23 maart 2006
Bouwbesluit 2003: Nieuwbouw art. 2.85 en Bestaande bouw art 2.86:

Brandgevaarlijk
dak

ja
Nee

Gebouw:
gebruiksopp. <
50m2

ja
Nee
Geen aanvullende
maatregelen
Niet voldoen aan
NEN 6063 norm

Gebouw: vloer
van
verblijfsgebied
hoger dan 5 m
boven
meetniveau

Dak: horizontale
afstand tot
erfgrens < 15 m

ja
Nee

Flying Brands
Detection System
Voldoen aan
NEN 6063 norm

Brandvertragende coating

ja
Nee

Model Bouwverordening VNG 10e serie wijzigingen
Artikel 23
Constructie-onderdelen die uitsluitend met aanvullende behandelingen de benodigde prestaties kunnen garanderen zijn, voorzien van een geldig
certificaat. Het certificaat wordt opgenomen in het logboek.
Toelichting bij artikel 23
Voorbeelden van constructieonderdelen die uitsluitend met aanvullende behandelingen de benodigde prestaties kunnen garanderen zijn:
-Rieten daken; na behandeling kan een rieten dak niet-brandgevaarlijk zijn.
-Stalen draagconstructies; na behandeling met een verfsysteem
kan de draagconstructie brandwerend zijn.
-Houten gevelbekleding; na behandeling met een impregneermiddel kan de gevelbekleding voldoen aan de eisen die gelden ten
aanzien van brandvoortplanting.
Aangezien de benodigde behandeling van de constructie veroudert, bestaat er een risico op een vermindering van de kwaliteit Deze kwaliteit dient
gegarandeerd te worden doordat een geldig certificaat beschikbaar is.
Er wordt vanuit gegaan dat de benodigde voorzieningen in beginsel goed zijn aangebracht en dat ze in stand worden gehouden.
In de nabije toekomst zal dit kunnen leiden tot een herbehandelingseis van brandvertragende coatings door gemeenten. Later
wellicht gevolgd door de eis ieder jaar het dak te bemonsteren om te kunnen constateren of er genoeg product op het rietendak
aanwezig is.
Bouwbesluit 2003
Dak
Artikel 2.85
1. Een dak van een bouwwerk waarin de gebruiksfunctie ligt is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
2. Het eerste lid geldt niet, indien het bouwwerk waarin een gebruiksfunctie ligt:
a. geen vloer van een verblijfsgebied heeft, die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en
b. geen brandgevaarlijk dak heeft op een horizontale afstand van de perceelsgrens van minder dan 15 m; indien het perceel waarop het bouwwerk
ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat
groen.
3. Het eerste lid geldt niet, indien het bouwwerk geen gebouw zijnde:
a. geen voor bezoekers toegankelijke vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en
b. geen brandgevaarlijk dak heeft op een afstand van de perceelsgrens van minder dan 15 m; indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst
aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.
Verbouw
Artikel 2.86
Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing
van de artikelen 2.83, 2.84, eerste en tweede lid, en 2.85.

Aan de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend

