
 
 

 

Kabels en de CPR1 - update 

Hoofdlijnen van de CPR 
De CPR betreft alle bouwproducten die bestemd zijn om blijvend te worden verwerkt in 
bouwwerken (gebouwen en infrastructuur). De CPR houdt rekening met een van de 
voornaamste bezorgdheden van de Europese Autoriteiten, met name de veiligheid van 
goederen en mensen bij brand, door prestatiecriteria vast te stellen waaraan de producten bij 
brand moeten voldoen. Europa heeft haar vaste wil getoond om een oplossing te vinden voor 
deze bezorgdheid, zoals duidelijk blijkt uit de brochure die Belgische FOD Economie aan de 
materie wijdde2. 

Zich bewust van het belang van het gedrag en de rol van kabels bij brand, heeft de Europese 
Commissie beslist om voor kabels een specifieke classificatie op te stellen. Deze classificatie 
betreft alle kabeltypes die in vaste installaties in een bouwwerk aangelegd worden en heeft 
enkel betrekking op hun brandgedrag. 

De classificatie deelt de kabels volgens hun afnemend prestatieniveau in 7 categorieën in (van 
A, B1, B2, C, D, E tot F). Men evalueert verschillende parameters zoals de vlamverspreiding en 
de warmteontwikkeling. Naast deze hoofdclassificatie, hebben de Europese Autoriteiten ook 
regels opgesteld voor optionele bijkomende parameters («a» voor Acidity of zuurgraad; «s» 
voor Smoke of rook en «d» voor Droplets of druppeltjes). 

De prestaties van een product en bijgevolg dus ook de klasse waartoe dat product behoort, 
moeten worden gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke instanties (de 
zogenaamde 'notified bodies' of 'aangemelde instanties') die werken op basis van de 
geharmoniseerde Europese normen. De prestaties worden omschreven in een 
Prestatieverklaring (DoP = Declaration of Performance), wat verplicht is voorafgaand aan het 
aanbrengen van de CE-markering op de officiële documenten die bij het product horen. 

 

Inwerkingtreding 
Het algemene reglement, de CPR (EU305/2011), is op 1 juli 2013 in werking getreden. 
Echter, het deel over de kabels kon pas worden toegepast van zodra de geharmoniseerde 
productnorm gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Op 10 juni 2016 werd de bovengenoemde norm, EN 50575, in het Publicatieblad van de 
Europese Unie gepubliceerd en is dus sindsdien in werking getreden. 

 

 

                                              
1 CPR : Construction Product Regulation (ref. Verordening (EU) n

o
 305/2011 van het Europese Parlement en de Raad van 9 

maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking 
van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad) 
2 Brochure uitgegeven door de FOD Economie : Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten. Van Richtlijn 
89/106/CEE tot Verordening (EU) n°305/2011 – down te loaden op http://economie.fgov.be/nl/binaries/0120-12-
01_tcm325-163712.pdf 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/0120-12-01_tcm325-163712.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/0120-12-01_tcm325-163712.pdf


 
 

 

De toepassing in België 
De nationale wetgevers moeten de CPR omzetten in hun eigen wetgevende en reglementaire 
kader. Het is de rol van de nationale autoriteiten van elk land om per type bouwwerk te 
bepalen welke prestatieklasse vereist zal worden. 

De Belgische autoriteiten werken aan het voorbereiden van Koninklijke besluiten die het AREI, 
en met name op artikel 104, in overeenstemming met de Europese verordening 305/2011 zal 
brengen.  

In afwachting van de bekendmaking van Koninklijke besluiten heeft de FOD Economie 
(Directie Energie) een nota naar de Controleorganismen gestuurd. 

Deze nota maakt de link tussen de huidige klassen m.b.t brandreactie volgens AREI artikel 
104 en de klassen volgens de geharmoniseerde norm.  

Bovendien heeft de Dienst “Goedkeuring en Voorschriften in de Bouw”van de FOD economie 
een informele nota naar de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing (FOD 
Binnenlandse Zaken) gestuurd omtrent de toepassing van verordening 305/2011 (CPR) voor 
reactie van kabels in geval van brand in België. 

De twee nota’s kunnen hieronder geraadpleegd worden.  
 

 

x Nota 74 naar de Controleorganismen 
x Informele nota: De uitvoering van de Europese verordening 305/2011 (CPR) in België 

in het kader van de brandreactie bij kabels 
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2016_09_07_Informele%20nota%20cables%20en%20CPR%20(2).pdf
http://www.cablebel.be/pdf/74nl.pdf
http://www.cablebel.be/pdf/2016_09_07_InformelenotacablesenCPR.pdf

