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CPR – BRANDKLASSEN KABELS EN BOUWREGELGEVING 
 
Inleiding 
De onder de Europese Verordening (EU) 305/2011 (CPR) vallende geharmoniseerde norm EN 50575, 
geeft specifieke brandklassen voor elektrische leidingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om deze brandklassen op te nemen in de bouwregelgeving. In 
opdracht van BZK is door DGMR, Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software onderzocht 
hoe deze brandklassen voor elektrische leidingen (en buisisolatie) een plek kunnen krijgen in de 
bouwregelgeving.  
 
Niet een-op-een vergelijkbaar 
De in de EN 50575 opgenomen specifieke brand- en additionele klassen voor elektrische leidingen, en 
de brand- en additionele klassen van de (algemene) bouwproducten, die zijn opgenomen in de 
bestaande bouwregelgeving mogen niet zonder meer een-op-een worden vergeleken. Dit komt 
omdat de test- en beproevingsmethoden verschillend zijn.  
 
Opname brandklasse en additionele klassen in bouwregelgeving  
Het meest voor de hand liggend is dat, net zoals voor brandklassen van vloeren, naast de brandklassen 
voor constructieonderdelen en vloeren in tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012, een extra kolom met 
de brandklassen voor elektrische leidingen (en buisisolatie) in de betreffende tabel van het Bouwbesluit 
2012 of het hiervoor in de plaats komende Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)wordt opgenomen.  
 
Voorstel DGMR 
Inmiddels is het rapport “BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie” van DGMR verschenen en 
gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.  

Zie voor meer inhoudelijke informatie over de brandklassen van elektrische leidingen en het advies van 
DGMR, het rapport “BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie” . 

Dit rapport kunt u via onderstaande link downloaden. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/27/bbl-brandklassen-
kabels-en-pijpisolatie 
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