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STICHTING REGISTER MEB

De stichting heeft als doel het bevor-

deren en beschermen van de kwaliteit 

en vakkundigheid op het gebied van 

brandveiligheid én van montage van 

brandwerende producten. De Stich-

ting Register MEB wil zich inzetten 

voor een brandveiliger Nederland, on-

der andere door een hogere mate van 

professionaliteit in montage. Dat doen 

we door het bijhouden van registers 

zoals het register Montage Expert 

Brandveiligheid (MEB). De aangeslo-

ten deelnemers zijn in staat om vanuit 

hun specialismen aan opdrachtgevers 

de gewenste kwaliteit te bieden waar-

door goede producten ook op een 

professionele manier geïnstalleerd 

worden.

Meer informatie: www.meb-register.nl

thema isolatie & afdichting

gens Joric Witlox, zelf al jaren werkzaam in 
de installatiebranche, is dit niet altijd het ge-
val. “Er worden heel goede producten op de 
markt gebracht, waarvan de kwaliteit wordt 
aangetoond met uitgebreide testrapporten. 
Maar helaas worden die niet altijd goed ge-
installeerd. Dus wat is de waarde van al die 
certificaten als het bij de uitvoering mis-
gaat? Naast vele deskundige installatiebe-

drijven is er in deze sector helaas ook sprake 
van wat ik cowboys noem; bedrijven en be-
drijfjes die het niet zo nauw nemen met de 
kwaliteit en het vakmanschap. Om de kwali-
teit en de vakkundigheid op dit gebied te be-
vorderen heb ik het initiatief genomen om 
een stichting op te richten die zich inzet voor 
een brandveiliger Nederland, onder meer 
door de professionaliteit bij de montage van 
brandwerende voorzieningen.” 

G ebouweigenaren moeten erop kun-
nen vertrouwen dat de brand- en 
rookwerende voorzieningen in hun 

gebouw goed functioneren als het erop aan-
komt. Certificaten op basis van duidelijke ei-
sen zijn de beste garantie dat de voorzienin-
gen optimaal presteren in geval van brand. 
Maar worden die kwaliteitsproducten ook 
altijd goed geïnstalleerd en bevestigd? Vol-

Er worden op de Nederlandse markt zeer goede producten op het gebied van brandveiligheid geleverd. 

Maar die producten moeten wel goed worden gemonteerd. En juist daaraan ontbreekt het nog wel eens. Dat 

was voor Joric Witlox aanleiding om een register en opleiding voor Montage Expert Brandveiligheid (MEB) te 

starten. Doel is het bevorderen van de kwaliteit en vakkundigheid op dit gebied, want goede producten die 

onjuist worden toegepast dragen niet bij aan de vereiste brandveiligheid.

Stichting MEB

Aad van den Thoorn

Maak kwaliteit brandveilige 
voorzieningen zichtbaar
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PUBLICATIE BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN

Zijn doorvoeringen potentieel zwakke schakels in brand- en rookscheidende wan-

den? Niet als deze door een deskundig bedrijf volgens de voorschriften en aan de 

hand van de publicatie ‘Brandveilige doorvoeringen’ worden uitgevoerd. 

‘Doorvoeringen’ is een verzamelterm voor alle plaatsen waar buizen, kanalen en ka-

bels voor elektriciteit en data door een wand of vloer worden gevoerd. Het kan dan 

onder andere gaan om metalen en kunststof leidingen, kabels en kabelgoten, venti-

latiekanalen en kanalen voor rookgasafvoer. Om te bepalen aan welke brand- en 

rookwerendheidseisen een wand of vloer met hun doorvoeringen moeten voldoen, 

gaat deze publicatie nader in op de wbdbo-eisen voor brand en de wrd-eisen voor 

rook. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan schachten en meterruimten, 

omdat daarover in de praktijk soms onduidelijkheid bestaat. Bij alle oplossingen 

voor doorvoeringen ligt de nadruk op toepassing van het product dat past bij de 

toepassing en de gekozen materialen. Immers: een goed product toepassen op een 

onjuiste wijze (zoals een manchet voor een metalen leiding bij een kunststof leiding) 

leidt tot onveilige situaties. In het geval van ventilatiekanalen wordt extra aandacht 

besteed aan de juiste montage van brandkleppen door wanden. 

Voor de gevallen waarin standaardoplossingen niet voldoen of niet mogelijk zijn, geeft 

de publicatie een denkstrategie met onder meer criteria waaraan moet worden vol-

daan. Eén en ander aan de hand van goed geïllustreerde voorbeelden. De publicatie 

‘Brandveilige doorvoeringen’ van SBRCURnet/ISSO is verkrijgbaar bij SBRCURnet, 

onder artikelnummer 809.14. Prijs: €195,- voor de online of gedrukte versie. 

dingscurriculum en zijn de toelatingscrite-
ria voor het eerste register van de stichting 
vastgesteld. Witlox: “Op basis daarvan rich-
ten we ons eerst op het onderwerp waar 
het meest te halen is, namelijk brandveilige 
doorvoeringen. Daarbij is besloten de kwa-
liteit van het vakmanschap op twee manie-
ren te stimuleren: door het opzetten van 
een register van deskundige monteurs en 
het opzetten van een opleiding voor die 
monteurs. Doel daarvan is de mensen van 
onbewust onbekwaam, bewust bekwaam 
te maken. In overleg met de marktpartijen 
is voor die opleiding een curriculum opge-
steld met de competenties waarover een 
monteur moet beschikken. Zo moeten zij 
globale kennis hebben van de wet- en re-
gelgeving, tekeningen kunnen lezen en bij-
voorbeeld weten hoe je een (sub)brand-
compartiment herkent.”
De opleiding staat volgens Witlox open 
voor iedereen die iets wil weten over brand-
werende doorvoeringen. Monteurs die zelf 
brandwerende producten monteren en in-
stalleren en willen deelnemen aan het re-
gister zullen het examen met goed gevolg 
moeten afleggen. Los van deze toelatingseis 
zijn er ook andere toelatingscriteria voor 
het register. Het gaat erom dat je kunt aan-
tonen over het vereiste vakmanschap te be-
schikken door praktijkervaring en kennis 
van de theorie. Kandidaten moeten ook in 

Register
De Stichting MEB is april vorig jaar opge-
richt en in juni in de openbaarheid geko-
men. Na consultatie van de belangrijke 
marktpartijen: producenten, installateurs, 
gebouweigenaren, adviesbureaus en be-
voegd gezag/brandweer is er een oplei-
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staat zijn handboeken van producenten 
van brandwerende voorzieningen te kun-
nen lezen. Verschillende producenten en 
opleidingsinstituten bieden daarvoor pro-
ductgerelateerde cursussen aan. 

Alertheid
Witlox wil hieraan nog graag toevoegen 
dat van monteurs een alerte houding wordt 
verwacht. Zij moeten in staat zijn onjuist 
gemonteerde afdichtingen of verkeerd ge-
monteerde brandkleppen op te merken en 
dat te melden aan hun direct leidinggeven-
de of opdrachtgever als het een ZZP’er be-
treft. Daarvoor is een alerte houding nodig 
en de nodige tact vereist om dit op een juis-
te manier onder de aandacht te brengen. 

Belangstelling
Vanuit de sector is al flinke belangstelling 
getoond voor de initiatieven van de stich-
ting. Witlox: “De eerste opleidingen zijn al 
gestart. Ik schat dat in het eerste kwartaal 
van 2016 zeker 50 mensen de opleiding zul-
len volgen. Met het register en de opleiding 
zetten we de nodige stappen om kwaliteit 
bij de montage van brandwerende voorzie-
ningen zichtbaar te maken. We zijn dus ge-
start met een register voor monteurs van 
doorvoeringen, maar er zijn al besprekingen 
gaande over een register voor montagebe-
drijven van doorvoeringen en een register 
voor montage van brandwerend glas.” 

Aad van den Thoorn werkt bij SBRCURnet

Publicatie Brandveiligheid: 
Ontwerpen en Toetsen
Twee publicaties van deze zesdelige 

BOT-serie besteden ook aandacht 

aan brandveilige doorvoeringen:

-

liteitsbouw: in par. 2.14 wordt inge-

gaan op brandveilige leidingkokers 

en -kanalen en schachten.

-

-

eens aandacht aan doorvoeringen 

en ventilatiekleppen.
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