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1502
Schuifdeur gestuurd door BMI als nooddeur
Bouwbesluit 2012, bijeenkomstfunctie, gelijkwaardigheid,
bestaande bouw, verbouw, vluchtroute,
18 februari 2015
Definitief

Beschrijving
Voor een bedrijfsrestaurant bestaat de wens om ter plaatse van de hoofdtoegang
een schuifdeur te plaatsen. Deze toegang doet bij brand dienst als uitgang van een
vluchtroute naar het aansluitend terrein. Conform Bouwbesluit artikel 6.25 lid 4
mag een schuifdeur geen nooddeur zijn. Daarom is voorgesteld om de schuifdeur te
koppelen aan de brandmeldinstallatie (BMI) waardoor de deur bij brand
automatisch open gestuurd wordt.
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Adviesvraag
De adviesvraag van de aanvrager is door de adviescommissie als volgt vertaald:

Kenmerk
1502

1. Is de schuifdeur in de hoofdtoegang een nooddeur conform Bouwbesluit
2012 artikel 6.25 lid 4?
2. Zo ja, biedt het koppelen van deze schuifdeur aan de BMI een
gelijkwaardige veiligheid als is beoogd met de voorschriften?

Standpunt bevoegd gezag
De schuifdeur wordt als nooduitgang gebruikt in een vluchtroute. Deze is daarom te
beschouwen als nooddeur. Conform Bouwbesluit artikel 6.25 lid 4 mag een
nooddeur geen schuifdeur zijn. De brandweer is nog niet overtuigd dat een
nooddeur die wordt open gestuurd via een BMI, een gelijkwaardige veiligheid biedt
als is beoogd met artikel 6.25 lid 4.

Standpunt aanvrager
Deur is geen specifieke nooduitgang zoals omschreven in Bouwbesluit 2012 artikel
6.25. De deur is tevens de toegang tot het terras waar tafeltjes en stoeltjes staan.
De deur wordt in de periode dat het park open is, dagelijks gebruikt. De kans dat
deze deur vast zou komen te zitten is niet aanwezig. Bovendien worden er
handgrepen op de deur geplaatst zodat deze ook altijd met de hand te openen is.

Uitgangspunten
Het advies is gebaseerd op de volgende documenten:
1. Adviesaanvraag van 19 januari 2015

Pagina 1 van 3

Inhoudelijke beschouwing adviesvraag
De adviescommissie heeft bij de behandeling van de adviesvraag het volgende
overwogen:
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Brandveiligheidsvoorschriften

Datum

De vraag richt zich op een schuifdeur die volgens de aanvrager als nooduitgang is
bestemd en als toegang tot het terras.

18 februari 2015

Kenmerk
1502

De definitie van nooddeur in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 luidt
als volgt: “Deur die uitsluitend is bestemd om te vluchten.” Omdat de schuifdeur
ook bestemd is als toegangsdeur tot het terras, kan deze geen nooddeur zijn als
bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Daarom hoeft de betreffende deur niet te voldoen
aan voorschriften die uitsluitend aan een nooddeur zijn verbonden.
Dit wil zeggen dat op de betreffende schuifdeur het vierde lid van artikel 6.25 niet
van toepassing is. Dit lid regelt dat een nooddeur geen schuifdeur mag zijn.
Ook de tweede alinea van de toelichting op artikel 1.1, eerste lid, nooddeur biedt
geen ruimte voor twijfel. Deze luidt als volgt: “Wanneer een in een vluchtroute
gelegen deur onder normale omstandigheden ook wordt benut voor het bereiken
van ruimten in een gebouw, dan is er geen sprake van een nooddeur maar van een
deur van een toegang die ook als vluchtdeur kan dienen. Het is daarom niet
uitgesloten dat in bijvoorbeeld de hoofdtoegang of een andere toegang van een
gebouw een schuifdeur wordt toegepast.”
Omdat het vierde lid van artikel 6.25 niet van toepassing is op de beoogde situatie,
is er ook geen verplichting of noodzaak om aannemelijk te maken dat er bij
toepassing van die schuifdeur sprake is van een in artikel 1.3 bedoelde
gelijkwaardige oplossing.
De overwegingen waarom een deur in een reguliere toegang een schuifdeur kan
zijn is verwoord in de toelichting op het vierde lid van artikel 6.25. Deze toelichting
luidt als volgt: ”Als een uitgang een nooddeur is, dan mag dat op grond van het
vierde lid geen schuifdeur zijn. Bij een nooddeur zijn er vanwege het incidentele
gebruik onvoldoende waarborgen dat het schuifmechanisme bij brand nog goed
werkt. Bij regulier gebruik van een schuifdeur bijvoorbeeld in de toegang van een
gebouw zijn er voldoende waarborgen dat het schuifmechanisme gangbaar blijft.
Uit de aanvraag om vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een
gebruiksmelding volgt hoeveel personen op een deur zijn aangewezen.”

De adviescommissie geeft de volgende overweging(en) mee ten aanzien van de
door betrokken partijen beargumenteerde standpunten:
Zoals hiervoor geconcludeerd leidt de als schuifdeur uitgevoerde terrasdeur niet tot
strijd met artikel 6.25. De terrasdeur ligt op een vluchtroute en zal dus als elke
deur in een vluchtroute moeten voldoen aan de voorschriften van artikel 7.12. Dat
wil zeggen dat de deur zonder gebruik te maken van een sleutel geopend moet
kunnen worden, ook bij brand of stroomuitval.
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Advies
1. Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot de
toepassing van brandveiligheidsvoorschriften voor deze casus / in dit
geval:
De beoogde schuifdeur is niet uitsluitend in gebruik om te vluchten en is daarom
geen nooddeur. Dit wil zeggen dat het vierde lid van artikel 6.25 niet op deze
schuifdeur van toepassing is. Omdat de schuifdeur niet leidt tot strijd is met dit
voorschrift kan niet van de indiener worden verlangd dat deze in een in artikel 1.3
bedoelde gelijkwaardige oplossing voorziet.
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18 februari 2015

Kenmerk
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2. Overigens merkt de commissie voor deze casus / dit geval nog op:
De schuifdeur op een vluchtroute, zal net als andere deuren in vluchtroutes
moeten voldoen aan het eerste lid van artikel 7.12. Dit voorschrift eist dat een deur
op een vluchtroute, bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk, uitsluitend
gesloten mag zijn, indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten
maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden
geopend.
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