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1 Inleiding 

 Context  

Vanwege het toenemende risico op fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang lopen 
zelfstandig wonende ouderen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Mede gelet 
op de vergrijzing dreigt het aantal ouderen dat overlijdt aan de gevolgen van een woningbrand 
toe te nemen. Eén van de risicoaspecten heeft betrekking op het veilig kunnen verlaten van de 
eigen woning van een appartementencomplex naar het aansluitend terrein. 
 
Op 7 maart 2018 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken en mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President. Dit overleg ging over bouwregelgeving en 
energiebesparing. Het verslag van het algemeen overleg [nr. 172 – 28 325 Bouwregelgeving 
vastgesteld op 5 april 2018] stelt het volgende: 
 

Het ging ook over liftgebruik. Het probleem is dat reguliere liften niet zijn ontworpen om 
veilig te gebruiken bij brand, maar speciale, brandveilige liften wel. Ik laat nog 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om liften toch te gebruiken voor het vluchten bij 
brand door ouderen en personen met een beperking, want daarvoor geldt dat natuurlijk. 
Ik wil uw Kamer daarover in de tweede helft van dit jaar nader informeren. 

 
Bron: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkmmi30y8xxt#p1 

 
Het overleg van 7 maart 2018 en de toezegging van de minister, zijn de aanleiding geweest voor 
de uitvoering van het onderzoek.  

 Onderzoeksvragen 

De hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: 
 

Is het realiseerbaar om, in geval van brand in een woongebouw, op een veilige en 
verantwoorde wijze een lift te gebruiken bij de ontruiming van het gebouw? En zo ja, 
hoe kan dit worden gerealiseerd? 

 
Hierbij dient te worden onderzocht welke bouwkundige, installatietechnische en 
organisatorische randvoorwaarden van belang zijn. Daarnaast dient inzicht te worden verschaft 
in de meerkosten van een ‘ontruimingslift’ ten opzichte van een reguliere lift, zowel voor 
nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het onderzoek heeft geen betrekking op ‘evacuatieliften’ 
specifiek bedoeld voor hoogbouw. 
 
De focus van het onderzoek dient te liggen op de risico’s waar zelfstandig wonende personen 
met een beperking (vooral ouderen) mee te maken hebben bij het veilig kunnen verlaten van een 
appartementencomplex. Uitgangspunt zijn de meest voorkomende eigenschappen van 
appartementengebouwen voor ouderenhuisvesting, vaak met inpandige gangen. Naast inzicht in 
de randvoorwaarden voor het veilig kunnen gebruiken van een lift dienen, voor zover 
beschikbaar, ook aanbevelingen gegeven te worden voor mogelijke maatregelen die betrekking 
hebben op de meest voor de hand liggende risicogroepen.  
 
 

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkmmi30y8xxt#p1
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De deelonderzoeksvragen luiden als volgt: 
 

1. Wat zijn de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
randvoorwaarden voor het veilig kunnen gebruiken van een lift in het geval van 
brand? 

2. Wat zijn de meerkosten van een ‘ontruimingslift’ ten opzichte van een reguliere lift 
zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw? 

3. Wat zijn eventuele belemmeringen zoals publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
regelgeving voor het kunnen toepassen van een ‘ontruimingslift’? 

4. Wat zijn (voor zover beschikbaar) specifieke maatregelen die in dit kader 
betrekking hebben op zelfstandig wonende ouderen en personen met een 
beperking? 

 Aanpak 

Het onderzoek is, in overleg met de klankbordgroep, praktisch ingestoken. Daarmee bedoelen we 
dat we geen kwantitatieve of kwalitatieve risicoanalyse hebben uitgevoerd. De reden hiervoor is 
eenvoudig: doordat het op dit moment niet gangbaar is om een lift bij brand te gebruiken, zijn er 
geen cijfers bekend over het wel of niet succesvol gebruik ervan bij brand.  
Bovendien vraagt het ministerie in de onderzoeksvraag randvoorwaarden te geven voor een 
veilige en verantwoorde realisatie. Dit vraagt meer om een feitelijke en praktische weergave van 
diverse soorten woongebouwen en de positie van de lift in die gebouwen. Dit leidt tot 
bouwkundige randvoorwaarden voor de woongebouwen die vallen onder het niveau bestaande 
bouw en het niveau nieuwbouw van Bouwbesluit 2012. 
Daarnaast hebben we in beeld gebracht welke technische soorten liften er op dit moment zijn en 
wat daarbij de mogelijkheden zijn voor aanpassing of uitbreiding van de liftinstallatie. Dit leidt tot 
installatietechnische randvoorwaarden.  
Ook de gebruiker van de lift hebben we in beeld gebracht. Aan de hand van verschillende 
scenario’s zijn de randvoorwaarden in beeld gebracht waarbinnen de gebruiker zelf of met hulp 
van anderen de lift veilig zou kunnen gebruiken.  
 
Vervolgens zijn de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
(gebruiks)voorwaarden aan elkaar verbonden. Hoe grijpen ze op elkaar in? Waar versterken ze 
elkaar en waar zitten mogelijk zwakkere schakels?  
 
Tot slot is de huidige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelgeving ten aanzien van liften 
beschouwd. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en de huidige regelgeving zijn de 
mogelijkheden onderzocht en de eventuele beperkingen om een ‘ontruimingslift’ in de 
regelgeving in te voegen.  

 Klankbordgroep en specialisten 

Het onderzoek is tot stand gekomen met hulp van een klankbordgroep en technisch specialisten 
uit de liftindustrie. Het betreft de volgende deelnemers: 
 

Klankbordgroep  

René Hagen Instituut Fysieke Veiligheid 

Rogier Goes Aedes 

Koos van Lindenberg Liftinstituut 

Anneke van der Vlist Iederin 
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Paul van Aken Actiz 

Alwin Verdaasdonk Inspectie SZW 

Bob van Os Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Jan Brinkers KBO-PCOB 

Matthieu de Meere Namens Brandweer Nederland 

  

Technisch specialisten  

Ko Legez Orona  

Hans Vreeken Möhringer Liften B.V. 

 Afbakening  

Het onderzoek richt zich op het gebruik van personenliften bij brand binnen de meest gangbare 
woongebouwen waarin zelfstandig wonende ouderen, al dan niet met een (mobiele) beperking, 
zijn gehuisvest. De verschillen tussen de woongebouwen kenmerken zich hoofdzakelijk door de 
verschillende ontsluitingsvormen. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de volgende 
soorten woongebouwen:  

 met een corridor;  

 met een open galerij; 

 portieketage; 

 met een veiligheidsvluchtroute; 

 met een wokkeltrappenhuis; 

 met een atrium. 
 
Ten aanzien van een woongebouw met een atrium geldt het volgende: 
Het is denkbaar dat in het atrium een brand ontstaat waardoor de horizontale verkeersroutes die 
direct grenzen aan het atrium belemmerd worden door rook.  
Belemmering van de verkeersroutes als gevolg van brand in het atrium heeft geen specifieke 
relatie met dit onderzoek. Ook voor het veilig vluchten vanuit de woning via deze 
verkeersruimten, nog voordat men de lift bereikt, is aandacht voor een brandveilig ontwerp en 
gebruik noodzakelijk. Binnen dit onderzoek wordt een woongebouw met een atrium op dezelfde 
manier beschouwd als een woongebouw met een corridorontsluiting. 
 
Het onderzoek beperkt zich tot gestapelde bouw tot een hoogte van 70 meter voor de vloer van 
het hoogst gelegen gebruiksgebied.  
Brandweerliften en evacuatieliften worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit 
onderzoek richt zich uitsluitend op het gebruik van standaard personenliften tijdens een 
brandsituatie. 
 
Het onderzoek richt zich verder op de mobiel beperkte mensen die tijdens een evacuatie geen 
gebruik kunnen maken van de trap om het gebouw te verlaten. Er wordt verondersteld dat de 
groep mensen die wel in staat is om de trap te gebruiken dit tijdens een evacuatie ook zal doen. 
In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen woongebouwen zonder een organisatie van 
bedrijfshulpverleners en woongebouwen met een organisatie van bedrijfshulpverleners.  
 
De taak-tempo analyses zijn gemaakt op basis van de kennis van brandgedrag en de invloed die 
dit heeft op mens en gebouw. Hierbij is waar mogelijk gebruik gemaakt van de kennis die volgt 
uit incidentrapporten zoals het onderzoek naar de brand in de Söderblomflat in Rotterdam op 12 
oktober 2017. 
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 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 toont de methode en de uitgangspunten van het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt 
uitleg gegeven over de soorten woongebouwen met de locatie van de lift in de verschillende 
bouwvormen. Hoofdstuk 4 geeft informatie over liften. In hoofdstuk 5 wordt vanuit de mens een 
verbinding gelegd naar de taak-tempo analyses en scenario’s in de bijlage. Hoofdstuk 6 geeft het 
wettelijk kader van liften. Tot slot geeft hoofdstuk 7 antwoord op de onderzoeksvragen uit 
hoofdstuk 1.  
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2 Methode en uitgangspunten 

 Methode  

Het onderzoek bestaat uit nationale literatuurstudie, aangevuld met informatie van diverse 
experts. Nederlandse literatuur, wetenschappelijk onderzoek en verslagen van bijeenkomsten 
zijn bestudeerd en aangevuld met interviews om tot een onderbouwd beeld te komen van de 
randvoorwaarden die gesteld kunnen worden voor het gebruiken van een lift bij brand.  
Aanvullend is een taak-tempo analyse gemaakt waarbij brandkenmerken, gebouwkenmerken, 
technische specificaties over de lift en de menselijke component bij elkaar zijn gebracht in 
verschillende scenario’s.  
Dit levert de aanzet voor het trekken van conclusies en het beschrijven van de randvoorwaarden 
voor een veilig gebruik van liften bij brand. 
 
Zowel in de breedte als in de diepte van het onderzoek is vervolg mogelijk. Het onderwerp is 
namelijk zodanig divers dat verdere verkenning aan de randen van de huidige analyses mogelijk 
zijn. Ook  is het onderwerp zodanig gecompliceerd dat verfijning van de huidige analyses en het 
uitvoeren van gevoeligheidsanalyses nog kan worden toegevoegd. Echter, binnen de 
mogelijkheden van dit onderzoek is geprobeerd een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken 
en randvoorwaarden te stellen. Het onderwerp leent zich echter voor verdere ontplooiing in de 
komende jaren.  

 Uitgangspunten brandverloop 

Bij brand is de factor tijd erg bepalend. Daarnaast speelt de snelheid van brandontwikkeling en 
de mate van vuurlast een belangrijke rol. Het brandverloop start met een beginnende brand. 
Hierbij valt te denken aan de ontsteking van een brand in een prullenbak of kortsluiting in een 
elektrisch apparaat.  
 
De beginnende brand zal zich in circa 14 minuten1 ontwikkelen tot een compartimentsbrand 
(ontwikkelingsperiode, zie figuur 2.1). Tijdens de ontwikkelingsperiode van de brand (inclusief de 
pré flashover fase) zal rookverspreiding naar de vluchtroute plaatsvinden door kieren en naden. 
Op een zeker moment wordt de maatgevende temperatuur bereikt waarmee alle materialen in 
de ruimte meedoen aan de brand. Dit moment noemen we flashover. Flashover is een 
plotselinge ontbranding van de reeds aanwezige brandgassen, waardoor een volledige 
compartimentsbrand ontstaat. Hierdoor zal de brand overgaan in de brandperiode, zoals in 
figuur 2.1. is weergegeven.  

                                                                 
1 Onderzoeksrapport Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V., Verbetering vluchtveiligheid corridorontsluiting door 
rookbeheersing (12 juni 2018). 
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Figuur 2.1 Natuurlijk brandverloop (van den Dikkenberg & Tonnaer, 2009) 

De kans bestaat dat een brand in de ontwikkelingsfase te weinig zuurstof heeft, waardoor de 
brand zich niet volledig kan ontwikkelen naar de brandperiode. In dit geval wordt gesproken van 
een ventilatiebeheerste brand. Een ventilatiebeheerste brand produceert over het algemeen 
meer rook dan een brandstof beheerste brand. Bij een ventilatiebeheerste brand is de kans 
aanwezig dat er meer rook verspreid wordt naar de vluchtroute.  
 

 
Figuur 2.2 Voorbeeldtekening van een woongebouw met corridor met een beginnende brand 
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 Verdedigingslinie (Line of Defence = LOD) 

Uitgaande van een woning met een gesloten woningtoegangsdeur zullen rook en brand zich 
verder uitbreiden naar de corridor, zoals in figuur 2.3 is weergegeven. De corridor is aangemerkt 
als extra beschermde vluchtroute. Bij een extra beschermde vluchtroute worden strenge eisen 
gesteld aan de materialisatie ten aanzien van het beperken van de ontwikkeling  van brand en 
rook. Een brand kan zich daarom niet gemakkelijk verder ontwikkelen in de vluchtroute. 
 
Het is denkbaar dat op de gang een elektrisch apparaat is geplaatst (zoals een scootmobiel). Dit 
apparaat kan mogelijk tot ontbranding komen en de vluchtweg blokkeren. Door de rookproductie 
kan vervolgens het zicht worden belemmerd. Men dient zich bewust te zijn van het mogelijke 
brandgevaar van het plaatsen van elektrische apparaten in de vluchtwegen.  
Ook komt het gebruik van een atrium in woongebouwen voor. Ook in deze situatie is het 
denkbaar dat in het atrium een brand ontstaat waardoor de horizontale verkeersroutes die direct 
grenzen aan het atrium belemmerd worden door rook.  
Belemmering van de verkeersroutes als gevolg van deze twee situaties heeft geen specifieke 
relatie met dit onderzoek. Ook voor het veilig vluchten vanuit de woning via deze 
verkeersruimten, is aandacht voor een brandveilig ontwerp en gebruik noodzakelijk. 
 
In een gebouw met besloten corridor zijn twee verdedigingslinies aanwezig, namelijk: 
 

1. De brandwerende scheiding tussen de woning en de gemeenschappelijke 
verkeersruimte. Deze heeft een brandwerendheid van ten minste 30 minuten, conform 
Bouwbesluit 2012 niveau nieuwbouw en 20 minuten voor bestaande bouw. 

2. De brandwerende scheiding tussen de gemeenschappelijke verkeersruimte en het  
aangrenzende trappenhuis. Deze scheidingsconstructie bestaat uit een zelfsluitende 
deur en een wand of een pui. De brandwerendheid is van ten minste 30 minuten voor 
nieuwbouw en 20 minuten voor bestaande bouw. Deze scheidingsconstructie voorkomt 
dat rook via de corridor zich verspreidt tot in het trappenhuis. 

 
Ondanks de aanwezigheid van brandwerende scheidingen als verdedigingslinie bestaat er een 
kans dat rook zich verspreidt tot buiten de brandruimte. Als gevolg van drukopbouw in de 
brandruimte zal rook zich verspreiden door kieren en naden. Een brandwerende scheiding is dus 
niet per definitie een rookwerende scheiding. De oude regel die stelt dat rookwerendheid 
hetzelfde zou zijn als 1,5 x de brandwerendheid is discutabel. Daarom wordt in de 
bouwregelgeving de EU-classificatie Sa/S200 ingevoerd.   
 
Deze kwestie werd in de brandbeveiligingsverordening uit 1978 ook al onderkend. Hierin staat 
dat het rookwerend afscheiden tussen kamercomplexen en gangen bijzondere aandacht vraagt. 
‘Evacuatie wordt veel moeilijker als daarbij ook verticaal transport verricht moet worden. 
Evacuatie langs trappen vraagt veel helpers en hulpmiddelen en werkt sterk vertragend. Waar dit 
maar enigszins mogelijk is, zal men liften moeten gebruiken. Deze moeten dan tijdens een brand 
in gebruik kunnen blijven en afdoende beschermd zijn tegen rooktoetreding. Aangenomen dat de 
inrichting van de gebouwen in dit opzicht goed is, of door verbouwing goed te maken is.” 
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In figuur 2.3 zijn de verdedigingslinies met een kleur en een nummer aangegeven. 
 

 
Figuur 2.3  Verdedigingslinies in woongebouw met corridor 

Wanneer er een verdedigingslinie aanwezig op het grensvlak tussen de horizontale 
verkeersruimte en het trappenhuis, gaan we er binnen dit onderzoek vanuit dat dit op alle 
bouwlagen aanwezig is. Dus ook in de kelder en een eventueel onder het gebouw gelegen 
parkeergarage.  
 
Warmteontwikkeling en rookverspreiding zullen in de corridor plaatsvinden vanuit de brandende 
woning. De rookverspreiding in de corridor is maatgevend voor de periode waarbij veilig vluchten 
in de corridor nog mogelijk is. Na het moment van flashover (14 minuten) is nog 2,5 minuut 
beschikbaar om veilig te vluchten2. Na circa 16,5 minuten is de eerste verdedigingslinie bezweken 
en zal de gang vol rook staan, waardoor de toxiciteit te hoog is en er onvoldoende zicht is. 
Vluchten is op dat moment niet meer mogelijk.  
 

 Optreden brandweer 

De opkomst van de brandweer treedt pas in wanneer de brand daadwerkelijk is gemeld bij de 
alarmcentrale. Na de melding bij de alarmcentrale worden de benodigde brandweervoertuigen 
gealarmeerd. Conform het Besluit veiligheidsregio’s (art. 3.2.1) geldt voor woongebouwen een 
algemene opkomsttijd van 8 minuten. Specifiek voor woongebouwen met een portiekontsluiting 
geldt een strengere opkomsttijd van 6 minuten. 
In de praktijk blijkt dat de vereiste opkomsttijden niet altijd gehaald worden. Voor dit onderzoek 
wordt de normtijd als maatgevende tijd aangehouden. Eenmaal aangekomen bij plaats incident 
heeft de brandweer een inzettijd van 7 minuten die geldt voor woongebouwen. De opkomsttijd 

                                                                 
2 Onderzoeksrapport Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V., Verbetering vluchtveiligheid corridorontsluiting door 
rookbeheersing (12 juni 2018). 

1 

2 
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en inzettijd vormen samen de eerste 15 minuten van de interventietijd zoals in figuur 2.4 is 
weergegeven. Daarna is en nog redtijd en blustijd nodig en tot slot het nablussen en de nazorg. 
 

 
Figuur 2.4 Fasen gedurende brandverloop (Hagen & Witloks, 2017) 
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3 Bouwkundige situatie 

In dit hoofdstuk worden de in Nederland veel voorkomende principes van woongebouwen met 
liften verbeeld. Deze verbeelding is noodzakelijk om uit te kunnen leggen waar de lift zich bevindt 
in het gebouw en welke bouwkundige voorzieningen er in een woongebouw wel of juist niet 
aanwezig zijn. In de verbeelding wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en 
nieuwbouw. In de taak-tempoanalyse wordt dat onderscheid wel gemaakt. 
 
In de afbeeldingen worden in sommige situaties twee liften getekend. Per gebouw kan dit 
verschillen. Er zijn ook woongebouwen met maar één lift en twee trappenhuizen. Ook zijn er 
woongebouwen waar weliswaar twee liften aanwezig zijn, maar waar de stopplaatsen alleen op 
de even of oneven verdiepingen liggen. Deze variaties zijn in het kader van het onderzoek niet 
allemaal uitputtend gevisualiseerd. 

 Woongebouw met corridor 

Een woongebouw met corridor is ingedeeld in 10 brandcompartimenten per bouwlaag, omdat er 
10 appartementen per bouwlaag zijn gesitueerd, zie figuur 3.1. De corridor heeft de status ‘extra 
beschermde vluchtroute’. Aan weerszijden van het gebouw bevindt zich een lift. In figuur 3.1 is 
het portaal geel gearceerd. In geval van brand kan dus aan weerszijden een lift worden bereikt 
die mogelijk gebruikt kan worden om te vluchten. 
 

 
Figuur 3.1 Woongebouw met corridor 
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 Woongebouw met portiek 

In een woongebouw met portiek bevinden zich drie brandcompartimenten (woningen) per 
bouwlaag. De woningen zijn in nieuwbouwsituaties (sinds 1 april 2014) voorzien van deuren die 
zelfsluitend zijn uitgevoerd, waardoor rookverspreiding zo veel mogelijk wordt voorkomen. In 
portiekflats van voor 1 april 2014 is de scheiding tussen de woning en de verkeersruimte wel 
brandwerend, maar zijn de woningtoegangsdeuren niet zelfsluitend. 
Centraal in het gebouw is een verkeersruimte met de status extra beschermde vluchtroute die 
direct leidt naar een trap en een lift. In geval van brand is de enige verdedigingslinie de 
brandwerende scheiding tussen de woning en de verkeersruimte. De loopafstand tussen de 
woningen en de lift is dus kort. Vanwege het ontbreken van een voorportaal ter plaatse van het 
trappenhuis/lift kan de lift relatief kort worden gebruikt.  
 
Er bestaan binnen het principe van een woongebouw met portiek meerdere varianten. In 2010 is 
in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM onderzoek gedaan naar de brandveiligheid 
van portiekwoningen. 
https://www.ifv.nl/kennisplein/gebruiksbesluit/publicaties/onderzoeksrapport-brandveiligheid-
portiekwoningen# 
Binnen het voorliggende rapport bedoelen we met een woongebouw met portiek alle 
verschijningsvormen waarbij een bewoner vanuit de woning rechtstreeks in de verkeersruimte 
komt waar zowel de trap als de lift gelegen zijn. Zonder dat de lift en de trap door middel van een 
brandwerende scheiding van het voorportaal gescheiden zijn.  
 

 
Figuur 3.2 Woongebouw met portiek 

 

  

https://www.ifv.nl/kennisplein/gebruiksbesluit/publicaties/onderzoeksrapport-brandveiligheid-portiekwoningen
https://www.ifv.nl/kennisplein/gebruiksbesluit/publicaties/onderzoeksrapport-brandveiligheid-portiekwoningen
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 Woongebouw met galerij 

In een woongebouw met galerij bevinden zich (zie figuur 3.3) 5 brandcompartimenten per 
bouwlaag. De galerij heeft de status extra beschermde vluchtroute. Aan weerszijden van de 
galerij bevindt zich een lift met een trappenhuis in een beschermd portaal. In figuur 3.3 is het 
portaal geel gearceerd. In geval van brand kan dus aan weerszijden een lift worden bereikt die 
mogelijk gebruikt kan worden om te vluchten bij brand. 
 

 

Figuur 3.3 Woongebouw met galerij 

Figuur 3.4 toont een variant op de galerij ontsluiting. In de praktijk komt het regelmatig voor dat 
liften centraal op de galerij zijn geplaatst, al dan niet met een extra trappenhuis. Aan de 
uiteinden van de galerijen bevinden zich dan de vluchttrappenhuizen.  
In de jaren ’60 van de vorige eeuw werden ook galerijflats gebouwd met een centraal gelegen lift 
en trappenhuis met aan de uiteinden van de galerijen kooiladders. Dit is niet meer toegestaan in 
het kader van een veilige ontvluchting. In dit rapport wordt het beeld wel opgenomen, in de 
wetenschap dat deze ontsluiting in de praktijk voorkomt, maar inhoudelijk wordt dit 
ontsluitingsprincipe niet verder behandeld. Een andere variant die in de praktijk voorkomt, is dat 
er geen portaal voor het trappenhuis en het liftplein aanwezig is.  
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Figuur 3.4 Woongebouw met galerij – varianten met lift in het midden van de galerij 

 

 Woongebouw met veiligheidsvluchtroute 

In een woongebouw met een veiligheidsvluchtroute zijn 5 brandcompartimenten (woningen) per 
bouwlaag aanwezig.  In de centraal gelegen kern is een trappenhuis met lift aanwezig (geel 
omkaderd in figuur 3.5). De eerste verkeersruimte vanuit de woning heeft de status extra 
beschermde vluchtroute. Via deze extra beschermde vluchtroute kan naar de volgende (niet 
besloten) ruimte worden gevlucht via twee verschillende deuren. Vanuit de niet-besloten ruimte 
krijgt men toegang tot het trappenhuis met lift. 
 
 

 
Figuur 3.5 Woongebouw met een veiligheidsvluchtroute 
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In de praktijk komt tevens een variant voor waarbij de lift niet in het trappenhuis is opgenomen, 
maar rechtstreeks vanuit de eerste verkeersruimte kan worden bereikt, zie figuur 3.6. Deze 
positie van de lift komt in dat geval overeen met het principe van de portiekwoningen uit 
paragraaf 3.2. In dit rapport wordt het beeld wel opgenomen, in de wetenschap dat deze 
ontsluiting in de praktijk voorkomt. Voor de inhoudelijke analyse verwijzen we naar het principe 
van de portiekontsluiting.  
 

 
Figuur 3.6 Woongebouw met veiligheidsvluchtroute – variant met lift in de gang 

 Woongebouw met wokkeltrappenhuis 

In een woongebouw met een wokkeltrappenhuis is per bouwlaag ingedeeld in vijf 
brandcompartimenten (woningen) (zie figuur 3.7). In de centraal gelegen kern zijn 2 trappen en 2 
liften aanwezig, waarbij één van de liften is uitgevoerd als brandweerlift. De eerste 
verkeersruimte vanuit de woning heeft de status extra beschermde vluchtroute. Via deze extra 
beschermde vluchtroute kan naar de volgende vluchtroute worden gevlucht via twee 
verschillende deuren. In deze ruimte bevinden zich de liften. In de aangrenzende vluchtroute is 
de wokkeltrap gelegen. De liften en trappen zijn beiden achter een brandwerende wand met 
zelfsluitende deuren gelegen, waardoor twee brandwerende scheidingen aanwezig zijn tussen de 
potentiële vuurhaard en het trappenhuis.  In figuur 3.7 zijn de twee brandscheidingen geel  
gearceerd. 
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Figuur 3.8 toont een variant op het woongebouw met wokkeltrappenhuis. In de praktijk komt het 
ook voor dat de liften centraal vanaf de gang te bereiken zijn. In dit rapport wordt de situatie wel 
beschreven, in de wetenschap dat deze variant in de praktijk voorkomt. Voor de inhoudelijke 
analyse verwijzen we naar het principe van de portiekontsluiting.  
 

 

 

Figuur 3.8 Woongebouw met wokkeltrap – variant zonder portaal 

Figuur 3.7 Woongebouw met wokkeltrap 
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4 Liften 

 Geschiedenis van liften 

De eerste liften die in Nederland zijn geïntroduceerd zijn de 
tractieliften. De tractieliften zijn veel in de jaren ’50-’70 gebouwd. 
Een tractielift heeft boven de liftschacht de machinekamer 
oftewel de aandrijving van de lift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 Tractielift met machinekamer bovenin (Bron: Liftinstituut) 

 
Een aantal jaren later werden in de jaren ’80-’90 
hydraulische liften gebouwd. De hydraulische liften zijn 
gekenmerkt door een machinekamer elders in het 
gebouw in plaats van op het dak boven de liftschacht. 
Een hydraulische lift kan worden toegepast in gebouwen 
tot circa vier verdiepingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.2 Hydraulische lift(Bron: Liftinstituut) 
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De laatste ontwikkeling is sinds 2000 doorgevoerd met 
machinekamerloze liften. De complete aandrijving en besturing 
wordt in de liftschacht ondergebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3 Machinekamerloze tractielift (Bron: Liftinstituut) 

 
 
 
Uit gesprekken met technici en uit nationale literatuurstudie blijkt dat de oorsprong van de 
stelling ‘bij brand geen lift’ niet bekend is. De leidraad voor veiligheidsmaatregelen voor liften uit 
1933 beschreef de diverse risico’s, maar stelde geen brandveiligheidsvoorschriften, omdat deze 
eerder in de bouwverordening thuishoren.  
Wel werden enkele eisen gesteld aan schachtdeuren. ‘Het spoedig doorbranden van een (houten) 
schachtdeur zou ten gevolge kunnen hebben dat de liftschacht, als schoorsteen voor het vuur 
werkende, een snelle uitbreiding van de brand bevorderde. Ook het openstaan van de 
schachtdeur, wanneer de liftkooi daarachter niet aanwezig is, zou hetzelfde gevolg hebben’. Als 
algemeen advies gold daarom decennia lang ‘bij brand geen lift’.  
 
De situatie die hierboven wordt beschreven, met houten deuren en liftkooien die niet achter de 
schachtdeuren staan, komt niet meer voor. Sterker nog, alle liften die hierboven beschreven zijn 
hebbe al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw geen houten deuren meer. Bovendien is het 
technisch gezien, sinds de schuifdeur zijn intrede deed, niet meer mogelijk om een schachtdeur 
te openen als de liftkooi er niet achter staat. Het openen van de schachtdeur wordt namelijk 
door de kooideur gestuurd. Het heroverwegen van de stelling ‘bij brand geen lift’ met de 
bouwkundige en technische context van nu is dus zeker mogelijk. 
 

 Output brainstormsessie liftinstituut 

Op 16 februari 2018 kwamen op uitnodiging van het Liftinstituut technici van zes liftbedrijven bij 
elkaar om te brainstormen over de (on)mogelijkheden om personenliften te kunnen gebruiken 
tijdens een calamiteit door ouderen en mensen met een beperking. Uit de brainstormsessie is 
het volgende voortgekomen: 
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4.2.1 Bedreigingen  

Vuur, rook, water en de inrichting van het gebouw zijn de grootste bedreigingen voor een goede 
werking van een lift. Bovendien zijn bouwkundige brandwerende scheidingen zijn niet altijd 
aanwezig of hebben onvoldoende kwaliteit.  
 
Verder kan er stroomuitval in het gebouw en in de lift optreden, of een liftstoring met als gevolg 
opsluitingsgevaar. Ook de toegankelijkheid van liften kan worden belemmerd, doordat deuren 
niet meer goed werken (met name bij brand) of omdat de verlichting of voeding uitvalt. Ook kan 
de besturing van de lift remmend werken, waardoor de evacuatiecapaciteit van de liften omlaag 
gaat. 
 
Het gedrag van mensen is onberekenbaar. Kan men de ernst van de zaak inschatten en weet men 
het eigen handelingsperspectief? Kan men zelf inschatten of het vervoer via de lift nog veilig kan 
plaatsvinden en of ook de bestemming veilig bereikt kan worden? Daarnaast is de (im)mobiliteit 
van de gebruikers bepalend voor het gebruik van een lift.  
 
In bijna alle woongebouwen is geen bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig. Dit maakt een 
goede begeleiding van de evacuees tijdens een calamiteit lastig. Ook ontbreekt vaak een 
draaiboek voor evacuatie. 
Bij de brandweer en de gebouweigenaar kan sprake zijn van onvoldoende kennis van 
mogelijkheden om liften bij evacuatie te gebruiken. Ook is er bij de brandweer niet altijd 
voldoende kennis over de gebruikers in een gebouw. Elk gebouw is uniek en elke gebruikersgroep 
is anders. Dat maakt een gerichte aanpak lastig. 
 

4.2.2 Maatregelen om bedreigingen weg te nemen 

De experts uit de liftindustrie noemen de volgende denkbare maatregelen om bedreigingen te 
verminderen of weg te nemen: 
 

 Voorkoming opsluiting in een lift 
Mogelijke maatregelen om opsluiting te voorkomen, zijn het aanbrengen van brandvrije ligging 
van de elektrische voeding (vanuit laagspanningsruimte naar besturing) van de lift en het 
voorkomen van uitschakeling hiervan door de brandweer bij aankomst. 
 

 Maatregelen in geval van rookvorming 
De deuren van een lift worden gestuurd door een fotocellen. Fotocellen detecteren mensen die 
tussen de deur staan. In geval van rook blijft de fotocel waarnemen, waardoor de deuren niet 
sluiten. Als maatregelen kan de fotocel worden uitgeschakeld. 
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 Overdruk creëren in de liftschacht en brandwerend voorportaal 
Een andere mogelijkheid is een overdruk creëren in de liftschacht met een voorportaal dat 
brandwerend is afgescheiden van de gang. Daardoor blijft het voorportaal vrij van rook.  
 

 Organisatorische mogelijkheden in gebouwen met een bedrijfshulpverleningsorganisatie 
Het instrueren en trainen van bedrijfshulpverleners en anderen in bevrijdingsmogelijkheden is 
van belang, voor het geval er opsluiting in de lift plaatsvindt tijdens evacuatie bij een storing. 
Om de evacuatie in goede banen te leiden, werd gepleit voor het instellen en onderhouden van 
een efficiënte bedrijfshulpverleningsorganisatie. Hierbij horen een gedegen trainingsplan en een 
draaiboek, waarin bijvoorbeeld staat aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is 
en hoe verstoringen in het evacuatieproces zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 
 

 Output brainstormsessie zorginstellingen 

Op 17 mei 2018 kwamen op initiatief van ActiZ en het Liftinstituut managers vastgoed en 
technische dienst, hogere veiligheidskundigen van tien zorgorganisaties in de ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg bij elkaar om te brainstormen over de (on)mogelijkheden om personenliften 
te kunnen gebruiken tijdens een calamiteit door ouderen en mensen met een beperking.  
Uit de brainstormsessie is het volgende voortgekomen: 
 

4.3.1 Bedreigingen  

Als gebruikers besluiten te vluchten, bestaat de kans dat er een verzameling van bewoners op de 
gang en in het voorportaal ontstaat.  Daarnaast wordt in het geval van een calamiteit het gebruik 
van een lift in een wooncomplex niet geregisseerd, omdat er geen bedrijfshulpverleners of 
huismeester aanwezig is. In een zorggebouw daarentegen zijn deze mensen wel aanwezig. 
 
Door de sturing van de brandmeldinstallatie wordt de lift automatisch naar beneden gestuurd. 
Wanneer de lift op de begane grond is, wordt de lift uitgeschakeld, worden de deuren open gezet 
en is de lift niet meer te gebruiken. 
 

4.3.2 Maatregelen om bedreigingen weg te nemen 

 Beslisboom/processchema opstellen 
Bij evacuatie volgordelijkheid van te nemen stappen en maatregelen beschrijven. Daarbij 
aangeven onder welke condities de lift kan worden gebruikt. Daarbij moet ook aandacht besteed 
worden aan de risicobeoordeling die een gebruiker moet kunnen maken. 
 

 Sturingen aanpassen 
Liften die worden aangestuurd door de brandmeldinstallatie moeten overruled kunnen worden 
(door een koppeling met een rookmelder), zodat de liften gebruikt kunnen worden in geval van 
een calamiteit. De experts geven aan bij voorkeur geen noodaggregaat op te willen nemen als 
mogelijke maatregel, omdat dit een kostbare aanpassing van een bestaande installatie is. 
 
  



Onderzoeksrapport 
Gebruik van liften bij brand 
projectnummer 0432798.00 
13 juli 2018 revisie 02 
Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 

Blad 22 van 48 

 

 Certificeringsregelingen aanpassen  
De huidige certificeringsregelingen zijn niet passend voor het gebruik van liften bij calamiteiten. 
Dit zou aangepast moeten worden. 
 

 Training van brandweerpersoneel 
Het gebruik van liften bij brand is niet standaard. Wanneer dit onder bepaalde omstandigheden 
toch wordt gedaan, moet de brandweer weten hoe ze moet handelen. De brandweer dient dit 
mee te nemen in de opleiding en in de oefeningen van het repressief brandweerpersoneel.  
 

 Nadere technische specificaties van liften 

Uit gesprekken met lifttechnici blijkt dat sturingen van liften zo gemaakt kunnen worden als men 
wil. De industrie heeft zelf vanuit veiligheidsoverwegingen bepaalde sturingen geprogrammeerd 
en gestandaardiseerd. Echter, deze sturingen kunnen ook op grond van voortschrijdend inzicht 
anders worden geprogrammeerd. Met andere woorden: technisch gezien kan een lift alles. 
 
In de woongebouwen waar nu al liften zijn geplaatst, moeten wellicht aanpassingen gedaan 
worden om een lift geschikt te maken om bij brand te functioneren. Het volgende verdient dan 
nadere aandacht: 
 

 In woongebouwen waar in de gemeenschappelijke verkeersruimten een automatische 
brandmeldinstallatie is aangebracht, is vaak een automatische sturing naar de lift aanwezig. 
Wanneer een brandmeldinstallatie wordt geactiveerd, wordt de lift naar de begane grond 
gestuurd. Dit betekent dat in het beginstadium van de brand het direct al niet meer mogelijk 
is om de lift te gebruiken. Wanneer het gebruik van de lift nodig is, moet deze sturing 
worden aangepast.  

 Hoewel sommige liftleveranciers anders beweren, mag een ieder mens bepalen of het veilig 
is om de lift te gebruiken om te evacueren. De liftleverancier ziet dit als ‘verkeerd’ gebruik en 
verlegt de aansprakelijkheid. Echter, er kunnen met een functionerende lift nog steeds 
mensen gered worden. 

 De meest twee voorkomende liften in woongebouwen zijn voornamelijk liften voor 13 
personen die circa 1000 kg kunnen dragen, in deze lift is ook de mogelijkheid een brancard te 
plaatsen. De tweede lift is een lift voor 8 personen met een draagkracht van 630 kg, deze lift 
heeft tevens een formaat waar een rolstoel in past. Het formaat van de lift is dus bijna nooit 
een aandachtspunt.  

 Nieuwe liftdeuren kunnen wel brandwerend zijn (speciale soort liftdeur), maar geen enkele 
liftdeur is rookwerend. De deuren worden niet getest op rookwerendheid. Echter, de 
besturing is functioneel bij temperaturen tot 70-80 graden Celsius. Tegen langdurige 
blootstelling aan deze temperaturen zijn mensen en kabels niet bestand. Dat houdt in als de 
lift niet meer functioneert door deze hoge temperaturen, de mens ook niet meer in staat om 
te vluchten. 

 Rooktoetreding tot de liftschacht is niet gewenst. Een mogelijkheid zou een lucht 
inblaassysteem kunnen zijn die de liftschacht op overdruk zet.. Echter, een lucht 
inblaassysteem in een liftschacht is niet standaard. Een dergelijke maatregel is technisch te 
realiseren, maar kan ingrijpend zijn.  De voorziening voor luchtverversing die is vereist vanuit 
het Bouwbesluit heeft tot doel een gezond binnenklimaat te borgen. Het verdrijven van rook 
is hierin geen doel.  
De levensduur van een lift was vroeger 30-40 jaar terwijl dit nu nog maar 15-25 jaar is. De 
levensduur kan met een modernisering met 15 jaar verlengd worden. Ondanks dat qua 
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techniek en modernisering veel mogelijk is, wordt er vaak een nieuwe lift geplaatst in plaats 
van te moderniseren. Bij het moderniseren van een bestaande lift moet vooraf bepaald 
worden welke hoofdonderdelen aan vervanging toe zijn. Indien een beperkt aantal 
hoofdonderdelen vervangen moet worden dan is modernisering goedkoper dan het plaatsen 
van een nieuwe lift. Echter, wanneer veel hoofdonderdelen aan vervanging toe zijn is het 
mogelijk dat het plaatsen van een geheel nieuwe lift goedkoper is dan modernisering van de 
afzonderlijke onderdelen. Exacte getallen over de prijs van liften zijn niet te geven. De prijs 
van liften is sterk afhankelijk van marktwerking en de specifiek uitvoering van de lift. 
Indicatieve waarden voor een standaard lift in een gebouw met 4 verdiepingen zijn 
weergegeven in bijlage 5.  
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5 Mens en organisatie  

Bij het veilig kunnen vluchten bij brand speelt de factor tijd een bepalende rol. Daarnaast speelt 
de snelheid van de verplaatsing vanuit de bedreigde omgeving naar de veilige omgeving een 
belangrijke rol. Om de relatie te kunnen leggen tussen brandontwikkeling, vluchtverloop en het 
brandweeroptreden is een taak-tempo analyse opgesteld. De taak-tempo analyses met een uitleg 
daarbij zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. 
 
Een impressie van een taak-tempo analyse wordt getoond in figuur 5.1. Figuur 5.1 geeft het beeld 
van een nieuwbouw corridor situatie. Hieruit blijken de volgende deelconclusies: 
 

 Het sluiten van de woningtoegangsdeur speelt een belangrijke rol bij de beperking van 
rookverspreiding naar de horizontale verkeersruimte. 

 Er is winst te halen in het vluchtverloop door de ontdekkingstijd en alarmeringstijd te 
bekorten. Dit kan gedaan worden door toepassing van installaties. 

 De aanwezigheid van twee brandwerende verdedigingslinies (één ter plaatse van de 
scheiding tussen de woning en de verkeersruimte en één ter plaatse van de scheiding tussen 
horizontale verkeersruimte en verticaal trappenhuis/liftportaal) geeft voldoende 
mogelijkheden om de lift te gebruiken bij brand.  

 Tijdens de eerste cruciale minuten na het ontstaan van de brand is de brandweer nog niet 
ter plaatse om te ondersteunen bij de ontruiming.  

 
De taak-tempo analyses in de bijlage bieden de mogelijkheid voor verdere analyse per 
gebouwsoort. Deze analyse kan met gebouweigenaren en gebouwgebruikers locatiespecifiek 
worden gemaakt. Daarom dient de analyse uit de bijlage slechts als indicatie.  
 

   
Figuur 5.1 Impressie taak-tempo analyse 
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6 Wet- en regelgeving 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige regelgeving omtrent de veiligheid van liften en of 
deze regelgeving enigerwijs een belemmering vormt voor het gebruik van een ‘standaard’ lift 
voor ontruimingsdoeleinden tijdens een brandsituatie. Een lift die gebruikt zal worden ten 
behoeve van ontruiming in het geval van een calamiteit wordt in dit rapport verder aangeduid 
met de term ‘ontruimingslift’. 
 

 Richtlijn 2014/33/EU van het Europees parlement en de raad 

De veiligheidseisen voor liften zijn vastgelegd in de Europese geharmoniseerde richtlijn 
2014/33/EU d.d. 26 februari 2014. Deze richtlijn omvat een uniforme set van eisen en procedures 
voor de beoordeling van liften en veiligheidscomponenten op conformiteit op de richtlijn. 
Marktdeelnemers moeten kunnen aantonen en bevoegde instanties moeten kunnen waarborgen 
dat in de handel gebrachte liften en veiligheidscomponenten voor liften aan de essentiële 
veiligheids- en gezondheidseisen voldoen. De Europese richtlijn is in Nederland geïmplementeerd 
door middel van het Warenwetbesluit Liften 2016. 
In bijlage I van de richtlijn 2014/33/EU zijn diverse artikelen opgenomen die specifiek betrekking 
kunnen hebben op het mogen gebruiken van een lift tijdens een brandsituatie. Onderstaand zijn 
de betreffende artikelen weergegeven. 
 
Artikel 4.2 - Bijlage 1: Essentiële veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 
Wanneer schachtdeuren, ook die met glazen delen, moeten bijdragen tot de brandveiligheid van 
het gebouw, moeten zij een adequate brandwerendheid hebben, die gekenmerkt wordt door 
hun onvervormbaarheid en hun isolatie-eigenschappen (niet-uitbreiding van de vlammen) en de 
warmtetransmissie (thermische straling). 
 
Artikel 4.10 - Bijlage 1: Essentiële veiligheids- en gezondheidsvoorschriften   
Het besturingscircuit van liften die bij brand kunnen worden gebruikt, moet zodanig zijn  
ontworpen en gebouwd dat de bediening van bepaalde stopplaatsen kan worden belet en  
prioritaire bediening van de lift door hulpdiensten mogelijk is. 
 
Naast bovenstaande artikelen is in de richtlijn opgenomen dat de installateur van de lift in zijn 
documentatie aangeeft wat het beoogde gebruik van de lift is en wat de omstandigheden zijn 
waaronder de lift mag worden gebruikt. 
 

 Bouwbesluit 2012 

In Bouwbesluit 2012 is een publiekrechtelijk minimum aan eisen opgenomen op het gebied van 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Een nieuw te bouwen 
bouwwerk moet aan deze eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een 
omgevingsvergunning. Ook voor bestaande gebouwen worden eisen gesteld.  
 
Bouwbesluit 2012 schrijft in artikel 4.27 wanneer een opstelplaats voor een lift vereist is. Dit 
geldt voor woongebouwen waarin de vloer ter plaatse van de toegang van een woonfunctie 
hoger ligt dan 3 meter boven het meetniveau.  
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Bouwbesluit 2012 schrijft enkel de aanwezigheid van een brandweerlift voor indien in een 
gebouw een vloer van een verblijfsgebied hoger is gelegen dan 20 meter boven het meetniveau.  
 
De toepassing van een ‘ontruimingslift’ is niet omschreven in Bouwbesluit 2012 en is daarom niet 
publiekrechtelijk geregeld. De toepassing van een ‘ontruimingslift’ is een vrijwillig besluit van de 
gebouweigenaar en daarom privaatrechtelijk van aard. Er geldt geen algemeen verbod op 
privaatrechtelijke afspraken tussen de betrokken partijen wanneer in onderling overleg meer 
wordt afgesproken dan het minimumniveau zoals vastgelegd in Bouwbesluit 2012. 
 

 De randen van het onderzoek 

Aan de randen van dit onderzoek zien de onderzoekers de volgende Europese normen met 
betrekking tot liften. Deze normen zijn op grond van het Bouwbesluit en het Warenbesluit niet van 

toepassing op de normale liften in woongebouwen waar dit onderzoek over gaat. Echter, in de 
normen kunnen wel handvatten gevonden worden waarmee een veilig ontwerp of gebruik van 
liften kan worden gerealiseerd.  
 

 NEN-EN 81-72:2015 en 
Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Bijzondere toepassingen 
voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften 

 NPR-CEN/TS 81-76:2011 en 
Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Bijzondere toepassingen 
voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 76: Evacuatie van personen met een 
handicap, met behulp van liften 

 NEN-ISO 21542:2012 en 
Bouwconstructies - Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving 

 
Het uitgangspunt in NEN-ISO 21542 is dat alle liften (nieuw of na renovatie) bruikbaar moeten 
zijn voor evacuatie bij brand. Onderstaand de vrij vertaalde passage die over dit onderwerp gaat:  
 

Paragraaf 15.6: Gebruik van liften voor evacuatie bij brand 
 
Een fundamentele doelstelling van het brandveilig ontwerpen voor gebruik bij evacuatie 
is dat er een alternatieve en vanzelfsprekende route van de brand af beschikbaar is. Deze 
routes moeten altijd en overal beschikbaar zijn voor alle gebouwgebruikers. 
Alle liften in nieuwe gebouwen moeten daarom gebruikt kunnen worden bij brand 
omstandigheden. Wanneer liften grootschalig worden onderhouden of gerenoveerd, 
zouden ze ook voor dit doeleinde geschikt gemaakt moeten worden. 
Het is essentieel dat een lift die gebruikt wordt voor evacuatie voortdurend en veilig, 
onder streng toezicht voor een specifieke tijdsperiode blijft functioneren tijdens een 
brand.  
Brandweerliften mogen gebruikt worden voor evacuatie door gebouwgebruikers tot het 
moment dat de brandweer arriveert en de controle over de brandweerlift overneemt.  
 
Alle liften die voor evacuatie gebruikt worden, moeten makkelijk toegankelijk zijn, goed 
herkenbaar en beschermd tegen rook en warmtestraling. De aansturing van de lift moet 
in een gebied gelegen zijn waar de wachtenden zich ook bevinden. Dit gebied moet 
zodanig zijn ontworpen dat gedurende de evacuatietijd het gebied veilig is.  
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7 Conclusie 

Vanwege het toenemende risico op fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang lopen 
zelfstandig wonende ouderen en andere mensen met een beperking een grotere kans om 
slachtoffer te worden bij brand. Mede gelet op de vergrijzing dreigt het aantal ouderen dat 
overlijdt aan de gevolgen van een woningbrand toe te nemen. Eén van de risicoaspecten heeft 
betrekking op het veilig kunnen verlaten van de eigen woning van een appartementencomplex 
naar het aansluitend terrein. 
 
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzoek 
gedaan naar het volgende: 
 

Is het realiseerbaar om, in geval van brand in een woongebouw, op een veilige en 
verantwoorde wijze een lift te gebruiken bij de ontruiming van het gebouw? En zo ja, 
hoe kan dit worden gerealiseerd? 

 
Het antwoord op deze vraag luidt: 
Ja, er zijn bestaande situaties waarbij het realiseerbaar is om in geval van brand in een 
woongebouw op een veilige en verantwoorde wijze een lift te gebruiken bij de ontruiming van 
een gebouw. Er zijn echter ook bestaande situaties waarbij eerst aanpassingen in het gebouw 
noodzakelijk zijn.  
Los van de bouwtechnische en installatietechnische component zal bijzondere aandacht moeten 
worden besteed aan de vaardigheid van de gebouweigenaar en de gebruiker om te kunnen 
besluiten of het gebruik van de lift de mensen een veilige route uit het gebouw geeft en mensen 
veilig op de bestemming aankomen.  
 
Uit de analyses die zijn gemaakt in het kader van dit onderzoek blijkt het volgende:  

 Tijdens de eerste cruciale minuten na het ontstaan van de brand is de brandweer nog 
niet aanwezig om te ondersteunen bij de evacuatie. 

 Een automatische ontdekking van de brand en alarmering van alle bewoners vergroot de 
beschikbare tijd waarbinnen de lift bij brand gebruikt kan worden.  

 Wanneer de lift in een brandwerend en rookwerend afgeschermde kern is gelegen, is de 
lift veilig bruikbaar. In veel gevallen worden de lift en het trappenhuis tezamen in 
dezelfde brandwerend en rookwerend afgeschermde kern gelegd. In dat geval zijn zowel 
lift als trappenhuis veilig bruikbaar.  

 Wanneer de woningtoegangsdeur brandwerend en zelfsluitend is uitgevoerd, is er een 
goede randvoorwaarde aanwezig om de lift te kunnen gebruiken bij brand.  

 Specifiek voor de gevallen (bijvoorbeeld bestaand woongebouw met portiek) wanneer 
de lift gelegen is in de horizontale verkeersruimte direct aansluitend aan de uitgang van 
de woning, zal bij een openstaande woningtoegangsdeur rook naar deze verkeersruimte 
en de lift stromen. Hierdoor is wachten voor de lift niet mogelijk en is de lift bij brand 
dus niet bruikbaar. Dit geldt overigens ook voor situaties waarbij de rookwerendheid 
van de woningscheiding onvoldoende is. In deze gevallen vormt rookverspreiding naar 
de verkeersruimte een direct gevaar voor alle bouwlagen.  
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Verder zijn de volgende deelonderzoeksvragen onderzocht: 
 

1. Wat zijn de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
randvoorwaarden voor het veilig kunnen gebruiken van een lift in het geval van 
brand? 

2. Wat zijn de meerkosten van een ‘ontruimingslift’ ten opzichte van een reguliere lift 
zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw? 

3. Wat zijn eventuele belemmeringen zoals publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
regelgeving voor het kunnen toepassen van een ‘ontruimingslift’? 

4. Wat zijn (voor zover beschikbaar) specifieke maatregelen die in dit kader 
betrekking hebben op zelfstandig wonende ouderen en personen met een 
beperking? 

 
De antwoorden op deze vragen luiden als volgt: 
 
Vraag 1  
Wat zijn de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische randvoorwaarden voor het 
veilig kunnen gebruiken van een lift in het geval van brand? 
 
Een brandweerlift, als bedoeld in Bouwbesluit 2012, is altijd geschikt voor het gebruik als 
‘ontruimingslift’.  Voor het veilig gebruik van een standaard lift tijdens een brand dient er aan de 
volgende randvoorwaarden te worden voldaan: 
 
Bouwkundig 
Bouwkundige brand- en rookscheidingen dienen op orde te zijn. Dit geldt voor zowel de scheiding 
tussen de woning en de aansluitende verkeersruimte als (indien van toepassing) voor de 
scheiding tussen de verkeersruimte en het trappenhuis (voorportaal) waarin zich de lift bevindt. 
De compartimentering is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen gebruiken van een lift bij 
brand. Wanneer er geen voorportaal aanwezig is, dan is er directe rookverspreiding mogelijk 
vanuit de brandruimte naar de ruimte waar de lift zich bevindt. De snelheid waarmee de rook 
zich verspreidt, is van invloed op de tijdsduur waarbinnen veilig gevlucht kan worden. 

In de meeste situaties zijn de woningen (nog) niet voorzien van zelfsluitende toegangsdeuren. 
Hoewel is de bouwregelgeving sinds 1 april 2014 is omschreven dat portiekwoningen met 
zelfsluitende voordeuren uitgevoerd moeten worden, is dit voor andere ontsluitingsvormen en 
oudere gebouwen (van voor 1 april 2014) nog niet vereist.  
 
Vooruitlopend op de nieuwe bouwregelgeving BBL (Besluit bouwwerken leefomgeving) bestaat 
er een reële kans dat toegangsdeuren van woningen in woongebouwen met inpandige 
ontsluiting zelfsluitend uitgevoerd dienen te worden. Dit komt de beperking van uitbreiding van 
brand en rook ten goede. 
 
Het gebruik van de lift is naast bovenstaande bouwkundige voorwaarden tevens afhankelijk van 
de plaats van de stroomvoorziening van de lift. Deze moet brandwerend afgescheiden zijn van de 
brandruimte of bijvoorbeeld onder de vloer zijn gelegen.  De brandruimte zal in de meeste 
gevallen de woning zijn. Omdat de stroomvoorziening van de lift niet door de woningen voert, is 
een brandwerende scheiding tussen de woning en de stroomvoorziening in beginsel aanwezig. 
Toch is aandacht nodig voor de locatie van de stroomvoorziening, omdat deze in de 
verkeersruimte kan liggen en als gevolg van rook en warmtestraling uit een openstaande 
woningtoegangsdeur eventueel bedreigd kan worden.  
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Bij brand blijft de stroomvoorziening die gelegen is in een apart brandcompartiment langer in 
stand.  
 
 
Installatietechnisch 
Ten aanzien van de lifttechniek is in principe veel mogelijk met de sturing van een lift. De 
interactie tussen verschillende installaties is hierbij van groot belang. Zo dient de 
brandmeldinstallatie (indien deze in het gebouw aanwezig is) te worden aangepast; bij brand 
moet de lift blijven functioneren en niet automatisch naar de begane grond worden gestuurd en 
daar in geopende stand blijven staan.  
Daarnaast moet, vanuit de Europese regelgeving voor brandweerliften die tijdens een brand 
kunnen worden gebruikt, het besturingscircuit zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de 
bediening van bepaalde stopplaatsen kan worden belet en prioritaire bediening van de lift door 
hulpdiensten mogelijk is. 
 
Ook moet de fotocel van de liftdeuren worden overruled. Wanneer er nu mensen tussen de 
liftdeuren staan, gaan de deuren niet dicht. Rook kan dit ook veroorzaken. Dit moet in geval van 
brand en evacuatie kunnen worden overruled, zolang de temperatuur en de rookdichtheid in en 
nabij de lift zodanig beperkt is, dat mensen de reis met de lift kunnen overleven. 
Bestaande fotocellen bij bestaande liften overrulen vraagt een grote aanpassing. Voor nieuwe 
liften is deze oplossing relatief eenvoudig in het ontwerp van de lift mee te nemen. 
 
  
Organisatorisch 
In eerste instantie zal door iedere gebouweigenaar moeten worden onderzocht of de lift geschikt 
is om te gebruiken tijdens een brand. Diverse basale beoordelingscriteria zijn opgenomen in het 
beslisschema, bijgevoegd in bijlage 4. Hieruit volgt of een lift in de basis bruikbaar zou kunnen 
zijn tijdens een brand. Indien hieruit volgt dat de lift bij brand te gebruiken is dan moet er 
worden nagegaan of de lift is aangesloten op de brandmeldinstallatie en of de sturing hiervan 
moet worden aangepast.  
Daarnaast speelt de factor ‘mens’ een belangrijke rol binnen het veilig kunnen gebruiken van een 
lift tijdens brand. Het is denkbaar dat sommige bewoners tijdens een brand verminderd in staat 
zijn om zelf beslissingen te nemen. De aanwezigheid van een bedrijfshulpverleningsorganisatie 
heeft invloed op het gestructureerd laten verlopen van een evacuatie. De afwezigheid van een 
dergelijke organisatie leidt echter niet direct tot het niet kunnen gebruiken van een lift tijdens 
brand. 
 
 
Vraag 2 
Wat zijn de meerkosten van een ‘ontruimingslift’ ten opzichte van een reguliere lift zowel voor 
nieuwbouw als voor bestaande bouw? 
 
Een ‘ontruimingslift’ hoeft in principe niet meer te kosten dan een reguliere lift bij een 
nieuwbouwsituatie. Er zijn wel enkele aandachtspunten zoals de plaatsing van de 
stroomvoorziening van de lift in een brandwerend afgescheiden ruimte of onder de begane 
grondvloer en de sturing van de lift door de brandmeldinstallatie. Deze zal de lift namelijk niet 
langer naar de begane grond moeten sturen en de deuren openen. Dit betreft een wijziging in de 
programmering. 
Ook bij de locatie van de lift in het gebouw zijn handige en minder handige keuzes in het 
ontwerpstadium te maken. Door de lift en de trap in een brandwerend afgescheiden kern in het 
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gebouw te plaatsen, ontstaat er een wachtruimte voor de lift waar gebruikers tijdelijk veilig zijn 
voordat ze de lift gaan gebruiken. Deze ontwerpkeuze hoeft niet kostenverhogend te zijn. 
 
 
Vraag 3 
Wat zijn eventuele belemmeringen zoals publiekrechtelijke of privaatrechtelijke regelgeving 
voor het kunnen toepassen van een ‘ontruimingslift’? 
 
De veiligheidseisen voor liften zijn vastgelegd in de Europese geharmoniseerde richtlijn 
2014/33/EU d.d. 26 februari 2014. Deze richtlijn omvat een uniforme set van eisen en procedures 
voor de beoordeling van liften en veiligheidscomponenten op conformiteit op de richtlijn. 
Marktdeelnemers moeten kunnen aantonen en bevoegde instanties moeten kunnen waarborgen 
dat in de handel gebrachte liften en veiligheidscomponenten voor liften aan de essentiële 
veiligheids- en gezondheidseisen voldoen. De Europese richtlijn is in Nederland geïmplementeerd 
door middel van het Warenwetbesluit Liften 2016. 
 
Bouwbesluit 2012 schrijft in artikel 4.27 wanneer een opstelplaats voor een lift vereist is. Dit 
geldt voor woongebouwen waarin de vloer ter plaatse van de toegang van een woonfunctie 
hoger ligt dan 3 meter boven het meetniveau.  
Bouwbesluit 2012 schrijft enkel de aanwezigheid van een brandweerlift voor indien in een 
gebouw een vloer van een verblijfsgebied hoger is gelegen dan 20 meter boven het meetniveau.  
 
De toepassing van een ‘ontruimingslift’ is niet omschreven in Bouwbesluit 2012 en is daarom niet 
publiekrechtelijk geregeld. De toepassing van een ‘ontruimingslift’ is een vrijwillig besluit van de 
gebouweigenaar en daarom privaatrechtelijk van aard. Er geldt geen algemeen verbod op 
privaatrechtelijke afspraken tussen de betrokken partijen wanneer in onderling overleg meer 
wordt afgesproken dan het minimumniveau zoals vastgelegd in Bouwbesluit 2012. 
 
De huidige regelgeving vormt geen belemmering voor het gebruik van een standaard lift tijdens 
brand.  
 
 
Vraag 4 
Wat zijn (voor zover beschikbaar) specifieke maatregelen die in dit kader betrekking hebben op 
zelfstandig wonende ouderen en personen met een beperking? 
 
De ontdekkings- en alarmeringstijd is van grote invloed op het tijdig kunnen verlaten van het 
gebouw. Een onduidelijk signaal van een noodsituatie kan leiden tot een langere 
besluitvormingstijd waardoor het daadwerkelijke vluchten later op gang komt. Ouderen hebben 
behoefte aan een duidelijk noodsignaal aangezien deze doelgroep doorgaans meer tijd nodig 
heeft om te reageren op de signalen. De aanwezigheid van een brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie en/of een bedrijfshulpverleningsorganisatie kan de ontdekkings- en 
alarmeringstijd sterk verkorten. 
Wanneer in het gebouw geen automatische brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie 
of bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig is, is het verstandig om vanuit de rol van 
gebouweigenaar en gebouwgebruiker te beoordelen of en zo ja, onder welke omstandigheden de 
bewoners zelf in staat kunnen worden gesteld om de lift bij brand te gebruiken. De 
beslisschema’s uit bijlage 4 kunnen een eerste aanzet zijn voor het onderzoeken van de 
mogelijkheden. 
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Bijlage 1 Taak-tempo analyse (uitleg) 

Bijlage 2 toont taak tempo analyses. Bijlage 1 geeft een uitleg en informatie voor het kunnen 
lezen, begrijpen en analyseren van de informatie uit bijlage 2. Er is namelijk aan de hand van de 
taak-tempo analyses van de verschillende gebouwsoorten meer mogelijk ten aanzien van analyse 
en verdieping. Echter, binnen de scoop van het onderzoek en in overleg met de klankbordgroep 
is gekozen voor een beperkte weergave van de resultaten in het hoofdrapport. Dit komt de 
leesbaarheid van het onderzoek ten goede. Bovendien is er met deze presentatie een duidelijke 
link te maken tussen onderzoeksvraag en antwoorden. 
 
Gaandeweg het onderzoek is echter materiaal ontwikkeld om te kunnen analyseren en conclusies 
te kunnen trekken. Dit materiaal willen we de betrokkenen niet onthouden. Daarom is gekozen 
voor een weergave van het compleet ontwikkelde materiaal in de bijlage bij het rapport.  
 
Figuur B1.1 toont een voorbeeld van een woongebouw met corridor ontsluiting. Binnen de 
analyses is onderscheid gemaakt tussen de onderdelen: brandontwikkeling, het vluchtverloop, 
het optreden van de brandweer en de verdedigingslinies. Er is een sterke samenhang tussen deze 
onderdelen waaruit de mogelijkheid om veilig te kunnen vluchten en het gebruik van de lift kan 
worden afgeleid. 
 
Onderstaand worden de verschillende onderdelen kort toegelicht: 
 

B1.1          Brandontwikkeling 

 Start brand: de brand ontstaat op tijdstip t = 0 minuten. 

 Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand: een beginnende brand ontwikkelt zich tot 
een volledige compartimentsbrand in 14 minuten. 

 Branduitbreiding / rookontwikkeling vluchtroute buiten woning: de bewoner van de woning 
waarin de brand is ontstaan, ontdekt de brand na twee minuten en verlaat direct de woning.  

 Op tijdstip t = 3 minuten gaat de toegangsdeur korte tijd open om de woning te verlaten. In 
deze periode zal er een beperkte hoeveelheid rook tot de vluchtweg toetreden.  

 Na het sluiten van de deur stopt de toetreding van rook tot de vluchtweg, echter, vanwege 
de brandontwikkeling en drukopbouw in de brandende woning zal er geleidelijk rook vanuit 
de woning tot de verkeersruimte toetreden door de kieren en naden rondom de deur. In de 
taak tempo analyse is deze periode aangegeven met een oranje balk (tijdstip t = 4 tot t = 16). 

 Nadat de brand zich volledig heeft kunnen ontwikkelen (tijdstip t = 14 minuten) neemt de 
rookontwikkeling tot de verkeersruimte snel toe en resteert er nog circa 2,5 minuut 
vluchttijd3.  

 Na circa 16,5 minuten na het ontstaan van de brand is de vluchtweg niet meer bruikbaar 
vanwege de beperkte zichtlengte en de toxiciteit door rook. 

 
Opmerking:  
Het uitgangspunt is dat de toegangsdeur van de woning door de bewoner wordt gesloten bij het 
verlaten van de woning. Dit uitgangspunt kan alleen gegarandeerd worden wanneer de deur 
zelfsluitend is uitgevoerd. Het is denkbaar dat de deur in geopende stand blijft staan bij het 
verlaten van de woning vanwege de paniekreactie van de bewoner. Bij een geopende deur 

                                                                 
3 Onderzoeksrapport Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V., Verbetering vluchtveiligheid corridorontsluiting door 
rookbeheersing (12 juni 2018). 
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ontstaat een significant verschil in de bruikbaarheidsperiode van de vluchtroute. Het is zeer 
aannemelijk dat in een dergelijke situatie de vluchtroute slechts 5 minuten na het ontstaan van 
de brand bruikbaar is voor een veilige ontvluchting. Na 5 minuten is er zodanig veel rook tot de 
vluchtroute toegetreden dat deze onbruikbaar is geworden. 
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B1.2          Vluchtverloop 

Het vluchtverloop bestaat uit drie fases (zie ook figuur B1.1): 
 

 t1: Ontdekkingstijd 
De ontdekkingstijd is onderverdeeld in detectietijd en alarmeringstijd. 

 t2: Besluitvormingstijd 
De besluitvormingstijd is onderverdeeld in herkenningstijd en reactietijd. 

 t3: Verplaatsingstijd 
De verplaatsingstijd omvat de daadwerkelijke tijd die benodigd is om het door brand 
bedreigde gebied te verlaten en een veilig gebied te bereiken.  

 
Het is noodzakelijk te zorgen dat de vluchttijd (Required Safe Egress Time RSET) met 
veiligheidsmarge korter is dan de beschikbare tijd totdat de omstandigheden zodanig zijn dat 
vluchten niet meer mogelijk is (Available Safe Egress Time ASET). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B1.1, ASET / RSET (BSI, 2004)  

B1.2.1      Ontdekkingstijd (t1) 

De ontsteking van de brand start op tijdstip t = 0 minuten. We gaan ervan uit dat een brand in 
een woning wordt ontdekt door de aanwezigen in de woning binnen 2 minuten en dat het 
vluchten aansluitend plaatsvindt. Het duurt vervolgens een tijd voordat alle bewoners van het 
gebouw zijn gealarmeerd in een gebouw zonder ontruimingsalarm en/of bedrijfshulpverlening. In 
dit onderzoek gaan we ervan uit dat de alarmering van alle bewoners in het gebouw binnen 15 
minuten na het ontstaan van de brand plaatsvindt. 
 

B1.2.2       Besluitvormingstijd (t2) 

De periode tussen de waarneming van signalen van rook en/of brand en de start van feitelijke 
ontvluchting wordt aangeduid als de besluitvormingstijd. De besluitvormingstijd bestaat uit 
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herkenningstijd en de reactietijd. We gaan ervan uit dat de besluitvormingstijd 2 minuten 
bedraagt. 
De duur van de besluitvormingstijd is onder andere afhankelijk van de gevaarsperceptie en de 
opmerkzaamheid van de aanwezigen in relatie tot de brandsignalen. Onduidelijke signalen over 
de ernst van de situatie kunnen een langere besluitvormingstijd tot gevolg hebben waardoor het 
daadwerkelijke ontvluchten later op gang komt. Daarnaast heeft een ouder persoon, al dan niet 
met geestelijke en/of fysieke beperkingen, meer tijd nodig om te reageren op de signalen. 
 
Tijdens de herkenningstijd worden signalen waargenomen en geïnterpreteerd. In de reactietijd 
worden activiteiten uitgevoerd die gerelateerd zijn aan de start van de ontvluchting zoals het 
verzamelen van meer informatie over de situatie. 
De reactietijd van een (ouder) persoon wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van een 
brandalarm. De aanwezigheid van een brandalarm leidt direct tot snellere ontvluchting dan 
wanneer er geen brandalarm aanwezig is. 
 
De reactietijd is een belangrijk onderdeel van de vluchttijd. Uit diverse studies blijkt dat de 
reactietijd kan variëren van minder dan een minuut tot een half uur of zelfs langer [O’Connor, 
2005; Fahy & Proulx, 2001].  
Met name ‘s nachts zijn mensen verminderd alert en zullen zij moeilijk ontwaken door natuurlijke 
signalen van brand (rookgeur, knetterend geluid, vallende objecten), waardoor sprake zal zijn van 
een vertraagde reactie. Bij een vertraagde reactie kan de brand zich al zodanig ontwikkeld 
hebben dat een veilige ontvluchting niet meer mogelijk is en dat de enige mogelijke 
overlevingsstrategie bestaat uit schuilen en wachten op redding. 
 
De besluitvormingstijd is een van de meest bepalende onderdelen van het vluchtproces.  
 

B1.2.3       Verplaatsingstijd (t3) 

Er zijn diverse factoren te benoemen die van invloed zijn op de verplaatsingstijd. Hierbij valt te 
denken aan de loopsnelheid en de loopafstand tot de veilige omgeving, beperkt visueel bereik 
door rook, de bezettingsdichtheid, routekeuze en doorstroomcapaciteit.  
 
In de onderzochte situatie is de verplaatsingstijd bepaald aan de hand van de volgende factoren: 

 Mate van mobiliteit van de persoon. Ouderen hebben een verhoogde kans op verminderde 
zelfredzaamheid vanwege hun afnemende gezondheid als gevolg van het ouder worden. 
Daarnaast kan ook een beperking van het uithoudingsvermogen een rol spelen in de 
verplaatsingstijd. 

 Lengte van de vluchtroute tot aan de veilige omgeving. De lengte van de vluchtroute is van 
directe invloed op de verplaatsingstijd. Deze invloed wordt groter naarmate de 
zelfredzaamheid van de persoon afneemt.  

 Beperkt visueel bereik door rook. Bij een gesloten deur of een zelfsluitende deur zal de 
rookontwikkeling sterk worden beperkt waardoor het visueel bereik door rook voor een 
langere periode acceptabel blijft. Bij een openstaande deur naar de verkeersruimte zal deze 
zich snel met rook vullen. Hierdoor neemt de zichtlengte in een korte periode af waardoor 
vluchten door deze ruimte niet meer mogelijk is. Bij een openstaande deur zal de 
zichtlengte bij rook in een verkeersruimte na 30 seconden kleiner zijn dan 2 meter waardoor 
de vluchtroute onbruikbaar wordt4.  

                                                                 
4 Onderzoeksrapport Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V., Verbetering vluchtveiligheid corridorontsluiting door 
rookbeheersing (12 juni 2018).  
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De volgende factoren die van invloed kunnen zijn op de verplaatsingstijd zijn binnen het kader 
van dit onderzoek als minder relevant aangemerkt en daarom niet meegenomen in de 
verplaatsingstijd: 

 Bezettingsdichtheid. Deze is relatief laag aangezien het onderzoek zich richt op 
woongebouwen voor senioren en verzorgingshuizen. 

 Routekeuze. De routing van de gebouwen is gebaseerd op veel voorkomende plattegrond 
lay-outs. Deze lay-outs zijn als eenvoudig aan te merken en daarom verminderd van invloed 
op de verplaatsingstijd. In specifieke situaties is een complexe gebouwlay-out wel van 
invloed op de routekeuze en de verplaatsingstijd. 

 Doorstroomcapaciteit. In relatie tot de lage bezettingsdichtheid is de doorstroomcapaciteit 
toereikend voor het aantal personen aangewezen op de betreffende doorgang.  

B1.2.4      Verplaatsingstijd bij minder validen 

De verplaatsingstijd in de taak-tempo analyse bestaat uit de loopafstand vanuit de woning tot 
aan de toegang van het trappenhuis vermenigvuldigd met de gemiddelde verplaatsingssnelheid 
van de persoon. Daarbij is een categorisering van personen aangehouden, variërend van 
personen zonder mobiele beperking tot aan personen in een rolstoel. Bij de bepaling van de 
loopafstanden zijn de volgende uitgangspunten aangehouden (tabel B1.1): 
 
Tabel B1.1: Loopafstanden in woongebouwen 
 

Bouwkundige situatie 
Loopafstand tot aan toegang [m] 

woning 
extra beschermde 

vluchtroute 

1 Woongebouw met corridor 15 30 

2 Woongebouw met portiek 15 6 

3 Woongebouw met besloten galerij 15 30 

4 Woongebouw met veiligheidsvluchtroute 15 30 

5 Woongebouw met wokkeltrappenhuis 15 7 

 
De loopafstand tot aan de toegang van de woning is ten hoogste 15 meter. De loopafstand 
binnen de extra beschermde vluchtroute is ten hoogste 30 meter. 
 
De data voor de doorstroomsnelheid van (nood)uitgangen, zoals in de diverse nationale 
literatuur genoemd, zijn niet geheel eenduidig. Dit komt voornamelijk doordat de studies niet 
onder gelijke condities zijn uitgevoerd. Bij de bepaling van de horizontale verplaatsingssnelheid is 
uitgegaan onderstaande gegevens5 (Tabel B1.2):  
 
  

                                                                 
5 Fahe en Proulx, 2001 
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Tabel B1.2: Verplaatsingstijd minder validen 
 

Categorie  
Gemiddelde verplaatsingssnelheid 
[m/s] bij horizontale verplaatsing  

A Zonder mobiele beperking 1,25 

B Mobiele beperking 0,80 

 Met hulpmiddelen  

C Krukken 0,94 

D Wandelstok 0,81 

E Rollator 0,57 

F Rolstoel, zonder hulp 0,89 
 

 

B1.2.5      Weergave van vluchtverloop in taak-tempo analyse 

Voor de weergave van de taak-tempo analyse verwijzen we u graag naar bijlage 2. Samengevat 
volgt uit de analyse ten aanzien van vluchtverloop het volgende: 

 Start brand: de brand ontstaat op tijdstip t = 0 minuten. 

 Ontdekking en alarmering: Als uitgangspunt is genomen dat de bewoners in een gebouw 
zonder ontruimingsalarm en/of bedrijfshulpverlening worden gealarmeerd in de eerste 13 
minuten na het ontstaan van de brand. Deze periode is ook weergegeven in de taak tempo 
analyse. Ten aanzien van de woning waarin de brand ontstaat is het uitgangspunt dat de 
brand door de bewoner binnen 2 minuten wordt ontdekt en het vluchten en alarmeren van 
omwonenden aansluitend plaatsvindt. 

 Besluitvorming: Tussen het moment van alarmering en het daadwerkelijk vluchten is er een 
periode die wordt aangeduid met besluitvormingstijd. In de besluitvormingstijd reageert 
men op de signalen van de alarmering. Uitgangspunt in het vluchtverloop is dat de 
besluitvormingstijd 2 minuten bedraagt.  

 Verplaatsingstijd: De verplaatsingstijd vanuit de woning tot aan het trappenhuis, waar men 
voor een langere periode veilig is, is afhankelijk van de eventuele beperkingen van de 
persoon. De vluchttijd is afhankelijk van de (mobiele) beperking van de persoon. Uit 
onderzoeksresultaten is gebleken dat de horizontale verplaatsingssnelheid van de 
beoordeelde personen met een mobiele beperking varieert van 48 tot 79 seconden.   

 
Opmerking:  
In de taak tempo analyse wordt direct zichtbaar dat de ontdekkings- en alarmeringstijd grote 
invloed heeft op het tijdig kunnen verlaten van het gebouw. Een onduidelijk signaal van een 
noodsituatie kan leiden tot een langere besluitvormingstijd waardoor het daadwerkelijke 
vluchten later op gang komt. Ouderen hebben behoefte aan een duidelijk noodsignaal aangezien 
deze doelgroep doorgaans meer tijd nodig heeft om te reageren op de signalen.  
Wat opvalt in de taak tempo analyse is dat de daadwerkelijk vluchttijd van personen relatief kort 
is in relatie tot de ontdekking- en alarmeringstijd van een brand.  
 

B1.3          Optreden brandweer 

Voor de weergave van de taak-tempo analyse verwijzen we u graag naar bijlage 2. Samengevat 
volgt uit de analyse ten aanzien van optreden brandweer het volgende: 
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 Opkomsttijd brandweer: Nadat de brandweer is gealarmeerd (tijdstip t = 15 minuten) heeft 
deze een opkomsttijd van 8 minuten. 

 Inzettijd brandweer: Eenmaal op locatie moet de brandweer de inzet voorbereiden, de 
inzettijd bedraagt 7 minuten (tijdstip t = 24 minuten tot t = 30 minuten). Hierbij moeten de 
brandweer zichzelf toegang verschaffen tot het gebouw, brandslangen uitleggen, etc.  

 Blustijd brandweer: Blus- en reddingswerkzaamheden zullen plaatsvinden 30 minuten nadat 
de brand is ontstaan. 

 

B1.4          Verdedigingslinie 

Voor de weergave van de taak-tempo analyse verwijzen we u graag naar bijlage 2. Samengevat 
volgt uit de analyse ten aanzien van de kwaliteit van de verdedigingslinies het volgende: 
 

 Verdedigingslinie 1 – BC/subBC/BsubBC: In theorie beperkt een brandcompartiment de 
uitbreiding van brand en rook voor een periode van 20 of 30 minuten. Uit onderzoek6 is 
gebleken dat in praktijk met name de rookweerstand aanzienlijk korter is dan wordt 
verondersteld. Vanwege het ontbreken of niet goed functioneren van bij verhitting 
opschuimende strips in deuren zal rook tot de vluchtroute toetreden door de kieren en 
naden rondom de deur.  

 Bij deze verdedigingslinie is de uitbreiding van rook maatgevend. De weergave van de 
tijdbalk in de analyse is dan ook de weergave van de rookweerstand. Na het ontstaan van de 
brand levert het brandcompartiment een weerstand tegen rook van 5 minuten. Daarna zal 
geleidelijk rook tot de vluchtroute toetreden vanwege de brandontwikkeling en drukopbouw 
binnen de brandende woning. Uit het eerder genoemde onderzoek is gebleken dat bij een 
gesloten toegangsdeur van de woning de aangrenzende verkeersruimte 16,5 minuut 
bruikbaar blijft voor onbeschermd vluchten. De periode waarbij geleidelijk rookverspreiding 
tot de vluchtroute plaatsvindt is in de taak tempo analyse weergegeven met lichtgroen. 

 Verdedigingslinie 2 – Trappenhuis: Behoudens bij een woongebouw met portiekontsluiting, 
leidt de verkeersruimte buiten de woningen naar een trappenhuis. Tussen de verkeersruimte 
en het trappenhuis is een brandscheiding aanwezig. Deze brandscheiding vormt de tweede 
verdedigingslinie. Zodra men deze brandscheiding is gepasseerd is men voor een langere 
periode veilig. 

 

B1.5           Deelconclusies 

Voor de weergave van de taak-tempo analyse verwijzen we u graag naar bijlage 2. Samengevat 
volgt uit de combinatie van vluchtverloop, brandweerinzet en kwaliteit van de verdedigingslinies 
het volgende: 
 

 De tijdsduur waarbij de vluchtroute bruikbaar blijft bij brand in een direct aangrenzende 
woning is in sterke mate afhankelijk van de stand van de deur nadat de bewoner uit de 
woning is gevlucht. Bij een geopende deur is het aannemelijk dat de vluchtroute voor een 
periode van slechts 5 minuten bruikbaar blijft vanwege de toetreding van rook. Bij een 
gesloten deur kan de vluchtroute bruikbaar blijven voor een periode van 16,5 minuut. 

 Het sluiten van de toegangsdeur van de woning kan enkel gegarandeerd worden wanneer de 
deur zelfsluitend is uitgevoerd. 

                                                                 
6 Onderzoeksrapport Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V., Verbetering vluchtveiligheid corridorontsluiting door 
rookbeheersing (12 juni 2018). 
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 De ontdekkings- en alarmeringstijd is van zeer grote invloed op het tijdig kunnen verlaten 
van het gebouw. Een onduidelijk signaal van een noodsituatie kan leiden tot een langere 
besluitvormingstijd waardoor het daadwerkelijke vluchten later op gang komt. Ouderen 
hebben behoefte aan een duidelijk noodsignaal aangezien deze doelgroep doorgaans meer 
tijd nodig heeft om te reageren op de signalen. De aanwezigheid van een brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie en/of een bedrijfshulpverleningorganisatie kan de ontdekkings- en 
alarmeringstijd sterk verkorten. 

 In verhouding tot de ontdekkings- en alarmeringstijd is de vluchttijd relatief kort. De 
vluchttijd is een vast gegeven die niet kan worden verkort door een maatregel. 

 Op basis van de gegevens in de taak tempo analyse kan een zelfstandige gebruikstijd van de 
lift voor het vluchten worden bepaald op circa 7 minuten (t = 16 minuten tot t = 24 minuten). 
Dit betreft de periode vanaf het moment dat de vluchtende personen het trappenhuis 
hebben bereikt en dat de brandweer op locatie is en de coördinatie van de ontruiming 
overneemt.  
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Bijlage 2 Taak-tempo analyse (weergave) 

  



1a - Corridor - Nieuwbouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



1b - Corridor - Bestaande bouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



2a - Portiek - Nieuwbouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



2b - Portiek - Bestaande bouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



3a - Galerij - Nieuwbouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



3b - Galerij - Bestaande bouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



4a - Niet besloten ruimte - Nieuwbouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



4b - Niet besloten ruimte - Bestaande bouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



5a - Wokkel - Nieuwbouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis 

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd



5b - Wokkel - Bestaande bouw

1. Brandontwikkeling

Start brand

Ontwikkelfase tot volledige compartimentsbrand

Branduitbreiding/rookontwikkeling vluchtroute buiten woning

2. Vluchtverloop

Start brand

Ontdekking + alarmering

Besluitvorming

-Verplaatsingstijd-

A. Zonder mobiel beperking

B. Mobiele beperking

C. Krukken

D. Wandelstok

E. Rollator

F. Rolstoel, zonder hulp

3. Optreden brandweer

Opkomsttijd brandweer

Inzettijd brandweer

Blustijd brandweer

4. Line of Defence

LOD 1 - BC/subBC/BsubBC

LOD 2 - Trappenhuis 

Rook- en brandverspreiding

Minimale rookverspreiding door kieren en naden

Duur vluchten

Duur optreden brandweer

LOD is niet 100% robuust, verminderde rookweerstand

LOD is 100% robuust.

Tijd
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Bijlage 3 Scenario analyse 

Het doel van het gebruik van liften door mensen met een (mobiele) beperking, tijdens een 
brandsituatie, is het zichzelf in veiligheid kunnen brengen in de periode dat de brandweer nog 
niet op locatie aanwezig is.  
Of een lift tijdens brand gebruikt kan worden voor vluchtdoeleinden is afhankelijk van twee 
bepalende factoren, namelijk: 
 
1. Wat is de actuele bouwkundige situatie (gebouweigenaar)? 
2. Waar bevindt de persoon zich ten opzichte van de lift en waar bevindt de persoon zich ten 

opzichte van de brand (bewoner)? 
 
Om voor zowel de gebouweigenaar als de bewoner te kunnen beoordelen of de lift tijdens een 
brandsituatie bruikbaar is om te vluchten zijn twee beslisschema’s opgesteld. De beslisschema’s 
maken geen onderdeel uit van de onderzoeksvraag of de opdracht. Echter, bij het uitvoeren van 
het onderzoek zijn beelden en producten bij de rapporteurs ontstaan die de markt wellicht 
kunnen helpen bij het verder oppakken van dit onderwerp in de praktijk. In overleg met de 
klankbordgroep is daarom besloten dit onderdeel in de bijlage van het rapport op te nemen. De 
beslisschema’s zijn bedoeld als denkrichting en mogelijk niet volledig.  
 
Eén schema geeft inzicht aan de gebouweigenaar of de lift ingezet kan worden tijdens brand. 
Indien uit dit eerste schema volgt dat de lift bij brand bruikbaar is, dan moet de bewoner een 
afweging kunnen maken of in zijn/haar specifieke situatie de lift te gebruiken is. Hiervoor is het 
tweede beslisschema opgesteld. Dit tweede schema geeft de bewoner inzicht in de mate van 
veiligheid om de lift veilig te kunnen bereiken. De twee beslisschema’s zijn bijgevoegd in bijlage 
4.  
 
Aan de hand van deze beslisschema’s zijn onderstaand ter illustratie enkele scenario’s 
uitgewerkt. 
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B3.1          Scenario 1 - Corridor, Brand op eigen bouwlaag – gesloten toegangsdeur 

Dit scenario begint op het moment dat de gebouweigenaar heeft vastgesteld dat de lift bruikbaar 

zou kunnen zijn in geval van brand. Het scenario beschrijft de afweging die de bewoner maakt.  

In figuur B3.1 is schematisch de situatie weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B3.1, Situatie scenario 1 

De volgende gegevens zijn in dit scenario van toepassing op de bewoner: 

De bewoner:  

 is gealarmeerd door brandgeur. 

 kan de brand niet lokaliseren. 

 neemt lichte rookvorming waar op de vluchtroute, maar geen vlammen. 

 kan de lift bereiken zonder door rook te hoeven vluchten. 
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In het beslissschema wordt het volgende pad gevolgd (zie figuur B3.2 en bijlage 4) met als 
resultaat dat de bewoner kan vluchten naar het dichtstbijzijnde trappenhuis met lift. 
 

 
 
    
Figuur B3.2, Beslissschema bewoner - scenario 1 (vergrote weergave in bijlage 4) 

 

B3.2         Scenario 2 – Corridor, Brand op eigen bouwlaag – open toegangsdeur 

Dit scenario begint op het moment dat de gebouweigenaar heeft vastgesteld dat de lift bruikbaar 

zou kunnen zijn in geval van brand. Het scenario beschrijft de afweging die de bewoner maakt.  

In figuur B3.3 is schematisch de situatie weergegeven. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figuur B3.3: Situatie scenario 2 
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De volgende uitgangspunten zijn in dit scenario van toepassing op de bewoner: 

De bewoner:  

 is gealarmeerd door brandgeur. 

 kan de brand niet lokaliseren. 

 neemt dichte rook op de vluchtroute waar. 
 
In het beslissschema wordt het volgende pad gevolgd (zie figuur B3.4) met als resultaat dat 
vluchten niet mogelijk is. De beste optie is om de voordeur van de woning gesloten te houden en 
te wachten op hulp. 
 

 
 
Figuur B3.4, Beslissschema bewoner – scenario 2 (vergrote weergave in bijlage 4) 
 

B3.3          Scenario 3 - Portiek, Brand op willekeurige bouwlaag – open toegangsdeur  
                  (niet-zelfsluitend) 

Dit scenario beschrijft de afweging die de gebouweigenaar maakt. In figuur B3.5 is schematisch 

de situatie weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur B3.5, Situatie scenario 3 
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In het beslissschema van de gebouweigenaar moeten vier hoofdpaden worden gevolgd. De 

paden hebben betrekking op de bouwkundige eigenschappen van brandscheidingen en de 

deuren, de brandmeldinstallatie, de stroomvoorziening van de lift en de aanwezigheid van een 

bedrijfshulpverleningsorganisatie.  

De volgende uitgangspunten zijn in deze situatie gehanteerd bij de toepassing van het 

beslissschema van de gebouweigenaar: 

 Toegangsdeur van de woning is niet zelfsluitend. 

 Er is geen brandscheiding aanwezig tussen de vluchtweg en het trappenhuis. 

 Het gebouw is niet voorzien van een brandmeldinstallatie. 

 De voeding van de lift is gelegen in een brandwerend afgewerkte ruimte. 

 Het gebouw is niet voorzien van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. 
 
In het beslisschema worden de volgende paden gevolgd (zie figuur B3.6). Ieder pad geeft een 

eigen resultaat. Wanneer één van de paden leidt tot het niet mogen gebruiken van de lift dan is 

dat maatgevend voor het eindoordeel. Eventueel kan door toepassing van maatregelen het 

gebruik van de lift alsnog mogelijk worden gemaakt. De gebouweigenaar maakt de kosten-baten 

afweging. 

 
 
Figuur B3.6: Beslissschema gebouweigenaar – scenario 3 (vergrote weergave in bijlage 4) 
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In dit scenario is het resultaat dat de lift niet gebruikt mag worden om de volgende reden: 

 De toegangsdeur van de woning is niet-zelfsluitend waardoor beperking van 
rookverspreiding naar de vluchtroute niet gegarandeerd kan worden. 

 De afwezigheid van een brandmeldinstallatie brengt een lange ontdekkingstijd als risico met 
zich mee maar is niet direct een reden om het gebruik van de lift bij brand uit te kunnen 
sluiten.  

 De stroomvoorziening van de lift is gelegen in een afzonderlijk brandcompartiment waardoor 
het gebruik van de lift is toegestaan.  

 De afwezigheid van een bedrijfshulpverleningsorganisatie brengt het risico met zich mee dat 
de evacuatie niet goed verloopt, omdat men mogelijk niet in staat is om de juiste keuzes te 
maken. De afwezigheid van een bedrijfshulpverleningsorganisatie vormt een mogelijk risico, 
maar zorgt niet voor uitsluiting van het gebruik van de lift bij brand. 

 
In dit scenario zijn twee maatregelen denkbaar die het gebruik van de lift bij brand mogelijk 

maken, namelijk: 

 De toegangsdeur van de woningen zelfsluitend uitvoeren. 

 Een brandscheiding met zelfsluitende deur aanbrengen tussen de vluchtroute en de lift/trap. 
 
De combinatie van deze maatregelen verdient hierbij de voorkeur. 
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Bijlage 4 Beslisschema’s  

 

  



d12692
Tekstvak
Scenario 1 = figuur B3.2



d12692
Tekstvak
Scenario 2 = figuur B3.4



d12692
Tekstvak
Scenario 3 = figuur B3.6



Woongebouw met lift

Zelfsluitende toegangsdeur woning?

Nee
Brandscheiding tussen vluchtroute en 
trappenhuis met zelfsluitende deur?

Nee Gebruik lift NIET mogelijk

Ja Gebruik lift WEL mogelijk

Ja
Brandscheiding tussen vluchtroute en 
trappenhuis met zelfsluitende deur?

Nee Gebruik lift WEL mogelijk

Ja Gebruik lift WEL mogelijk

Is het gebouw voorzien van een 
brandmeldinstallatie?

Nee Lange ontdekkingstijd brand

Ja
Wat is de omvang van de 

bewakingsvorm?

Alleen handbrandmelders

Gedeeltelijke bewaking

Volledige bewaking

Is de voeding van de lift gelegen in een 
brandwerend afgescheiden ruimte of 

onder de begane grond vloer?

Nee Gebruik lift NIET mogelijk

Ja Gebruik lift WEL mogelijk

Is het gebouw voorzien van een BHV-
organisatie?

Nee
Mogelijk zijn (enkele) bewoners 

verminderd in staat om zelf beslissingen 
te nemen.

Ja
Bedrijfshulpverleners dragen zorg voor 

gestructureerde evacuatie van 
bewoners.



U bent gealarmeerd op een 
brandsituatie door:

Brandalarm
zijn vlammen of rook 

zichbaar op de gang bij het 
verlaten van uw woning?

Ja: vlammen en/of dichte 
rook

Vluchten NIET mogelijk. Sluit 
uw voordeur en wacht in uw 

woning op hulp.

Ja: lichte rook, geen 
vlammen

Kunt u het trappenhuis met 
lift bereiken zonder dat u 
door de rook hoeft lopen?

Ja
U kunt vluchten naar het 

dichtstbijzijnde trappenhuis 
met lift.

Nee
Vluchten NIET mogelijk. Sluit 
uw voordeur en wacht in uw 

woning op hulp.

Nee
U kunt vluchten naar het 

dichtstbijzijnde trappenhuis 
met lift.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Volg de instructies van de 

BHV op.

Anders (brandsignaal, 
rooksignaal, geluid, geur) 

Kunt u de brandhaard 
localiseren?

Ja, boven/onder/naast eigen 
woning

zijn vlammen of rook 
zichbaar op de gang bij het 
verlaten van uw woning?

Ja: vlammen en/of dichte 
rook

Vluchten NIET mogelijk. Sluit 
uw voordeur en wacht in uw 

woning op hulp.

Ja: lichte rook, geen 
vlammen

Kunt u het trappenhuis met 
lift bereiken zonder dat u 
door de rook hoeft lopen?

Ja
U kunt vluchten naar het 

dichtstbijzijnde trappenhuis 
met lift.

Nee
Vluchten NIET mogelijk. Sluit 
uw voordeur en wacht in uw 

woning op hulp.

Nee
U kunt vluchten naar het 

dichtstbijzijnde trappenhuis 
met lift.

Nee
zijn vlammen of rook 

zichbaar op de gang bij het 
verlaten van uw woning?

Ja: vlammen en/of dichte 
rook

Vluchten NIET mogelijk. Sluit 
uw voordeur en wacht in uw 

woning op hulp.

Ja: lichte rook, geen 
vlammen

Kunt u het trappenhuis met 
lift bereiken zonder dat u 
door de rook hoeft lopen?

Ja
U kunt vluchten naar het 

dichtstbijzijnde trappenhuis 
met lift.

Nee
Vluchten NIET mogelijk. Sluit 
uw voordeur en wacht in uw 

woning op hulp.

Nee
U kunt vluchten naar het 

dichtstbijzijnde trappenhuis 
met lift.
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Bijlage 5 Indicatieve kosten7  

 

Nieuwe lift (excl. btw): 
Investering:   €   8.000,- 
Kosten per stopplaats:    €   8.000,- 
Aantal stopplaatsen:  5   
Totaal:    € 48.000,- 
 
Modernisering (veel componenten) lift (excl. btw): 
Besturing:   € 10.000,- 
Aandrijving:   € 10.000,- 
Frequentiebereik:  €   4.000,- 
Tableaus:   €   2.500,- 
Cabinedeur:   €   7.000,- 
Schachtdeur:   €   4.000,- 
Sensorlijst:   €   1.100,- 
Bekleden cabine-interieur: €   3.500,- 
Totaal    € 42.100,- 
 
 
Bouwconstructies (excl. btw) : 
30 minuten brandwerende deur (enkele deur)  € 375,- 
Deurdranger      € 310,- 
Vrijloopdeurdranger (excl. aansturing)   € 804,- 
30 minuten brandwerend glas (vervanging enkelgas) € 336,- per m2 

30 minuten brandwerend paneel     € 120,- per m2 

 
 

                                                                 
7 Uitgaande van een gebouw met vier verdiepingen en dus vijf stopplaatsen. Bron: https://liftintermediair.nl/  

https://liftintermediair.nl/
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 

 
 
 


