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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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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.
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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
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