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Eisen omtrent brandvertraging vragen 
steeds meer aandacht van producenten 
en leveranciers van houten gevelsyste-
men. Op het gebied van met name de 
open houten gevel is er wat reuring ont-
staan over de wijze waarop deze gevels 
worden aangebracht.

Gert Roubos, DGA van GarantieGevels 
en SoulWood in Nootdorp, noteerde re-
cent een aantal gepeperde uitspraken op 
zijn LinkedIn-account. Hij schreef dat 
“90% van deze houten gevels niet vol-
doet aan het Bouwbesluit met betrekking 
tot brand”.

Hiermee doelde Roubos vooral op de 
open houten gevels waarvan er steeds 
meer in Nederland toegepast worden. 
Volgens Roubos zou veruit het meren-
deel van de geplaatste open gevels bij 
een ‘end-use’ test door de mand vallen 
en niet de vereiste brandklasse B of D 
halen. “Het is best wel een gedurfd ar-
tikel op LinkedIn en ik heb er veel reac-
ties op gekregen, maar ze weten alle-

maal waar ik het over heb”, zegt Gert 
Roubos.

AANNEMER EINDVERANT
WOORDELIJK

De problemen doen zich veel minder 
voor bij dichte gevelbekleding. Daarvoor 
bestaan duidelijke eisen, maar bij open 
gevelbekleding is het een ander verhaal. 
Roubos: “Wij zijn gaan testen en hebben 
ons merk SoulWood in het leven geroe-
pen. Bij het testen kwamen we voor 
brandklasse B niet verder dan voegjes 
van 6 mm. Bij een bredere voeg brandde 
het af. Ik zie op internet gevels met veel 
grotere spaties tussen de geveldelen. Ik 
weet dat het niet kan.” 

Gert Roubos benadrukt dat hij met 
SoulWood, op de juiste manier gemon-
teerd, altijd voldoet aan het Bouwbesluit 
en de eisen voor de juiste brandklasse 
met onderbouwde end-use testrappor-
ten. “In SoulWood hebben we alle posi-
tieve punten waar een houten gevel aan 

OPEN GEVEL 
MOET VEILIGER
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BRANDVERTRAGEND HOUT

T h e m a - a r T i k e l

Enerzijds heb je de CE-markering voor 

brandwerende kozijnen, ramen en deu-

ren. En anderzijds de brandklassen 

voor houten gevelbekledingen. Het zijn 

heikele onderwerpen waar sommige fa-

brikanten en leveranciers hun tanden 

op stuk bijten. Andere zien juist kans 

om punten te scoren en een product te 

leveren dat aan alle eisen voldoet.
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moet voldoen verzameld en een andere 
gevel leveren we ook niet. Als er een 
keer ongelukken gebeuren en er een 
dode valt, denk ik dat de aannemer zich 
er niet van bewust is dat hij eindverant-
woordelijk is.”

Voor de end-use test beproefde Soul-
Wood zijn houten gevels met twee soor-
ten brandvertragers en met zes verschil-
lende achterconstructies. Roubos stelt: 
“je valt met SoulWood in de end-use 
brandklasse D/B mits je dit houtje ge-
bruikt met de geteste achterconstructies. 
Dan voldoet de gevel.”

HANDHAVEN EN BEWIJZEN
Voor de Fenixloods in Rotterdam, een 

combinatie van bedrijfsruimten en wonin-
gen, leverde SoulWood de houten ge-

vels. De gemeente Rotterdam volgde de 
regels wel. “Wij hebben daar samenge-
werkt met VM Geveltechniek en circa 
25.000 meter aan brandvertragende 
SoulWood-geveldelen geleverd, inclusief 
het brandvertragende regelwerk. De ge-
meente Rotterdam eiste een end-use 
test. In veel andere gevallen gebeurt dat 
echter niet. Met name bij particulieren is 

het lastig. Een concurrent kan een gevel 
zonder brandvertrager goedkoper aan-
bieden omdat hij door een grotere voeg 
minder hout toepast. Wanneer we een-
maal aan tafel zitten en ons verhaal 
doen, komt het wel goed. Maar wanneer 
er in het budget geen rekening mee is 
gehouden, is het aan de aannemer om 
het risico te nemen om niet te voldoen 
aan het Bouwbesluit.”

Wat ziet Gert Roubos als de oplos-
sing? “Er moet worden gehandhaafd. 
Bewijs dat de volledige opbouw end-use 
getest is!”

PRODUCTSPECIFIEK
Met haar publicatie ‘Brandklasse hou-

ten gevelbekleding’ wilde SKH in 2017 
duidelijkheid scheppen over de eisen die 
het Bouwbesluit stelt ten aanzien van de 
brandklasse van een (houten) gevel en 
hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan 
worden. Dit had ook te maken met tal 
van vragen over de Europese brand-
klasse van materialen in relatie tot de 
brandklasse van de gevelconstructie.

“Als je terug naar de basis gaat, kom 
je uit bij de Europese norm EN 13501-1 
over de brandclassificatie van bouwpro-
ducten en bouwdelen. Daarin worden 
alle brandklassen van A t/m F beschre-
ven. Bij een brandclassificatietest moet 
je een aantal dingen bepalen en dan kun 
je aflezen in welke brandklasse het pro-
duct valt.” Aan het woord is Bas Holle-
boom, projectmanager en auditor bij 
SKH in Wageningen.

Hij geeft aan wat het probleem is bij 
de Europese richtlijnen met betrekking 
tot de brandklassen voor houten gevel-

bekleding: “De testnorm is oorspronkelijk 
geschreven voor het generiek testen  
van materiaal, lees: vlakke platen. Het 
lastige is dat in het kader van de CE-
markering er productspecifieke normen 
zijn voor onder andere gevelbekleding 
zoals de EN 14915. Daar wordt helaas 
precies dezelfde test(norm) aangewezen 
als specifieke test voor de gevelbekle-
ding. Maar dat is geen specifieke test 
voor de gevelconstructie zoals die uit-
eindelijk in een gebouw wordt toege-
past.”

LEKKER INGEWIKKELD
Met betrekking tot een gesloten gevel-

bekleding is er in de SKH-publicatie al 
veel geregeld. Een gevel moet volgens 
het Nederlands Bouwbesluit minimaal 
conform klasse D zijn. Oplossingen hier-
voor staan omschreven in de publicatie. 
Voor gevels met gesloten gevelbekleding 
die moeten voldoen aan klasse B dient 
er een specifieke test te worden gedaan, 
net als voor een gevel met een open ge-
velbekleding die moet vallen in klasse B 
of D.

“ja, het is lekker ingewikkeld”, geeft 
Bas Holleboom toe. “Maar er zijn allerlei 
regels waardoor je bepaalde testen kunt 
uitvoeren waaruit een claim voor een 
grotere groep gevelopbouw kan worden 
afgeleid. Daar zijn ook weer normen voor 
en dat heet een ‘extended application’.” 

In de praktijk blijkt dat veel mensen 
een open gevel met een coating bouwen 
met een testrapport voor een dichte 
gevel zonder afwerking. Holleboom: “Dat 
kan niet! Voor een gevel moet er een 
end-use test worden verricht en er zijn 

‘MEESTE OPEN 
GEVELS VOLDOEN 
NIET AAN DE 
BRANDEISEN’
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bedrijven die dat al hebben gedaan. De 
huidige versie van de publicatie van 
SKH, over brandklassen en houten ge-
vels, wordt momenteel herzien. Daar-
naast zijn er meer partijen bezig met het 
onderwerp, omdat de markt vraagt om 
duidelijkheid op basis van de laatste in-
zichten.”

PROJECTSPECIFIEK
Bas Holleboom benadrukt dat de 

brandklasse voor open gevels heel kri-
tisch is omdat er meer dan tweemaal zo-
veel oppervlakte aan hout is, plus het 
achterhout en het isolatiemateriaal dat 
ook wordt belast. Er moét altijd worden 
voldaan aan de specifieke brandeisen: 
“Er worden enorm veel gevels van dit 
open type gebouwd en per 1 januari 
2022 is er de Wet op de Kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen, waardoor de ver-
antwoordelijkheid nog meer bij de bou-
wer ligt. Deze moet dan zorgdragen en 
aantonen dat alles keurig volgens de 
eisen van het Bouwbesluit is - en hierop 
wordt gecontroleerd door de kwaliteits-
borger.”

“Op het moment dat je als bedrijf hou-
ten gevelbekleding levert, moet je vol-
doen aan CE-markering en dus iets ver-
klaren over de brandklasse. Bij een pro-
jectspecifieke gevelbekleding kan het zijn 
dat er geen CE-markering nodig is. Maar 
het is een misvatting om te denken dat 
zo’n gevel niet aan de Nederlandse 
bouwregelgeving voor de brandklasse 
hoeft te voldoen. Daar moet je áltijd aan 
voldoen. Het is goed dat hierop steeds 
beter wordt gecontroleerd. Veel mensen 
zijn er van overtuigd dat in het verleden 

gerealiseerde gevels tegemoet komen 
aan de eisen, maar ik weet dat dit in 
sommige gevallen niet zo is. Opletten 
dus!”, waarschuwt Holleboom. 

BRANDWERENDE RAMEN
WEBO in Rijssen kreeg in het najaar 

van 2019 als eerste timmerfabriek in Ne-
derland een CE-certificaat voor brand-
werende deuren en ramen die open kun-
nen. Sinds 1 november vorig jaar liep de 
overgangsfase voor de CE-markering af 
en moeten brandwerende kozijnen, 
ramen en deuren worden voorzien van 
CE.

Door een samenwerking met WEBO 
kon SKH worden geaccrediteerd en zo-
doende een CE-markering onder NEN-
EN 16034  verstrekken aan dit bedrijf. 
“Het was een de-kip-of-het-ei verhaal,” 
zegt jan Nijmeijer, projectleider bij 
WEBO. “Wij hadden de testen en de ge-
velelementen die brandwerend moesten 
worden. Het brandrapport was er ook, 
maar alleen de CE-markering nog niet. 
SKH verzorgt alle certificeringen voor 
ons, maar was nog niet geaccrediteerd 
voor de NEN-EN 16034.”

AANTOONBARE PRESTATIES
Voor de CE-markering onder NEN-EN 

16034 moet de hele constructie van het 
kozijn getest zijn, inclusief alle draaiende 
delen, het hang- en sluitwerk en de be-
glazing. De Europese certificering vereist 
dat van die constructie vervolgens niet 
mag worden afgeweken, anders geldt de 
CE-markering niet meer. Kortom: de 
prestatie die geleverd wordt tijdens de 
test is maatgevend.

jan Nijmeijer: “Omdat wij werken met 
complete gevelelementen en we onze 
kozijnen onder andere verwerken in deze 
gevelelementen zijn wij daar klaar voor. 
CE-markering heeft als voordeel dat de 
prestaties nu ook aantoonbaar zijn in de 
rest van Europa. Voorheen waren in Ne-
derland KOMO en het Bouwbesluit be-
palend, maar in Europa hecht men meer 
aan CE-markering. In Nederland loopt 
dat echt nog een beetje achter. Alle 
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CEMARKERING BEETJE WASSEN NEUS
De meeste timmerfabrikanten leveren geen compleet 
product en mogen het dus niet CE-markeren. toch 
moet een brandwerend kozijn wel getest zijn en aan de 
eisen voldoen. jan van der Burgh (NBvt): “Dan heb je 
de testen gedaan en aangetoond dat de constructie vol-
doet, maar dan mag je het niet CE-markeren! Het is een 
beetje een wassen neus.”
De regelgeving is ook niet erg duidelijk. Een timmerfabri-
kant gaat met zijn product naar een testinstituut waar 
het kozijn aan een brandtest wordt blootgesteld. Wan-
neer het kozijn een beweegbaar deel erin heeft, dan 
moet dat glasvlak ook voldoen. Maar een kozijn met al-
leen een vast glasvlak niet - en een combinatie weer 
wel.
jan van der Burgh: “Waarom al die uitsluitingen? Vanuit 
Europese wetgeving is CE verplicht maar nu heb je een 
fractie van het totale assortiment dat geleverd wordt CE-
gemarkeerd. Wat is dan de toegevoegde waarde? De 
gemiddelde eigenaar van een timmerfabriek moet zelf 
ook vol aan de bak en die heeft hier helemaal geen tijd 
voor. Hij moet zorgen dat zijn producten voldoen aan de 
relevante eisen van het Bouwbesluit en dat doet hij 
vooral door te leveren met een KOMO-certificaat.”

<< Uitreiking 

CE-markering 

door Oscar van 

Doorn (direc-

teur SKH) aan 

WEBO-direc-

teur Willem 

Haase (rechts).

>> Fenixloods 

Rotterdam.
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KOMO-certificaten zijn in prestatie over-
genomen door de CE-markering. Dat is 
voor WEBO echt een pluspunt, aange-
zien wij ook veel projecten in België uit-
voeren.”

FLINKE MEERWAARDE
Elk product dat bij WEBO de fabriek 

verlaat, is beglaasd en ook verder een 

compleet eindfabricaat. “Wij zijn blij dat 
in de test tevens het vaste glas naast het 
draaiende deel is meegenomen. Nu kun-
nen we een element maken met een zij-
licht ernaast in één element, en niet - 
zoals je in het buitenland vaak ziet - twee 
gekoppelde kozijnen. Maar de normering 
zelf gaat over de draaiende delen die 
open kunnen – met prestatiekenmerken, 

brandwerende en/of rookbeperkende 
kenmerken,” aldus Nijmeijer.

Overigens vallen ook voetgangersdeu-
ren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren 
met brandwerende en/of rookbeper-
kende kenmerken onder deze CE-mar-
kering van de NEN-EN 16034.

De aannemer die een kozijn koopt 
zonder CE-markering moet zelf al de ver-
eiste prestaties aantonen. Dat geeft een 
timmerfabriek die een compleet element 
met CE-markering levert een flinke meer-
waarde en neemt de aannemer veel werk 
uit handen. jan Nijmeijer: “De aannemer 
moet anders zelf de constructie gaan 
toetsen terwijl wij alles kant-en-klaar op 
de plank hebben liggen. Zo biedt je toe-
gevoegde waarde en kunnen we met 
onze klanten goed samenwerken” 

VERWARRENDE REGELGEVING
De NBvt plaatst toch een paar kantte-

keningen bij de CE-markering van brand-
werende kozijnen en dergelijke volgens 
de NEN-EN 16034, zoals die sinds 1 no-
vember 2019 van kracht is. jan van der 
Burgh van het technisch secretariaat van 
de Nederlandse Branchevereniging voor 
de timmerindustrie: “WEBO is een voor-
uitstrevend bedrijf dat een compleet pro-
duct levert inclusief glas, maar in de 
praktijk komt dit niet zoveel voor. Daarbij 
geldt de CE-markering voor brandwe-
rende kozijnen, ramen en deuren alleen 
voor kozijnen waar een bewegend deel 
in zit. Voor een kozijn met alleen vast 
glas of paneelvullingen is geen CE nodig 
en een tuimelraam heeft men niet eens 
op alle kenmerken getest.”

De gemiddelde timmerfabrikant lijkt in-
derdaad weinig op te schieten met deze 
CE-markering. Misschien heeft de tim-
merfabriek er zelfs wel nadeel van? Van 
der Burgh: “Als een timmerfabrikant een 
kozijn levert en de aannemer gaat het 
glas zetten, dan mag het niet CE-gemar-
keerd zijn. Het moet een compleet pro-
duct zijn. Wanneer je bijvoorbeeld het 
deurbeslag niet levert, dan mag het niet 
CE-gemarkeerd worden. Het is een ver-
warrende regelgeving.” <<
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