

aansluitend aan die vloer zijn aangebracht.  

12. Wanden van gangen c.q. vluchtweg begrenzende wanden moeten, met inbegrip van de daarin 

opgenomen ramen en deuren, een brandwerendheid bezitten van tenminste 30 minuten. 

13. Hoofddraagconstructie en buitenwanden die deel uitmaken van de hoofddraagconstructie van 

het gebouw moeten een brandwerendheid bezitten van tenminste 60 minuten. Bij 

buitenwanden die geen deel uitmaken van de hoofddraagconstructie kan worden volstaan 

met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten.  
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BRANDWEER 

 

14. Verdiepingsvloer(en) moet(en), inclusief kolommen en onderslagbalken, een 

brandwerendheid bezitten van tenminste 60 minuten. Hierin mogen zich, met uitzondering 

van trapgat(en) en liftschachten, geen openingen bevinden. Metalen constructiedelen moeten 

een betondekking hebben van ten minste 2,5 cm of anderszins worden bekleed zodat de 

vereiste brandwerendheid wordt verkregen.  

15. Scheidingsmuren met aangrenzende gebouwen moeten van geheel gesloten constructie zijn 

uitgevoerd met een brandwerendheid van tenminste 60 minuten.  

16. Indien een buitenmuur gelegen is binnen 5 m tegenover een buitenmuur van een naburig 

gebouw, mogen zich in eerstbedoelde buitenmuur geen openingen bevinden.  

17. De indeling van het gebouw moet zodanig zijn uitgevoerd dat vanuit iedere ruimte twee 

vluchtwegen beschikbaar zijn.  

18. Deuren en andere afsluitingen die in een vluchtweg zijn opgenomen moeten in de 

vluchtrichting draaiend zijn uitgevoerd.  

19. Alle binnenmuren moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een 

brandwerendheid van tenminste 60 minuten. Deuren en ramen die hierin zijn opgenomen 

moeten zelfsluitend worden uitgevoerd met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten.  

20. Indien van toepassing moeten compressoren moeten in een aparte ruimte worden opgesteld, 

brandwerend gescheiden van het gebouw. Brandwerendheid 60 minuten.  

21. De installaties van werkmachines moeten zodanig zijn uitgevoerd dat dit systeem, 

afzonderlijk van overige elektrische installaties, op eenvoudige wijze kan worden 

uitgeschakeld.  
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BRANDWEER 

 

22. De elektrische installaties, snoeren, stekkers, contactdozen, etc. in de galerij nabij de wc’s 

moeten deugdelijk, conform NEN 1010 zijn uitgevoerd. Tevens dienen de 

verlichtingsarmaturen 1 cm van het plafond geplaats worden. 

 

23. In het gebouw mogen geen vloeistoffen aanwezig zijn waarvan het vlampunt lager is dan 21 

graden Celsius.  

24. Stof, zaagsel, houtkrullen en ander afval moeten regelmatig doch minstens eenmaal per week, 

van elektromotoren, werktuigen en vloeren worden verwijderd en worden opgeborgen in een 

ruimte gelegen buiten het gebouw dan wel van het terrein worden afgevoerd.  

25. Het is verboden stoffen op te slaan die onderhevig zijn aan broei of zelfontbranding.  

26. Berging van brandbaar afval moet buiten het gebouw geschieden in metalen containers op een 

afstand van tenminste 10 m van het gebouw.  

27. Zo dicht mogelijk, doch ten hoogste 50 cm boven iedere doorgang in een vluchtweg en boven 

iedere in de buitenlucht uitkomende uitgang van een vluchtweg moet een verlicht transparant 

met het opschrift "EXIT" aanwezig zijn en mede aangesloten op de noodverlichtingsinstallatie. 

28. Er dient vluchtweg aanduidingen te worden aangebracht ten einde de vluchtrichtingen aan te 

wijzen omtrent de richting die men moet gaan om het gebouw te kunnen verlaten, uitgevoerd 

in overleg met en ten genoegen van de brandweer. 

29. Indien nodig moet het gebouw zijn voorzien van noodverlichting van zodanige sterkte dat bij 

afwezigheid van iedere andere verlichting de ruimten voldoende helder worden verlicht om 

het gebouw veilig te kunnen verlaten.  

30. In de vluchtwegen mogen geen voorwerpen of obstakels zijn aangebracht waaraan men zich 

kan verwonden of die de ontvluchting kunnen hinderen.  

31. Deuren die in een vluchtweg zijn opgenomen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat tijdens de 

uren dat hiervan gebruik moet kunnen worden gemaakt, zij van binnenuit, zonder gebruik te 

maken van sleutels of andere losse voorwerpen, op eenvoudige wijze kunnen worden 

geopend van de zijde van welke men de deur bij het verlaten van het gebouw nadert. 
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BRANDWEER 

 

32. De ruimtes van chemicaliën, practicum en laboratorium moeten zijn voorzien van blusdouches 

uitgevoerd in overleg met en ten genoegen van de brandweer. 

33. Indien het gebouw is voorzien van een keuken dan dient deze te voldoen aan de voorwaarden 

t.b.v. keuken. 

34. De naar de uitgangen c.q. nooduitgangen leidende paden moeten een breedte hebben van 

tenminste 110 cm. 

35. Het maximum toe te laten personen wordt door de brandweer vastgesteld.  

36. Trappen die in een mogelijke vluchtweg voor het publiek zijn opgenomen, moeten aan de 

hieronder omschreven eisen voldoen:  

a. de optrede mag niet meer dan 20 cm bedragen  

b. de aantrede moet, in de klimlijn gemeten, tenminste 20 cm bedragen  

c. de breedte van treden moet in de klimlijn, loodrecht op de voorzijde van de treden gemeten, 

ten minste 24 cm bedragen  

d. de treden binnen het gebouw moeten zijn vervaardigd van of zijn bekleed met stroef 

materiaal  

e. trappen in het gebouw moeten aan beide zijden van deugdelijke, stevig bevestigde 

leuningen zijn voorzien en aan de zijkanten tot leuninghoogte tegen doorvallen zijn afgesloten  

f. kleine hoogteverschillen tussen vloeren moeten d.m.v. hellingen worden overbrugd  

g. buitentrappen moeten vrij gehouden worden van begroeiing en andere obstakels.  

 

37. Het gebouw moet zijn voorzien van voldoende brandblussers waarvan het aantal, het type en 

de locatie in overleg met en ten genoegen van de brandweer te zijn vastgesteld. 

38. De brandblusmiddelen moeten doorlopend voor direct gebruik gereed aanwezig te zijn en 

moeten tenminste een keer per jaar te worden gecontroleerd.  

39. Het is niet toegestaan om kookgelegenheid(heden) in de lokalen aanwezig te hebben (zonder 

een officiële toestemming van de Brandweer) anders dan alleswarm en koffiezet apparatuur.  
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BRANDWEER 

40. Het is raadzaam om uw personeel (in overleg met de brandweer) te laten voorlichten over 

"hoe te handelen bij brand". U dient over een rampenplan te beschikken dat in samenwerking 

met de brandweer is opgesteld. Hierdoor dient ook een ontruimingsplan te worden gemaakt, 

zodat het gebouw bij brand of ontruimen, anders dan bij brand, snel en veilig ontruimd kan 

worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de U.O. Brandweer & Rampenbestrijding 

onder het telefoonnummer 4629111 of door een mail te sturen naar 

info.brandweer@gobiernu.cw.  

41. Alle brandpreventievoorzieningen en installaties moeten zijn uitgevoerd in overleg met en ten 

genoegen van de brandweer. De aanwijzingen zijdens de brandweer ter opheffing van 

brandonveilige situaties moeten onverwijld worden opgevolgd. 

42. Door of namens de Commandant van de Brandweer kan te allen tijde het gestelde 

voorwaarden worden gewijzigd en kunnen nieuwe voorwaarden aan de verleende 

vergunning worden toegevoegd. 

############## 
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