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Voorwoord
Over NEN 6069:2011/A1:2014 3e Ontw.
Na het verschijnen van NEN 6069:2011 is in 2013 het wijzigingsblad NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw. in
maart van dat jaar voor commentaar uitgegeven. Nog tijdens de verwerking van het daarop geleverd
commentaar is geconstateerd, dat een derde wijzigingsbladontwerp op korte termijn moest volgen. Dit
wijzigingsbladontwerp is een wijzigingsblad behorende bij NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw.
De belangrijkste wijziging is de beoordeling van horizontale brandoverslag bij gevels.

Vo

Het feit, dat dit wijzigingsblad ook weer voor commentaar moet worden gepubliceerd, maakt het beoordelen
van dit derde wijzigingsblad ten opzichte van de originele norm en het tweede wijzigingsblad lastig. Om deze
reden heeft de normcommissie gemeend de originele norm uit te geven in de voorliggende vorm. De
originele norm bevat ‘kaders’ met daarin opgenomen de teksten van het tweede en derde ontwerp van de
wijzigingsbladen:
NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw.

Wijzigingstekst
en

NEN 6069:2011/A1:2014 3e Ontw.

or

Wijzigingstekst

Indien het een wijziging op het 2e wijzigingsblad betreft, is deze wijziging binnen de kaders van het 2e
wijzigingsblad opgenomen:
NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw.
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NEN 6069:2011/A1:2014 3e Ontw.

Commentaargevers worden er op gewezen, dat uitsluitend op de teksten in de gekleurde kaders van
NEN 6069:2011/A1:2014 3e Ontw. commentaar kan worden geleverd. Om verwarring te voorkomen zijn
bovendien diverse niet langer van toepassing zijnde tekstdelen rood doorgehaald. De normcommissie zal
een speciaal daartoe op te richten werkgroep opdracht geven om na deze commentaarperiode al het
binnengekomen commentaar te verwerken tot één nieuwe NEN 6069 die zo snel mogelijk zal worden
gepubliceerd.

eld

NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw.

Met dit wijzigingsbladontwerp wordt het mogelijk om gevels, beproefd volgens NEN-EN 1364-1,
NEN-EN 1364-3 en NEN-EN 1364-4, in Nederland toe te passen. In NEN 6069:2005 was het deel
buitenwanden onder 5.3.2 opgenomen. Bij NEN 6069:2011 is dit deel vervallen, omdat de normcommissie
de buitenwanden en de vliesgevels op gelijke wijze wil behandelen. Bij het uitbrengen van NEN 6069:2011
was het tekstvoorstel voor gevels nog niet gereed.
Omdat criteria en beproevingsmethoden voor gevels ingrijpend wijzigen, geldt een overgangsperiode van
vijf jaar. Indien tijdens deze overgangsperiode blijkt dat de criteria en beproevingsmethoden voor
onoverkomelijke problemen bij fabrikanten zorgen, dan kan dit leiden tot een herziening van de aansturing
van de Europese normen. De normcommissie is van plan om vijf jaar na definitieve publicatie van de versie
van NEN 6069 waarin de Europese beproevingsnormen voor gevels worden aangestuurd, een herziening te
publiceren waarmee alleen de criteria uit tabel 2 en de Europese beproevingsnormen van toepassing zijn
voor gevels.
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Naar verwachting publiceert de normcommissie binnenkort een herziening van dit wijzigingsbladontwerp om
enkele onduidelijkheden te repareren, vooral op het gebied van de horizontale brandoverslag..
Dit wijzigingsbladontwerp is opgesteld door de normcommissie 353 084 " Brandveiligheidsaspecten
bouwproducten en bouwdelen". Op het ogenblik van publicatie van dit ontwerp was de normcommissie als
volgt samengesteld:
C. Both (voorzitter)

Promat International N.V., Tisselt (België)

G. van den Berg

Efectis, Delft

R.J. Boot-Dijkhuis

VVBA, Utrecht

Vo
G. Buitenhuis

Nederlandse Bond van Timmerfabrieken, Bussum

F. Coninx

Probasys Benelux, Ham (België)

P. van Dijk

Glasbrancheorganisatie, Gouda

P. Dorresteijn

BDA Dakadvies B.V., Gorinchem

R. van Druenen

International Paint B.V.

D. van Goudzwaard

Brandveilig bouwen Nederland, Nieuwegein

M. Koene
A.J. Koole
A.J. Lock

NVBR - Landelijk Netwerk Brandpreventie, Den Haag
Vereniging voor Hang- en Sluitwerk, Zoetermeer

Efectis, Delft

be

Vereniging voor Luchttechnische Apparaten, Gorinchem

VMRG, Nieuwegein

iew

ev

M. Mathijssen

Trespa International B.V., Weert

Pr

G. Luijten

or

C. Klomp

J.J. Mertens

Peutz, Mook

E. Meuwissen

Stybenex, Someren

A. Smit

VAS, Harderwijk

R. Weghorst

NVPU, Tiel

eld

J.H. Witlox

VEBON, Nijmegen

J. Wuestenenk

ICL-IP Europe, Amsterdam

G. van Blokland (secretaris)

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Delft

Commentaar op dit wijzigingsbladontwerp kan vóór 1 augustus 2013 worden ingediend via
www.normontwerpen.nen.nl.

NEN 6069:2011/A1:2014 3e Ontw.

Vervang de 2e alinea in NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw. door:

Omdat criteria en beproevingsmethoden voor gevels ingrijpend wijzigen, mogen gedurende een periode van
vijf jaar na publicatie, tenzij dit in tegenspraak is met de Verordening bouwproducten of het Bouwbesluit
2012 in afwijking van de tekst van het normblad na publicatie van wijzigingsblad A1 ook voor gevels de
criteria volgens bijlage A worden toegepast. Indien tijdens deze overgangsperiode blijkt dat de criteria en
7
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beproevingsmethoden voor onoverkomelijke problemen bij fabrikanten zorgen, dan kan dit leiden tot een
tussentijdse herziening van de criteria.
De normcommissie is van plan om vijf jaar na definitieve publicatie van de versie van NEN 6069 waarin de
Europese beproevingsnormen voor gevels worden aangestuurd, een herziening te publiceren waarmee
alleen de criteria uit 6.1.3.5 en de Europese beproevingsnormen van toepassing zijn voor gevels.
Dit wijzigingsbladontwerp is opgesteld door de normcommissie 353 084 " Brandveiligheidsaspecten
bouwproducten en bouwdelen". Op het ogenblik van publicatie van dit ontwerp was de normcommissie als
volgt samengesteld:
Promat International N.V., Tisselt (België)

G. van den Berg

Efectis, Delft

J. Koudijs

VVBA, Arnhem

G. Buitenhuis

Nederlandse Bond van Timmerfabrieken, Bussum

F. Coninx

Probasys Benelux, Ham (België)

P. van Dijk

Glasbrancheorganisatie, Gouda

P. Dorresteijn

BDA Dakadvies B.V., Gorinchem

or

Vo

C. Both (voorzitter)

R. van Druenen

International Paint B.V.

D. van Goudzwaard

Brandveilig bouwen Nederland, Nieuwegein

C. Klomp

Trespa International B.V., Weert

ev

A.J. Koole

Brandweer Nederland - Landelijk Netwerk Brandpreventie, Den Haag
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M. Koene

Efectis, Delft

iew

A.J. Lock

Vereniging voor Hang- en Sluitwerk, Zoetermeer

G. Luijten

Vereniging voor Luchttechnische Apparaten, Gorinchem

M. Mathijssen

VMRG, Nieuwegein

J.J. Mertens

Peutz, Mook

Stybenex, Someren

eld

E. Meuwissen
N.P.M. Scholten

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, Delft

A. Smit

VAS, Harderwijk

R. Weghorst

NVPU, Tiel

J.H. Witlox

VEBON, Nijmegen

J. Wuestenenk

ICL-IP Europe, Amsterdam

M. Mergeay (secretaris)

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Delft

Commentaar op dit wijzigingsbladontwerp kan vóór 01-03-2014 worden ingediend via
www.normontwerpen.nen.nl.
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Algemeen – normen brandveiligheid
Deze norm maakt deel uit van het pakket normen voor de brandveiligheid van gebouwen. Dit pakket valt in
twee delen uiteen: normen voor installaties en normen voor bepalingsmethoden voor de eigenschappen van
onderdelen van gebouwen.
Normen voor installaties
Droge blusleidingen in en aan gebouwen

NEN 2535

Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen
en projectierichtlijnen

Vo

NEN 1594

Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties

NEN 2575:reeks

Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen
en projecteringsrichtlijnen

NPR 2576

Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van
transmissiewegen

NEN 2654-1

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1:
Brandmeldinstallaties

NEN 2654-2
NEN 6092

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2:
Ontruimingsalarminstallaties
Brandveiligheid van gebouwen – Eisen en bepalingsmethode voor overdrukinstallaties
in trappehuizen

Pr

Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en
warmteafvoerinstallaties

ev

be

NEN 6093

or

NEN 2555

Rookbeheersingssystemen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van
RWA-installaties

NPR 6095-2

Rookbeheersingssystemen – Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van
overdrukinstallaties

iew

NPR 6095-1

eld

NEN-EN 671:reeks Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen

Normen voor bepalingsmethoden voor de eigenschappen van onderdelen van gebouwen
NEN 1775

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

NEN 6061

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

NEN 6062

Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen – Algemeen

NEN 6063

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN 6064

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6065

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties)

NEN 6066

Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)
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NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN 6071

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Betonconstructies

NEN 6072

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Staalconstructies

NEN 6073

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Houtconstructies

NEN 6075

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

Vo

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen zonder
brandkleppen

NEN 6077

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen voorzien van
brandkleppen

NEN 6088

Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en
bepalingsmethoden

NEN 6090

Bepaling van de vuurbelasting

NPR 6091
NEN 8062

or

NEN 6076

Brandveiligheid van gebouwen – Brandoverslag door straling tussen ruimten
Brandveiligheid van gebouwen – Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid
van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen

iew

ev

Specifiek bij NEN 6069

be

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond
van resultaten van beproeving van het brandgedrag

Pr

NEN-EN 13501-1

NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw.

eld

Deze norm implementeert Europese normen voor beproeving en klassering van de brandwerendheid van
bouwdelen in Nederland. De norm regelt de aansluiting tussen het Bouwbesluit en de Europese normen
voor die producten waarvoor het Bouwbesluit voor de bepaling van de brandwerendheid NEN 6069 direct of
indirect (via NEN 6068) aanwijst. Hierbij is voorzien in een tijdelijk duaal stelsel. Tot een nader vast te stellen
moment kan voor de bouwregelgeving de brandwerendheid worden bepaald met zowel de bestaande
Nederlandse beproevingsmethoden als met de Europese beproevingsmethoden. Hierbij hoeft slechts aan
één van beide beproevingsmethoden te worden voldaan. In Europa heeft men dit traject afgesproken om
zowel de nationale regelgevers als de industrie in staat te stellen zich in te stellen op gebruik van de
Europese brandwerendheidsklassering en -beproevingsmethoden.
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Voorwoord, “Specifiek bij NEN 6069”, 2e en 3e alinea:
Verwijder:

Vo

“Gebruik van de klassering op basis van beproeving volgens de bestaande nationale beproevingsmethoden
blijft mogelijk tot het moment dat voor het product in kwestie CE-markering verplicht is. Dit zal het geval zijn
op het moment dat de coëxistentieperiode voor de desbetreffende nationale productnormen is verstreken.
Deze datum wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, het Official Journal (OJ).
Producten die zijn geproduceerd na die datum mogen slechts op de markt worden gebracht indien zij zijn
voorzien van CE-markering en zijn beproefd volgens de Europese normen.
Het moment dat de nationale overheden verplicht zijn de klassering volgens de Europese normen te
accepteren is gekoppeld aan het beschikbaar komen van geharmoniseerde Europese productnormen. De
desbetreffende datum wordt afzonderlijk in het OJ gepubliceerd.
Indien voor een product op het moment van de bouw CE-markering van toepassing is, geldt de hoofdtekst.”

or

Gebruik van de klassering op basis van beproeving volgens de bestaande nationale beproevingsmethoden
blijft mogelijk tot het moment dat voor het product in kwestie CE-markering verplicht is. Dit zal het geval zijn
op het moment dat de coëxistentieperiode voor de desbetreffende nationale productnormen is verstreken.
Deze datum wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, het Official Journal (OJ).
Producten die zijn geproduceerd na die datum mogen slechts op de markt worden gebracht indien zij zijn
voorzien van CE-markering en zijn beproefd volgens de Europese normen.
Het moment dat de nationale overheden verplicht zijn de klassering volgens de Europese normen te
accepteren is gekoppeld aan het beschikbaar komen van geharmoniseerde Europese productnormen. De
desbetreffende datum wordt afzonderlijk in het OJ gepubliceerd.
Indien voor een product op het moment van de bouw CE-markering van toepassing is, geldt de hoofdtekst.

Pr

iew

ev

be

De oorspronkelijke beproevingsmethode volgens NEN 6069 (zoals beschreven in NEN 6069:1991)
onderscheidt vijf hoofdcategorieën bouwdelen, te weten vloeren en daken, wanden en gevels, deur-, luik- en
raamconstructies, liggers en kolommen. In de Europese beproevingsnormen zijn deze hoofdcategorieën
uitgesplitst in een veel groter aantal typen bouwdelen; voor elk bouwdeel is een eigen beproevingsmethode
vastgelegd in een afzonderlijke norm. De oorspronkelijke beproevingsmethode kent geen afzonderlijke
beproeving van specifieke onderdelen zoals doorvoeringen en afdichtingen, trappen en balkons. In de
hoofdtekst van de onderhavige norm is de vertaalslag gemaakt van deze indeling.

eld

Een Europese klassering of beproevingsmethode is nog niet voor alle Europees onderscheiden bouwdelen
definitief beschikbaar. Deze herziening moet dan ook worden gezien als zowel een praktische vertaalslag als
een momentopname.
De normtekst van NEN 6069:1991 is inclusief wijzigingsblad A2:1997 opgenomen in normatieve bijlage A.
Dat is gedaan omdat te zijner tijd alleen nog de Europese beproevingsmethoden mogen worden gebruikt.
Zonder al te veel moeite kan dan de norm aan die situatie worden aangepast door de bijlage te laten
vervallen. De Europese normen kennen op sommige plaatsen duidelijke afwijkingen in beoordelingscriteria
en beproevingscondities ten opzichte van NEN 6069:1991. In bijlage A zijn de oorspronkelijke teksten op
deze punten aangepast, zodat de beide methoden zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn.
Voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken zijn er alternatieve normen met
methoden voor de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid beschikbaar. Dit zijn NEN-EN 1992-1-2,
NEN-EN 1993-1-2, NEN-EN 1994-1-2, NEN-EN 1995-1-2, NEN-EN 1996-1-2 en NEN-EN 1999-1-2.
Bestaande beproevingsrapporten op basis van eerdere versies van NEN 6069 vanaf 1991, waarbij geen
rekening is gehouden met Europese bepalingsmethoden, blijven dezelfde waarde behouden als een
beproeving volgens bijlage A van de onderhavige norm. Bestaande beproevingsrapporten op basis van
eerdere versies van NEN 6069, waarbij de Europese bepalingsmethoden zijn toegepast, blijven dezelfde
waarde behouden als een beproeving volgens de onderhavige norm.
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Bij NEN 6069:2011
Het toepassingsgebied van de hoofdtekst van de onderhavige norm is uitgebreid met:
— (gedeeltelijk) glazen bouwdelen,
— deurconstructies en
— ventilatiekanalen (toepassingsgebied NEN 6076 en NEN 6077).
In de hoofdtekst van deze norm worden geen specifieke voorschriften voor ramen in dichte wanden of gevels
meer gegeven; vorige versies van de onderhavige norm en bijlage A geven die daarentegen wel.

be

iew

ev

Pr

or

Vo

In deze norm vallen gevels buiten het toepassingsgebied van de hoofdtekst. Deze kunnen alleen met
bijlage A worden beoordeeld.

eld
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