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NEN 8012:2015 SPEELT GEEN ROL 
 
Inleiding 
Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de brand- en de rookklasse van constructieonderdelen. 

Elektrische leidingen die blijvend worden aangebracht in bouwwerken moeten, als die worden 
aangemerkt als constructieonderdeel, ook aan deze eisen voldoen. 

Voor de keuze van de ”juiste” brand- en rookklasse voor elektrische leidingen is in Nederland  
NEN 8012 opgesteld. 
 
Verwarring over de rol van NEN 8012 

Op de website van NEN is over de rol van NEN 8012:2015 het navolgende te lezen: 

 “Er bestaat veel verwarring in de markt over de rol die NEN 8012 hierin speelt. Die rol is er namelijk 
vaak niet. 

In Nederland staat de geëiste brandklasse per gebruiksfunctie namelijk in het Bouwbesluit 
(Tabel 2.66). 

Het feit dat NEN 1010, die wel gedeeltelijk is aangewezen door het Bouwbesluit, naar NEN 8012 
verwijst als het gaat om de juiste selectie van de kabel i.v.m. het gedrag bij brand, doet dan niet 
meer terzake. 

Het Bouwbesluit is wet en prevaleert als zodanig boven een norm. 

NEN 8012 kan dus wel worden toegepast als de installatie zich in een bouwwerk bevindt dat niet 
onder het Bouwbesluit valt, of als de kabels die worden toegepast niet voorzien zijn van een 
brandclassificatie. 

Die kabels mogen namelijk ook na 1 juli worden toegepast. 

De CPR gaat over het op de markt brengen van bouwproducten, niet over het toepassen ervan.” 
 
Bron 

De inhoud van deze uitgave van Nieuws1010 is ontleend aan of gedeeltelijk overgenomen van de 
website (2017) van NEN. Via onderstaande link komt u op de betreffende pagina van de website 
van NEN. 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-80122015-nl.htm 

Door het op deze pagina volgen van de link “Lees meer” vindt u in de vierde alinea de originele 
tekst. De link “Lees meer” is geplaatst onder het blauwe kader met de tekst “Werken met NEN 1010”.    
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