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De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) is de beheerder 

van het inspectieschema bouwkundige brandveiligheid. 

Beoordeeld worden de bouwkundige brandscheidingen die onderdeel zijn van de bouwkundige brand-

veiligheid. Dit schema is bedoeld voor en beperkt zich tot (complexe) bouwkundige brandscheidingen. 

 

Voor de verschillende voorzieningen zijn diverse normen van toepassing, waarbij het kan voorkomen 

dat het om een norm gaat die in het verleden voorkwam maar vandaag de dag geen toepassing meer 

vindt. De voorziening dient dan tegen de oude norm, mits correct naar verwezen in de uitgangspunten, 

geïnspecteerd te worden. 

 

De VIVB heeft ervoor gekozen om alle normen te bundelen in dit document, en in de inspectie-

schema’s naar dit document te verwijzen. Hiermee wordt voorkomen dat bij wijzigingen in het 

overzicht het inspectieschema van een wijzigingsblad moet worden voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst van dit inspectieschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van 

Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB). 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 

1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wette-

lijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van 

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 

uitgever te wenden. 

 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, 

electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. 

 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brand-

veiligheid (VIVB) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave 

zou kunnen voorkomen. 
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1 Bouwkundige voorzieningen 4 
1.1 Specifieke normen en voorschriften voor bouwkundige voorzieningen 4 

 

INHOUDSOPGAVE 



 

Inspectie bouwkundige brandveiligheid, Specifieke normen en verwijzingen  

Inspectie bouwkundige brandveiligheid 

Normen en verwijzingen 

Versie : 2.0 

Pagina 4/5 

1.1 SPECIFIEKE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 

 

Norm, normatief docu-

ment 

Beschrijving Verkrijgbaar 

bij 

NEN1414:2007/A1:2013 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontrui-

mings- en aanvalsplattegronden 

NEN, Delft 

NEN 1775:1991 + 

A1:1997 

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van 

vloeren 

NEN, Delft 

NEN 2767-1:202017 Conditiemeting - Deel 1: Methodiek NEN, Delft 

NEN 2767-2:2008 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2: 

Gebrekenlijsten 

NEN, Delft 

NEN 2768+A1:2018 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzie-

ningen voor leidingaanleg in woningen 

NEN, Delft 

NEN 3011:2015 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en 

in de openbare ruimte 

NEN, Delft 

NEN 6059-1:2015 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: 

Nulmeting brandveiligheid bouwwerken 

NEN, Delft 

NEN 6059-2:2015 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 2: 

Conditiemeting brandveiligheid bouwwerken 

NEN, Delft 

NEN 6062:2017 Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoer-

voorzieningen – Algemeen 

NEN, Delft 

NEN 6063:2008 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken NEN, Delft 

NEN 6064:1991 +  

A2:2001 

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen NEN, Delft 

NEN 6068:2016 + 

C1:2016 

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag tussen ruimten 

NEN, Delft 

NEN 6069+A1+C1:2019 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 

bouwdelen en bouwproducten 

NEN, Delft 

NEN 6075:2011 +  

C1:2012 

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen 

ruimten 

NEN, Delft 

NEN 6090:2017 Bepaling van de vuurbelasting  NEN, Delft 

NEN 8112:2017 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening NEN, Delft 

NEN-EN 13501-1:2019 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – 

Deel 1:Classificatie op grond van resultaten van be-

proeving van het brandgedrag 

NEN, Delft 

NEN-EN 1991-1-2 + 

C1:2011 

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: 

Algemene belastingen – Belasting bij brand, inclusief 

nationale bijlage 

NEN, Delft 

NEN-EN 1992-1-2 + 

C1:2011 Eurocode 2: 

Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 

1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van 

constructies bij brand, inclusief nationale bijlage 

NB:2011 

NEN, Delft 

NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Staal-betonconstructies bij brand NEN, Delft 

NEN-EN 1994-1-2/NB Nationale bijlage bij Eurocode 4: staal-betonconstruct-

ies bij brand 

NEN, Delft 

NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5: Houtconstructies bij brand NEN, Delft 

NEN-EN 1995-1-2/NB Nationale bijlage bij Eurocode 5: Houtconstructies bij 

brand 

NEN, Delft 

NEN-EN 1996-1-2 + 

C1:2011 Eurocode 6: 

Ontwerp en berekening van constructies van metsel-

werk – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en bere-

NEN, Delft 

1 BOUWKUNDIGE 
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kening van constructies bij brand, inclusief nationale 

bijlage NB:2011 

SBR Publicatie 

April 2009 

Brandwerende details, Woning- en Utiliteitsbouw SBR, Rotterdam 

SBR/ISSO Brandveilige 

doorvoeringen, 2e druk 

Oktober 2007 

Brand- en rookwerende oplossingen voor installatie-

technische doorvoeringen. 

SBR, Rotterdam 

ISSO-publicatie 79 

Versie 2010 

Inspectie en onderhoud van Noodverlichtingsinstalla-

ties 

ISSO, Rotter-

dam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat VIVB 

Dwarsweg 10 

5301 KT  Zaltbommel 

T: +31 (0) 88 998 51 00 
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