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Bepaling van brandklassen in de buitengevel 
- meest voorkomende situaties en eisen volgens Bouwbesluit (2012) -

De eisen voor de brandveiligheid van gebouwen in Nederland, is vastgelegd in het 
Bouwbesluit (2012). Zo ook voor de gevel. Elke gebouweigenaar, maar ook de betrokken 
aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk in geval bij bouw of ver(nieuw)bouw niet 
aan deze eisen is voldaan. Dit Houtinfoblad dient als hulpmiddel bij het bepalen van 
welke brandklasse van toepassing is op welke buitengevel. Dit geldt voor de meest 
voorkomende situaties en vervangt dus op geen enkele wijze de eisen die in het 
Bouwbesluit hieraan worden gesteld.  

De brandveiligheidseisen en de daaraan gekoppelde ‘brandklassen’ (volgens NEN-EN 13501-1) 
die het bouwbesluit aan de gevel stelt (zie o.a. Bouwbesluit artikel 2.68 Buitenoppervlak) zijn 
onder meer afhankelijk van het gebouwtype, de functie van het gebouw of compartiment, 
bestaand of nieuw(ver)bouw, maar vooral ook de plaats van de gevel in het gebouw. De vereiste 
brandklasse heeft altijd betrekking op hoe de materialen in de toepassing aangebracht zijn (end-
use-conditions). De indeling van constructieonderdelen in brandklassen B, C en D dient plaats te 
hebben gevonden op basis van testen op basis van de EN 13823 (SBI) en EN-ISO 11925-2 
(ontvlambaarheid). Eisen aan houten gevelbekledingen (wanden en plafonds) worden gesteld in 
NEN-EN 14915 ‘Wand- en gevelbekleding van massief hout’.  

Brandklasse en plaats in de gevel 
Tabel 1 geeft een schematische weergave van de eisen aan het buitenoppervlak voor nieuwbouw 
op basis van de plaats in de gevel ( art 2.68 Bouwbesluit). 

Tabel 1. Eisen brandklasse buitenoppervlak voor nieuwbouw  (Bron: SKH Publicatie 15-4, 2017) 

Brandklasse en de invloed van gevelopeningen 
Niet alleen de plaats van de gevel, maar ook de aanwezigheid van gevelopeningen (geveldelen 
met een  brandwerendheid van minder dan 30 min, zoals ramen en deuren) is van invloed op de 
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brandklasse die geëist wordt. Tabel 2 geeft een stappenplan voor het bepalen van de 
brandklasse voor eengezinswoningen (grondgebonden vrijstaande of rijtjeshuizen) en overige 
nieuwbouw. 

Tabel 2. Stroomdiagram bepaling brandklasse met openingen in de buitengevel voor meest voorkomende situaties  
  (Bron: SKH Publicatie 15-4, 2017)

Meer informatie: Bouwbesluiteisen rond veiligheid en brand in de gevel vindt u op: 
www.bouwbesluitonline.nl. Informatie over brandklassebepaling, houten gevelbekledingen en 
detaillering vindt u in: https://www.skh.nl/downloads/15-04-brandklasse-houten-
gevelbekleding-6-september-2017.pdf. Voor vragen over houtsoorten en gevelbekledingen kunt 
u terecht bij uw leverancier, of bij de houtinformatielijn (maandag t/m vrijdag van 10 tot 12uur:
tel. 0900-5329946 (€ 1,- pg) of via: HoutInformatie@centrumhout.nl). Neem bij twijfel altijd
contact op met een in brand gespecialiseerd ingenieursbureau voor advies.

LET OP: Dit Houtinfoblad dient als hulpmiddel bij het bepalen van welke brandklasse van toepassing is op welk type gevel. 
Het beschrijft de meest voorkomende gevallen en vervangt dus op geen enkele wijze de eisen die in het Bouwbesluit hieraan 
gesteld worden. Centrum Hout kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor besluiten op basis van 
de informatie in dit informatieblad. 
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