
Aanleiding en achtergrond

Unitbouw – die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast 
- kan, net als andere bouwmethoden, brandveilig worden 
gebruikt. Bij enkele vormen van unitbouw is echter, ter waar-
borging van het brandveilig gebruik, extra aandacht nodig voor 
de naleving van de brandveiligheidseisen. Dit betreft unitbouw-
complexen die bestaan uit gestapelde units of uit units die zijn 
omsloten met een schilconstructie (gevelbekleding en/of een 
dak) en die gebruikt worden voor het huisvesten van minder 
zelfredzame personen of van personen die niet zelfstandig kun-
nen vluchten. 

Na de brand van 26 oktober 2005 in het cellencomplex Schip-
hol-Oost zijn er onderzoeken in gang gezet waaruit enkele 
bevindingen ten aanzien van unitbouwcomplexen naar voren 
komen die ook van belang zijn voor de brandveiligheid van dit 
type bouw, mede in relatie tot het gebruik. Deze handreiking is 
opgesteld om eigenaren, gebruikers en bouwers van unitbouw-
complexen alsmede installateurs hierover te informeren en de 
zo nodig te treffen maatregelen bij hen onder de aandacht te 
brengen. Daarnaast is deze handreiking bedoeld voor gemeen-
ten vanwege hun vergunningverlenende en toezichthoudende 
rol. 

Wettelijk kader

De bouwregelgeving onderscheidt drie categorieën gebouwen: 
nieuwe, nieuwe tijdelijke en bestaande (zowel tijdelijke als 
permanente) bouwwerken. Unitbouwcomplexen dienen hier 
vanzelfsprekend aan te voldoen. Indien in dit soort complexen 
personen verblijven die in geval van brand aangewezen zijn op 
hulp van derden om te kunnen vluchten, kunnen aanvullende 
installatietechnische en/of beheermaatregelen noodzakelijk 
zijn. Dergelijke maatregelen vloeien voort uit de Arboregel-
geving en/of uit de lokale bouwverordening. Als aan al deze 
vereisten is voldaan, kunnen unitbouwcomplexen brandveilig 
worden gebruikt.  

Bevindingen ten aanzien van de constructie

Unitbouwcomplexen die bestaan uit gestapelde units of uit units 
die zijn omsloten met een schilconstructie blijken kwetsbaar te 
kunnen zijn voor branduitbreiding en verspreiding van rook als 
zich aaneengesloten holle ruimtes tussen en/of rond de units 
bevinden. Als er brand of rook in de holle ruimtes doordringt 
kunnen deze ruimtes namelijk als een trekgat gaan fungeren. 
Brandbestrijding in deze holle ruimtes is lastig, omdat deze 
doorgaans moeilijk bereikbaar zijn, de brand niet zichtbaar 
is en zich via deze ruimtes ongehinderd en soms snel over 
een groot oppervlak kan verspreiden. Het advies is dan ook 
om de kans dat de brand of rook tot dergelijke ruimtes door-
dringt en zich onverwacht verspreidt te minimaliseren. Dit kan 
op verschillende manieren, bijvoorbeeld door deze ruimtes 
aanvullend te compartimenteren. Daarbij moet zoveel mogelijk 
worden aangesloten op de indeling van de verblijfsruimten van 
het gebouw, ten behoeve van de herkenbaarheid van de aanvul-
lende compartimentering bij brand door de brandweer. Daar 
waar aanvullende compartimentering niet goed mogelijk is, 
kunnen holle ruimten worden opgevuld met een onbrandbaar 
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materiaal. Verder moet zijn geborgd dat eventuele openingen in 
brandwerende scheidingswanden voldoende brandwerend zijn 
afgewerkt. Hierdoor blijft de brandcompartimentering in stand, 
zodat er in geval van brand voldoende tijd is om veilig te kunnen 
vluchten.
Kleine aantastingen van de brandcompartimentering kunnen 
snelle branduitbreiding en rookverspreiding tot gevolg heb-
ben. Deze aantastingen kunnen ontstaan tijdens de ontwerp-, 
bouw- of gebruiksfase van het unitbouwcomplex. Het is daarom 
van belang dat hierop tijdens de bouw van nieuwe unitbouw-
complexen voldoende wordt gecontroleerd en dat bestaande 
complexen op bovengenoemde punten worden nagezien, met 
name daar waar mensen gehuisvest zijn die niet zelfstandig 
kunnen vluchten. Omdat voor de borging van de brandveiligheid 
een goede samenhang noodzakelijk is tussen bouwkundige, 
organisatorische en personele maatregelen richten de aanbe-
velingen in deze handreiking zich op al deze aspecten. 

Aard van het gebruik

De noodzaak tot extra aandacht voor de borging van de brand-
compartimentering in unitbouwcomplexen is gerelateerd aan de 
aard en het gebruik van deze complexen. Een verminderde weer-
stand tegen branddoorslag en –overslag, als gevolg van kleine 
gebreken, en de kans op snellere branduitbreiding en rookver-
spreiding, als gevolg van de aanwezigheid van aaneengesloten 
holle ruimtes, verkorten de tijd die beschikbaar is om te kunnen 
vluchten, bemoeilijken de brandbestrijding en kunnen het risico 
voor brandbestrijders vergroten. Extra aandacht voor gebreken in 
de brandveiligheid is dan ook met name van belang bij unitbouw-
complexen waarin personen verblijven die niet meteen zelfstan-
dig kunnen vluchten, maar aangewezen zijn op hulp van derden. 
Dit betreft unitbouwcomplexen die onder andere in gebruik zijn 
als ziekenhuis, als verpleeg- of verzorgingstehuis, als instelling 
voor gehandicapten of als school/kinderdagverblijf.

Specifieke acties ten behoeve van instandhouding brandveilig-
heid

Door een tweetal zaken na te gaan bij bovengenoemde unit-
bouwcomplexen kan worden vastgesteld of de brandveiligheid op 
eerdergenoemde aandachtspunten is geborgd dan wel of daartoe 
verbeteringen noodzakelijk zijn:

1.  Te onderzoeken of alle kabel- en leidingdoorvoeringen in de 
vereiste brandwerende scheidingsconstructies voldoende 
brandveilig zijn afgewerkt en dit waar nodig laten herstel-
len, zodat de brandcompartimenten minimaal blijven voldoen 
aan de vigerende regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van brandmanchetten. In dit kader wordt tevens 
aanbevolen te onderzoeken of brandkleppen in ventilatieka-
nalen correct zijn aangebracht en goed functioneren en dit 
zonodig te herstellen. 

2.  Na te gaan (waar nodig in overleg met de gemeentelijke 
brandweer) of de holle ruimtes tussen de gestapelde units en 
tussen de units en de schilconstructie voldoende zijn ge-
compartimenteerd of opgevuld met onbrandbaar materiaal. 
Als het niet mogelijk blijkt om de holle ruimtes aanvullend 
te compartimenteren of op te vullen, kunnen installatietech-
nische of beheermaatregelen (zoals brandmeldinstallaties, 
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voldoende personeelsbezetting en extra zorgvuldigheid bij 
bouwkundige wijzigingen) bijdragen aan een veilig gebruik, 
met name bij groepen bewoners die meer tijd en hulp nodig 
hebben bij het ontvluchten.  

Algemene aandachtspunten borging brandveiligheid

Daarnaast wordt eigenaren en gebruikers van unitbouwcom-
plexen vanuit hun verantwoordelijkheid voor een goede staat en 
veilig gebruik van hun gebouw geadviseerd, aanvullend op punt 
1, na te gaan of hun complexen nog voldoen aan de geldende 
brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2003, de gemeente-
lijke bouwverordening en de Arbowet. Dit betreft o.a.:
a.  Bouwkundige voorschriften, zoals brand- en rookcompar-

timentering, vluchtroutes, zelfsluitende deuren (indien van 
toepassing) en rookmelders (indien van toepassing); 

b.  Gebruiksvoorschriften, zoals brandmeldinstallatie, vlucht-
routeaanduiding, brandinstructie, toezicht en blusmiddelen;

c.  Arbovoorschriften, zoals bedrijfshulpverleningsorganisatie 
(BHV) op basis van een adequate risico-inventarisatie en 
evaluatie (RI&E). 

Bij gebouwen die een ontruimingsplan moeten hebben, dienen 
de gebruikers, zo nodig in overleg met de gebouweigenaren, 
in algemene zin te waarborgen dat het ontruimingsplan en de 
BHV-organisatie zijn afgestemd op het gebruik en op de spe-
cifieke brandveiligheideigenschappen van het gebouw, waarbij 
voldoende aandacht is besteed aan de verschillen in personele 
bezetting tussen de dag, de nacht en het weekend. Ook dienen 
de gebruikers te waarborgen dat de ontruiming van het com-
plex en de afstemming met de brandweerinzet in voldoende 
mate is geoefend. Dit is des te belangrijker als zich in het com-
plex minder zelfredzame personen bevinden.
Daarnaast zijn eigenaren van tijdelijke unitbouwcomplexen 
op grond van artikel 45 van de Woningwet gehouden om deze 
tijdelijke complexen na afloop van de in de bouwvergunning 
vermelde termijn van de betreffende locatie te verwijderen of in 
overeenstemming te brengen met de geldende voorschriften en 
eisen. De gemeente ziet toe op naleving hiervan.   

Verhelpen van tekortkomingen

Als er tekortkomingen worden geconstateerd zullen de eerst-
verantwoordelijken (de eigenaar en de gebruiker van het com-
plex) afdoende maatregelen moeten treffen om de veiligheid van 
bewoners en gebruikers voldoende te waarborgen. Daarbij is 
het van belang dat deze acties in goede samenwerking met het 
gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, de brandweer en de Ar-
beidsinspectie worden uitgevoerd. Als het niet lukt om in overleg 
tussen eigenaar en gemeentelijk toezichthouder tot adequate 
maatregelen te komen om de tekortkomingen te herstellen kan de 
gemeente indien noodzakelijk een aanschrijving op grond van de 
Woningwet overwegen, dan wel aanvullende installatietechnische 
en/of beheermaatregelen voorschrijven. 

Als de gemeente tijdens een controle constateert dat bij gebou-
wen waar op grond van de regelgeving ook bedrijfshulpverleners 
aanwezig moeten zijn, ernstige tekortkomingen zijn inzake de 
bedrijfshulpverlening, dan kan de gemeente deze informatie 
doorgeven aan de Arbeidsinspectie. Het is daarbij wenselijk dat 
de gemeente de Arbeidsinspectie inzicht geeft in de bouwkundige 
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situatie van het betreffende gebouw. De Arbeidsinspectie ziet 
er namelijk onder meer aan de hand van de wettelijke eisen 
op toe, dat een BHV-organisatie optimaal is afgestemd op de 
specifieke risico’s van een gebouw en het gebruik daarvan. 

Meer informatie

De VROM-Inspectie brengt in samenwerking met de Inspec-
tie Openbare Orde en Veiligheid en de Arbeidsinspectie de 
brandveiligheid en brandveilig gebruik van dergelijke unitbouw 
gericht onder de aandacht van de direct verantwoordelijken. 
Ook het gemeentelijk toezicht zal worden ondersteund. Dit zal 
onder andere gebeuren in de vorm van voorlichtingsbijeenkom-
sten, voorlichtingsmateriaal, workshops, studiedagen en het 
incorporeren in bestaande opleidingen. 
Tevens zullen gebouweigenaren, gebruikers, bouwers, installa-
teurs en gemeentelijk toezichthouders binnenkort een check-
list ontvangen, aan de hand waarvan zij de aandachtspunten 
voor brandveiligheid bij unitbouwcomplexen op gestructureerde 
wijze kunnen nagaan.

Voor nadere informatie over de inhoud van deze handreiking 
kunt u contact opnemen met de VROM-Inspectie of, indien 
nodig, de Arbeidsinspectie in uw regio. De telefoonnummers 
treft u hieronder aan.

VROM-Inspectie: 
Regio Noord-West 023 - 515 07 00
(Noord-Holland, Utrecht en Flevoland)
Regio Noord 050 - 599 27 00
(Groningen, Friesland, Drenthe)
Regio Zuid-West  010 - 224 44 44
(Zeeland en Zuid-Holland)
Regio Oost 026 - 352 84 00
(Overijssel en Gelderland)
Regio Zuid 040 - 265 29 11
(Noord-Brabant en Limburg)

Arbeidsinspectie:
Kantoor Groningen 050 - 522 58 80
Kantoor Arnhem 026 - 355 71 11
Kantoor Amsterdam 020 - 581 26 12
Kantoor Utrecht 030 - 230 56 00
Kantoor Rotterdam 010 - 479 83 00
Kantoor Roermond 0475 - 356 666

Ministerie van VROM >
staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.
Nederland is klein. Denk groot.
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