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Juli 2020-1 

NEN 8012 GESCHRAPT UIT NEN 1010 

 

Inleiding 

Via het aanvullingsblad “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.  

MEER1010 vindt dat dit veel eerder had moeten gebeuren. Sterker nog, MEER1010 is van mening dat 

NEN 8012 nooit gepubliceerd had mogen worden. Dit omdat verwijzing, naar een door NEN 

gepubliceerde norm waarvan de toepassing leidt tot oplossingen waarmee niet aan wettelijke eisen 

uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan, onacceptabel is. 

Dat toepassing van NEN 8012 in veel situaties leidt tot installaties met elektrische leidingen waarvan 

de brandklasse en rookklasse niet aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoen is eerder 

in meerdere uitgaven van Nieuws1010 aan de orde geweest. 

 

Gratis te bestellen 

Het aanvullingsblad “NEN 1010:2015/A1:2020 nl” is gratis bij NEN via onderstaande link te bestellen. 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-10102015A12020-nl.htm 

 

NEN 8012 door wijziging Bouwbesluit 2012 overbodig 

Per 1 juli 2020 zijn in het gewijzigde Bouwbesluit 2012 in Tabel 2.66, voor “Nieuwbouw”, per gebruiks-

functie en ruimte ook de brandklassen van elektrische leidingen opgenomen. Hierdoor kan in één 

oogopslag de juiste brandklasse voor elektrische leidingen uit deze tabel worden afgelezen.  

Daarom adviseert MEER1010 en ook andere organisaties zoals het kennisplatform TVVL www.tvvl.nl en 

het Nederlands kabelinstituut www.nlki.nl voor de keuze van het juiste leidingtype met betrekking tot 

het brandgedrag het gratis, voor iedereen toegankelijke en altijd actuele Bouwbesluit 2012 te 

gebruiken.  

 

Wijziging Bouwbesluit 2012 

Per 1 juli 2020 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Via de volgende link kunt u de authentieke versie van 

het gewijzigde Bouwbesluit 2012 downloaden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-189  

 

Tabel keuze leidingtype 

Onderstaand een tabel voor het bepalen van het leidingtype voor aan de binnenliucht grenzende 

elektrische leidingen. De tabel is gebaseerd op Tabel 2.66 op pagina 3 van de authentieke versie 

van het gewijzigde Bouwbesluit 2020. 
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