
H Rijnbende, 2021-10-6

Rookmelders volgens het  
Besluit bouwwerken leefomgeving 

mijn naam is Hans Rijnbende, GP 188
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• Een landelijke aanpassing van bouwregelgeving = Bbl:          
Als bijzonderheid ook voor bestaande bouw 
maatwerkvoorschrift – in het geval van bestaande bouw 
of maatwerkregel – in het geval van nieuwbouw  

• Voorkomen van slachtoffers bij brand (statistiek) 

• Beveiliging van vluchtwegen in een woning 

• Waarschuwing voor bewoners 

• Eerste reactie voor aankomst/inzet van brandweer 

• Uitgaande van normale zelfredzaamheid in woningen 

• Grootste risico in nachtelijke uren: alleen gehoor werkt 

• Rook is grootste risico: bewusteloos, coma, overlijden
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Zijn rookmelders verplicht? 
Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke etage van je woning 

wettelijk verplicht 

Deze verplichting houdt in dat op iedere etage waar zich een 
verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder in 
de vluchtroute geplaatst moet worden. Dit is meestal in de gang of 
overloop die leidt naar de voordeur.  

brandweernederland.nl 
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Welke soort (eis = EN 14604) Prijs per stuk

Simpel batterij vanaf ca. € 10,-

Batterij 10 jaar vanaf ca. € 15,-

230V met backup batterij Vanaf ca. € 30,-

Gekoppeld —> alle gelijktijdig meerdere mogelijkheden

In alarmsysteem leverancier afhankelijk

Via WiFi alarmerend continue controle bij afwezigheid

Bij gehoorprobleem vanaf ca. € 175,- (zorgverzekeraar?)
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Leveranciers onder andere: brandweernederland.nl 

Google op brandmelders 
Plaatsingsinformatie via: brandwondenstichting, brandweer 
en diverse bedrijven

brandwondenstichting.nl warmteservice.nl

alle bouwmarkten brandpreventiewinkel.nl

kabelshop.nl smarthome.nl

allesveilig.nl elro.nl
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http://brandweernederland.nl
http://brandwondenstichting.nl
http://warmteservice.nl
http://brandpreventiewinkel.nl
http://kabelshop.nl
http://smarthome.nl
http://allesveilig.nl
http://elro.nl


Aandacht voor: 

Opkomsttijd brandweer was standaard eis 8 minuten, zal hier nauwelijks 
haalbaar blijken (ambulance eis 15 minuten, daarom rijdt brandweer en 
politie standaard ook voor reanimatie (6minuten) 

Brand kan al na ca. 3 minuten dodelijk zijn 

Meeste slachtoffers vallen ‘s nachts, tengevolge van rook 

Veel brand ontstaat door technisch falen van elektrische apparaten, 
zoals wasdroger, koelkast, slechte opladers (van / en) electronica.  

Ook elektrische auto’s en zonnepanelen worden laatste tijd veelvuldig 
gemeld. 
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Standaard zal geen/nauwelijks controle plaatsvinden op 
aanwezigheid van rookmelders. (privacywetgeving) 

Persoonlijke veiligheid / voorkomen van slachtoffers is 
voornaamste doel 

Maar verzekeringsmaatschappijen kunnen mogelijk problemen 
geven bij uitkeren van schade vanwege niet tijdig kunnen alarmeren 

van de brandweer met toenemende schade als gevolg. 
Bij voldoende interesse mogelijk (geringe) besparing bij gezamenlijk inkopen, 

melden interesse bij bestuur bewonersvereniging. 

Bedankt voor uw aandacht 

Vragen?
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