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Woord vooraf
De uitgave “Kabels kies je zo” is een gezamenlijke uitgave van TVVL, hét kennisplatform
in de installatietechniek, en Van der Meer Advies Opleiding en Installatie B.V.
De uitgave “Kabels kies je zo” is door Van der Meer Advies Opleiding en Installatie B.V.
in samenwerking met de TVVL Expertgroep Elektrotechniek en de TVVL werkgroep
NEN 1010 opgesteld. De uitgave geeft uitleg over de toepassing van normen en regelgeving die nodig zijn voor het kiezen van de juiste brand- en additionele klassen voor
elektrische leidingen.
Het betreft brand- en additionele klassen voor elektrische leidingen voor gebouwgebonden installaties die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen uit het
Bouwbesluit 2012.
De uitleg heeft betrekking op de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), het
Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), NEN 1010:2020 en
NEN 8012:2015+A1:2020.
De aanleiding tot het opstellen van deze uitgave is geweest dat, op 10 juni 2016, de
geharmoniseerde norm EN 50575:2014 met de aanvulling A1:2016 is gepubliceerd.
De norm EN 50575 specificeert eisen voor test- en beoordelingsmethoden voor het
bepalen van het brandgedrag van elektrische leidingen. Daarnaast stelt de norm eisen
aan het aanbrengen van aanduidingen (markeringen) met betrekking tot het brandgedrag van deze leidingen.
Het gaat hier om elektrische leidingen, die bestemd zijn voor gebruik in bouwwerken en
waarvoor de eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.
Elektrische leidingen die onder EN 50575 vallen en in de handel worden gebracht moeten, vanaf 1 juli 2017, voldoen aan de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR).
In de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364, van 1 juli 2015, zijn in tabel 4 voor vaste
elektrische leidingen die blijvend worden verwerkt in bouwwerken Europese brandklassen gedefinieerd. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de
verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten zelf.
In Nederland is voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot de brandeigenschappen het Bouwbesluit 2012 van toepassing.
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Naast de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012 en NEN 1010 kunnen, voor zover
deze hiermee niet in strijd zijn, voor het beperken van gevolgschade van brand, privaatrechtelijk aanvullende eisen worden gesteld.
De uitgave “Kabels kies je zo” bestaat uit vier delen waarin voor de keuze van de branden additionele klassen voor elektrische leidingen de achtergronden worden toegelicht.
Het betreft de volgende delen:
Deel 1, Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR)
Deel 2, Woningwet en Bouwbesluit 2012 (met wijziging van 1 juli 2020)
Deel 3, NEN 1010:2020
Deel 4, NEN 8012:2015+A1:2020
TVVL en de auteur verwachten dat de uitgave “Kabels kies je zo” een handvat biedt om,
voor de keuze van de brandclassificatie voor elektrische leidingen, de regelgeving naar
de praktijk toe op juiste wijze te vertalen.
Oktober 2020
Kees Smit
voorzitter TVVL Expertgroep Elektrotechniek
Epko Horstman
voorzitter TVVL werkgroep NEN 1010
Jan van der Meer
auteur Van der Meer Advies Opleiding en Installatie B.V.
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Over de auteur
Jan van der Meer is sinds 1968 werkzaam in de installatietechniek.
In 1974 heeft hij Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V.
opgericht. Dit bureau is actief op het gebied van de elektro-, gas-,
waterleiding- en verwarmingstechniek.
Namens TVVL is hij lid van de normcommissie NEC 64-TC. Dit is de commissie die verantwoordelijk is voor NEN 1010.
Meer dan 20 jaar is hij werkzaam geweest als leraar elektrotechniek. In die functie werden door hem, als avondschooldocent, opleidingen voor de elektrotechnisch installateur
verzorgd.
Als docent normalisatie, met als specialismen NEN 1010 en regelgeving over de toepassing van de juiste brandclassificatie voor elektrische leidingen in gebouwgebonden
installaties, volgt hij de ontwikkelingen over deze en andere relevante zaken op de voet.
Normmakers, belangenorganisaties en andere partijen worden door hem, gevraagd en
ongevraagd, voorzien van commentaar over producties op het gebied van NEN 1010,
NEN 8012 en de daarmee samenhangende regelgeving.
Van der Meer beschikt als expert over actuele normkennis en een uitgebreid netwerk
van deskundigen.
Ruime expertise heeft hij opgebouwd in het oplossen van complexe installatievraagstukken over de veiligheid van elektrische installaties.
Als NEN 1010-specialist ondersteunt hij opdrachtgevers bij het ontwerpen, aanleggen
en onderhouden van veilige elektrische installaties.
Ook onderzoekt en rapporteert hij als deskundige, in geval van een geschil, of elektrische installaties voldoen aan de wettelijke voorschriften en of deze zijn aangelegd overeenkomstig de door partijen gemaakte afspraken.

5

KABELS KIES JE ZO

Leeswijzer
Zoals in het “Woord vooraf” is aangegeven bestaat de uitgave “Kabels kies je zo” uit vier
delen. Deze delen zijn onderverdeeld in hoofstukken met paragrafen, subparagrafen of
tabellen, die onafhankelijk van elkaar, kunnen worden gelezen en geraadpleegd.
Om vanuit de tekst te verwijzen naar een eerder besproken of nog te bespreken onderwerp zijn de hoofdstukken, de paragrafen, subparagrafen en tabellen voorzien van een
onderwerpnummer.
Voorbeeld:
Het onderwerpnummer “2.8.6.1”, betekent dat het onderwerp onderdeel uitmaakt van deel 2 en het daarin opgenomen hoofdstuk 8.2 en de paragraaf 8.2.6.
Het laatste cijfer "1” geeft aan welke subparagraaf of tabel het betreft.
Daar waar vanuit de tekst door middel van een onderdeelnummer naar een
onderwerp wordt verwezen, is het betreffende nummer, voorafgegaan door het
paragraafteken, tussen haken in de tekst geplaatst. Bijvoorbeeld: “… (§ 2.19) … “.
In dit geval betekent “(§ 2.19)” dat voor achtergrondinformatie hoofdstuk 2.19,
met daarin de bespreking van Artikel 2.70, lid 1 en lid 2 over de 5% en 10%
vrijstelling van de vereiste brandklasse en rookklasse, kan worden geraadpleegd.
Tekst in linkermarge
Om snel een indruk te kunnen krijgen waar een tekst over gaat is, op een aantal plaatsen
in de linkermarge, voor de betreffende tekst, de inhoud van deze tekst met een paar
“steekwoorden” weergegeven.
Ook kan in de linkermarge de herkomst van bijvoorbeeld een aangehaalde eis uit het
Bouwbesluit zijn weergegeven. Het tussen haken geplaatste nummer verwijst dan naar
de locatie in deze uitgave, met relevante informatie over het betreffende onderwerp.
Voorbeeld:
Tabel 2.66,
art. 2.69a, lid 1 en 3
(§ 2.10.4, § 2.10.2.3
en § 2.10.5)

“Dit betekent dat als hieraan een eis wordt gesteld en de leidingen niet onder de 5% of 10% vrijstelling (§ 2.19) vallen, in deze
ruimte (gang), die dan wordt aangemerkt als “overig”, de brandklasse voor de elektrische leidingen ten minste “Dca” en de rookklasse ten minste “s2” moet zijn.”
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Verwijzing naar Tabel 2.66
Daar waar in deze uitgave wordt verwezen naar Tabel 2.66, betreft het in beginsel een
verwijzing naar de originele Tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012.
In verband met de omvang van de originele Tabel 2.66 is, ter wille van de overzichtelijkheid, in deze uitgave een tweetal aangepaste tabellen opgenomen.
In deze tabellen zijn alleen de, voor de bespreking van de onderwerpen, relevante artikelen met leden van toepassing en grenswaarden van de brandklassen uit Tabel 2.66
van het Bouwbesluit 2012 weergegeven.
Het betreft de tabellen:
•

Tabel 2.66/a (§ 2.10.4) met de relevante artikelen en bijbehorende van toepassing
zijnde leden uit het Bouwbesluit 2012; en

•

Tabel 2.66/b (§ 2.10.5) met daarin de grenswaarden voor de brandklassen voor
“Bouwproducten algemeen” volgens NEN-EN 13501-1 en de grenswaarden voor de
brandklassen voor elektrische leidingen volgens NEN-EN 13501-6.

Naast verwijzingen naar Tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012 wordt in deze uitgave ook
naar de bovengenoemde tabellen 2.66/a (§ 2.10.4) en 2.66/b (§ 2.10.5) verwezen.
Uitleg tekst in linkermarge
•

In de linkermarge wordt in het voorbeeld met de tekst, “Tabel 2.66, art. 2.69a, lid 1
en 3“, aangegeven dat de eis aan de brand- en rookklasse is ontleend aan aansturingstabel Tabel 2.66, met daarin de voor elektrische leidingen van toepassing zijnde
leden 1 en 3 van artikel 2.69a van het Bouwbesluit 2012.

•

Het tussen haken geplaatste nummer “§ 2.10.4” verwijst naar de locatie in deze
uitgave van Tabel 2.66/a, met in de kolom van artikel 2.69a de aansturing van de op
elektrische leidingen van toepassing zijnde leden 1 en 3.

•

Het tussen haken geplaatste nummer “§ 2.10.2.3” verwijst naar de locatie in deze
uitgave van artikel 2.69a, met de voor elektrische leidingen in Tabel 2.66 aangestuurde leden 1 en 3. In deze leden is onder andere aangegeven dat, in het onderhavige geval, de rookklasse ten minste “s2” en de van toepassing zijnde brandklasse in
Tabel 2.66, moet zijn bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

•

Het tussen haken geplaatste nummer “§ 2.10.5” verwijst naar de locatie in deze uitgave van Tabel 2.66/b, met daarin de grenswaarden voor de brandklassen voor
“Bouwproducten algemeen” volgens NEN-EN 13501-1 en de grenswaarden voor de
brandklassen voor elektrische leidingen volgens NEN-EN 13501-6.
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SAMENVATTING DEEL 1 - VERORDENING (EU) NR. 305/2011
•

Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 voor bouwproducten, de Construction Products Regulation, van kracht.

•

Meestal wordt deze Verordening (EU) nr. 305/2011 kortweg ”CPR” genoemd.

•

De Verordening (EU) 305/2011 (CPR) bevat regels en voorwaarden voor het
in de Europese Unie in de handel brengen van bouwproducten.

•

De CPR geldt sinds 1 juli 2017 ook voor elektrische leidingen die onder het
toepassingsgebied van EN 50575:2014/A1:2016 vallen. De CPR is van toepassing op leidingen die in de handel worden gebracht om blijvend te worden
verwerkt in bouwwerken en waarvan de producteigenschappen gevolgen
hebben voor het brandgedrag.

•

Bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen zijn voorzien
van een prestatieverklaring (DoP) en een CE-markering.

•

De Inspectie Leefomgeving en Transsport (ILT) ziet toe op naleving van de CPR.

•

Een installateur als eindgebruiker heeft geen registratieplicht.

•

EN 50575:2014/A1:2016 stelt eisen aan de test- en beoordelingsmethoden
voor het brandgedrag van elektrische leidingen en aan de “aanduidingen”.

•

EN 50575:2014/A1:2016 is voor het brandgedrag van toepassing op onbewerkte kabels die blijvend worden verwerkt in vaste elektrische installaties
bestemd voor een voorziening die nodig is voor het functioneren van een
bouwwerk.

•

Op buigzame leidingen die fabrieksmatig zijn samengesteld uit een buigzame
leiding en installatieconnector(en) en onderdeel uitmaken van een installatiesysteem is de CPR niet van toepassing.

•

Buigzame leidingen met installatieconnectoren moeten, indien van toepassing, wel voldoen aan de eisen uit NEN 1010 en het Bouwbesluit 2012.

•

Omdat voorbedrade flexibele buis binnen het toepassingsgebied van
EN 50575:2014/A1:2016 valt, zouden flexibele buisleidingen bij het in de handel brengen moeten voldoen aan de Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR). Dit
is in de praktijk niet het geval.
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•

In de Europese regelgeving zijn voor één algemene en drie specifieke bouwproductgroepen klassen voor het brandgedrag gedefinieerd.

•

De testmethoden voor het bepalen van de brandklassen voor de verschillende
bouwproducten zijn niet gelijk.
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SAMENVATTING DEEL 2 - WONINGWET EN BOUWBESLUIT
•

Onder een bouwwerk wordt mede verstaan de daarvan deel uitmakende
installaties.

•

Elektrische leidingen die bestemd zijn voor een voorziening die nodig is om te
voldoen aan het Bouwbesluit 2012 worden aangemerkt als constructieonderdeel.

•

Overige leidingen worden aangemerkt als inventaris.

•

Het Bouwbesluit 2012 kent sinds 1 juli 2012 specifieke brandklassen en rookklassen, volgens NEN-EN 13501-6, voor elektrische leidingen.

•

De in Tabel 2.66 aangegeven brandklassen en de rookklassen volgens artikel
2.69a, lid 1a (§ 2.10.2.3) gelden voor “Nieuwbouw”.

•

Door toepassing van de in Tabel 2.66 aangegeven brandklassen en de rookklassen volgens artikel 2.69a, lid 1a (§ 2.10.2.3) wordt ook voldaan aan de eisen voor “Verbouw”.

•

Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten elektrische leidingen die aan de binnenlucht of buitenlucht (§ 2.18.3 t/m § 2.18.10) grenzen voldoen aan de
brandklassen volgens Tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012 en rookklassen
volgens artikel 2.69a, lid 1a (§ 2.10.2.3) of onder de 5% of 10% vrijstelling vallen.

•

Aan de rookklasse van leidingen die aan de buitenlucht grenzen worden geen
eisen gesteld, de rookklasse mag “s3” zijn.

•

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen
waarvoor een eis geldt, is deze eis aan de brandklasse en rookklasse niet van
toepassing.

•

Op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen
waarvoor een rookklasse geldt is, onder voorwaarden, deze eis niet van toepassing.

•

De vrijstelling van 10% geldt niet voor ruimten met een extra beschermde- of
beschermde vluchtroute en ruimten bestemd voor gebruik door “minderzelfredzamen”.

•

Elektrische leidingen die niet aan de binnenlucht en buitenlucht grenzen hoeven niet te voldoen aan de vereiste brandklasse en rookklasse die voor de
betreffende gebruiksfunctie geldt.
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•

Artikel 1.3 (gelijkwaardigheidsbepaling) van het Bouwbesluit 2012 biedt de
mogelijkheid om van een in het Bouwbesluit 2012 gestelde prestatie-eis af te
wijken.
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SAMENVATTING DEEL 3 - NEN 1010
•

NEN 1010 bevat met betrekking tot brandgevaar in hoofdzaak bepalingen die
ten doel hebben het ontstaan van brand en risico op brandwonden bij personen te voorkomen.

•

In NEN 1010 worden nagenoeg geen directe eisen gesteld aan het brandgedrag van elektrische leidingen in het geval er al een brand is ontstaan.

•

Alle verwijzingen vanuit NEN 1010 naar NEN 8012 zijn per 27 mei 2020 komen
te vervallen.

•

In subrubriek 422.2 van NEN 1010, die handelt over omstandigheden betreffende een evacuatie in geval van nood, worden alleen eisen gesteld aan het
brandgedrag van leidingsystemen binnen vluchtwegen.

•

De eisen in subrubriek 422.2 m.b.t. het brandgedrag gelden niet voor leidingsystemen in vluchtwegen in tot bewoning bestemde laagbouw en gebouwen
van gebruikelijke hoogte. Dit zijn gebouwen die worden geclassificeerd als
“normaal” met de code “BD1”.

•

De eisen in subrubriek 422.2 m.b.t. het brandgedrag gelden niet voor leidingsystemen in “overige ruimten” van al dan niet tot bewoning bestemde hoogbouw waardoor geen vluchtroute voert.

•

Kabels van het type YMvK Dca- s3, d2, a3 zijn niet-vlamvoortplantend en voldoen voor wat de vlamvoortplanting betreft aan de eis uit bepaling 422.2.1
van NEN 1010:2020.

•

Kabels van het type YMvK Dca- s3, d2, a3 met rookklasse s3 voldoen niet aan
de eis uit artikel 2.69a, lid 1a van het Bouwbesluit 2012 die voorschrijft dat de
rookklasse in vluchtroutes ten minste s1 of s2 moet zijn.

•

In Nederland is voor wat het brandgedrag van leidingen betreft voor de keuze
van het leidingtype het Bouwbesluit 2012 leidend.

•

Het Bouwbesluit 2012 eist in artikel 6.7 dat een elektrische installatie veilig is.
Deze eis heeft alleen betrekking op elektrische installaties die onder het
Bouwbesluit vallen.

•

Afhankelijk van de bouwwerkfase van het bouwwerk maakt het Bouwbesluit
2012, voor het vereiste veiligheidsniveau en de daarvoor van toepassing
zijnde editie van NEN 1010, onderscheid in drie verschillende niveaus, te
weten nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw.
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•

Voor nieuwbouw geldt de editie van NEN 1010 die op het moment van het
indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning van toepassing was.

•

Voor bestaande bouw geldt NEN 1010:1962. Dit is ook het bodemniveau.

•

Voor verbouw geldt, voor de elektrische veiligheid, behoudens uitzondering,
het rechtens verkregen niveau.

•

Volgens het Bouwbesluit 2012, artikel 2.73, lid 2, mag bij lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren, bij toepassing van artikel 2.67,
lid 1 (§ 2.10.2.2) en artikel 2.69a, lid 1 (§ 2.10.2.3), toepassing van brandklasse
en rookklasse, voor aan de binnenlucht grenzende leidingen, niet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau, maar moet worden uitgegaan van
het nieuwbouwniveau (§ 2.9.3).

•

Voor eisen bij functiewijziging zie Infoblad Bouwbesluit 2012: “Verbouw en
functiewijziging”, op de website van de rijksoverheid (§ 3.8.5).
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SAMENVATTING DEEL 4 - TOEPASSING EN RECHTSKRACHT
NEN 8012:2015
•

In Nederland zijn voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot het
brandgedrag in het Bouwbesluit 2012 voorschriften opgenomen.

•

In 2015 is de private norm NEN 8012 opgesteld. Toepassing van NEN 8012 is
niet verplicht maar kan door partijen als aanvulling op de eisen uit het Bouwbesluit 2012 worden voorgeschreven. Het Bouwbesluit 2012 is hierin altijd leidend.

•

NEN 8012 is bedoeld voor het kiezen van het leidingtype met betrekking tot
het brandgedrag van elektrische leidingen in gebouwen.

•

Doordat de systematiek voor het bepalen van de juiste brandklassen en rookklassen volgens het Bouwbesluit 2012 en NEN 8012:2015 verschillen, kan de
bepalingsmethode volgens NEN 8012:2015 leiden tot de selectie van een
brandclassificatie die lichter is dan de minimumprestatie-eis uit het Bouwbesluit 2012.

•

Via het wijzigingsblad “NEN 1010:2015/A1:2020 nl” bij NEN 1010:2015+C2:
2016 zijn per 27 mei 2020 alle verwijzingen in NEN 1010 naar NEN 8012:2015
komen te vervallen.

•

In het wijzigingsblad “NEN 8012:2015/A1:2020” van juni 2020 is vermeld dat,
om te voorkomen dat bepalingsmethoden volgens NEN 8012:2015 zouden leiden tot de selectie van een brandclassificatie die lichter is dan de minimumprestatie-eis uit het Bouwbesluit 2012, de uitkomst volgens NEN 8012 moet
worden geverifieerd met deze minimumprestatie-eis volgens het Bouwbesluit
2012.

•

NEN 8012 houdt, indien van toepassing, ook rekening met het beperken van
de gevolgschade en afbreukrisico als gevolg van brand.

•

In NEN 8012 zijn voor het bepalen van de brandklasse en rookklasse, in tegenstelling tot het Bouwbesluit 2012, de ruimten in de gebruiksfuncties niet
onderverdeeld in een extra beschermde vluchtroute, beschermde vluchtroute en overige ruimten. Daarentegen zijn de gebruiksfuncties ingedeeld in
risicogroepen.

•

De indeling van de gebruiksfuncties volgens NEN 8012 is niet in overeenstemming met Tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012.
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•

In Tabel 1, Tabel 2 en Tabel A.1 van NEN 8012 ontbreken bij de indeling de
bijeenkomstfuncties voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en de
lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren.

•

Bij indeling van de gebruiksfuncties volgens NEN 8012 wordt bij de logiesfunctie onterecht onderscheid gemaakt tussen logiesfuncties met een gebruiksoppervlakte kleiner en groter dan 500 m2.

•

De benodigde brand- en additionele klassen voor elektrische leidingen voor
het beperken en ontwikkelen van brand en rook moeten, volgens NEN 8012,
worden bepaald door middel van het doorlopen van een stappenplan in combinatie met stroomdiagrammen of een risicoanalyse.

•

Doordat in NEN 8012 de gebruiksfuncties niet zijn onderverdeeld in een
extra beschermde vluchtroute, beschermde vluchtroute en overige ruimten,
kan met behulp van het stappenplan en het stroomdiagram geen leidingtype
voor toepassing in een beschermde vluchtroute worden geselecteerd.

•

Doordat in NEN 8012 de gebruiksfuncties niet zijn onderverdeeld in een
extra beschermde vluchtroute, beschermde vluchtroute en overige ruimten,
kan met behulp van risicoanalyse geen leidingtype voor toepassing in een
extra beschermde vluchtroute en een beschermde vluchtroute worden geselecteerd.

•

Indien een eis aan de brandklasse is voorgeschreven is de met behulp van het
stappenplan en het stroomdiagram A.1 of A.4 geselecteerde brandklasse
Cca-s1, d1, a1 voor leidingen in een extra beschermde vluchtroute te licht.

•

Indien een eis aan de rookklasse is voorgeschreven is de gekozen rookklasse
s3 van de leidingen die zijn geclassificeerd als Dca-s3, d2, a3 niet in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012.

•

In NEN 8012 worden in geval van brand eisen gesteld aan brandende vallende
druppels/deeltjes en aan de corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen. Deze eis kan niet aan het Bouwbesluit 2012 worden ontleend.

•

Bij toepassing van risicoanalyse volgens NEN 8012 moeten bij brandrisico
“Groot” de brand- en additionele klassen voor o.a. installatiedraden in buis
die brandvrij is aangelegd in metselwerk of beton, of is aangebracht in systeemwanden die zijn afgewerkt met gipskartonplaat, ten minste Cca-s1, d1,
a1 zijn. Deze eis is niet te verklaren en niet overeenkomstig het Bouwbesluit
2012.
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•

Het Bouwbesluit 2012 maakt een uitzondering op de eisen voor de brandvoortplanting en de ontwikkeling van rook.

•

Bij deze uitzondering is, afhankelijk van de situatie, 5% of 10% van de totale
oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte vrijgesteld van de eisen voor de brandvoortplanting en de ontwikkeling van rook.
NEN 8012 sluit toepassing van deze vrijstelling uit.

•

Het Bouwbesluit 2012 stelt alleen eisen aan de brand- en additionele klassen
van aan de binnenlucht en buitenlucht grenzende leidingen van voorzieningen
die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit
2012.

•

NEN 8012 stelt eisen aan de brand- en additionele klassen voor alle elektrische leidingen.
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deze uitgave zijn geraadpleegd.
Geraadpleegde literatuur:
•

Achtergronden bij de voorschriften voor ontvluchten - PRC, Peter-Willem van
Calis / Guido Coppens, 21 december 2009.

•

BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie - DGMR Bouw B.V., ir. R.J.M. (Rudolf)
van Mierlo 27 oktober 2017.

•

Bouwbesluit 2012.

•

Brandveiligheid verlaagde plafonds: systeemplafonds, gipsplafonds en
gestukadoorde plafonds - Bedrijfschap Afbouw, Gert van den berg, 2011.

•

CE-markering op bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011 - Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

•

Euroklassen - PRC, ir. P.W. van Calis / ir. E.G.C. Coppens, 1 augustus 2007.

•

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van de Commissie van 1 juli 2015
betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag
bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees
Parlement en de Raad.

•

Infoblad “Bouwbesluit 2012: Brandveiligheid bij verbouw en transformatie
van bestaande gebouwen ” - website van de rijksoverheid.

•

Infoblad “Bouwbesluit 2012: CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen”
- website van de rijksoverheid.

•

Infoblad “Bouwbesluit 2012: Gelijkwaardigheid ” - website van de rijksoverheid.

•

Infoblad “Bouwbesluit 2012: Rechtens verkregen niveau NEN 1010 ” - website
van de rijksoverheid.

•

Infoblad “Bouwbesluit 2012: Verbouw en functiewijziging” - website van de
rijksoverheid.

•

Infoblad “Bouwbesluit 2012: Vluchten bij brand” - website van de rijksoverheid.
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•

Materialen en brandveiligheid - Instituut Fysieke Veiligheid / DGMR, december
2014.

•

NEN 1010:2015+A1:2020, Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks.

•

NEN 6065:1991/A1:1997, Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting
van bouwmateriaal (combinaties).

•

NEN 6066:1991/A1:1997, Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties).

•

NEN 8012:2015+A1:2020, Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen.

•

NEN-EN 13501-1:2019, Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen
- Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag.

•

NEN-EN 13501-6:2019, Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen
- Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels.

•

NEN-EN 50575:2014+A1:2016, Elektrische leidingen voor voeding en elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie - Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken
waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

•

NEN-EN-IEC 61034-2:2006/A1:2013, Rookdichtheidsmeting bij verbranding
van elektrische leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 2:
Beproevingsprocedure en eisen.

•

Nota van toelichting Bouwbesluit 2012, publicatiedatum 1 oktober 2020.

•

Nota van toelichting Regeling Bouwbesluit 2012, behorende bij Regeling
Bouwbesluit vanaf 1 oktober 2020.

•

Praktijkboek Bouwbesluit 2012 - Sdu Uitgevers 2011.

•

Publicatieblad 2017/C 267/04 van de Europese Unie - 11 augustus 2017.

•

Regeling Bouwbesluit 2012, Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties van 22 december 2011, nr. 2011-2000589667, tot vaststelling van nadere voorschriften voor bouwwerken (Regeling Bouwbesluit
2012).
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•

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2014, Besluit van 21
januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de
brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties
en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012.

•

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2018, Besluit van 3
juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).

Geraadpleegde overheidsorganisaties en deskundigen:
•

Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2017-2020.
Betreffende aan de Helpdesk voorgelegde vragen en ontvangen antwoorden,
over de toepassing van brand- en rookklassen voor elektrische leidingen volgens het Bouwbesluit 2012 en NEN 8012.

•

Inspectie Leefomgeving en Transsport (ILT) - Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, augustus 2017.
Betreffende aan de ILT voorgelegde vragen en ontvangen antwoorden, over
de toepassing van de Verordening (EU) nr. 305/ 2011 (CPR) en NEN 50575.

•

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) - dr. ir. N.P.M Scholten,
augustus 2019.
Betreffende aan ERB voorgelegde vragen en ontvangen antwoorden, over de
toepassing van brand- en rookklassen voor elektrische leidingen volgens het
Bouwbesluit 2012 en NEN 8012.
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OVER DEZE UITGAVE
De uitgave “Kabels kies je zo” is een gezamenlijke uitgave van TVVL, hét kennisplatform
in de installatietechniek, en Van der Meer Advies Opleiding en Installatie B.V.
De uitgave “Kabels kies je zo” geeft achtergronden bij het kiezen van brand -en additionele klassen voor elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU) 305/2011
(CPR), het Bouwbesluit 2012, NEN 1010:2020 en NEN 8012: 2015 + A1:2020.
De uitgave is bedoeld voor adviseurs, ontwerpers, installateurs, gebouweigenaren en
ieder ander die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het
brandgedrag. Het betreft brand- en additionele klassen voor elektrische leidingen voor
gebouwgebonden installaties die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen
uit het Bouwbesluit.
In de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 zijn voor vaste elektrische leidingen die
blijvend worden verwerkt in bouwwerken Europese brand- en additionele klassen
gedefinieerd. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de
verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten zelf.
In Nederland zijn voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot de brandeigenschappen eisen uit het Bouwbesluit en NEN 1010 voorgeschreven. Naast de wettelijke
eisen uit het Bouwbesluit 2012 en NEN 1010 kunnen, voor zover deze hiermee niet in
strijd zijn, voor het beperken van gevolgschade van brand, privaatrechtelijk aanvullende
eisen worden gesteld.
Auteur Jan van der Meer
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