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Voorwoord
Naast enkele inhoudelijke wijzigingen en correcties wordt met dit wijzigingsblad bijlage J toegevoegd
aan NEN 6060:2015.

Vo

Bijlage J bevat vaste maatregelpakketten waarmee, gebruikmakend van het
gelijkwaardigheidsbeginsel (Bouwbesluit 2012, artikel 1.3), kan worden bepaald of een groot
brandcompartiment van een lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren voldoet aan
de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding (Bouwbesluit 2012, artikel 2.81) alsmede aan
het aspect beperking van dierenleed bij brand. Het vertrekpunt voor de bepalingsmethode is een
referentiestal die voldoet aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2012, zoals brandklasse B voor
de bouwmaterialen en een maximaal omvang van 2 500 m2.

or

Bijlage J van dit wijzigingsblad is gebaseerd op de bepalingsmethode van bijlage I van
NEN 6079+C1:2016/A1:2018. In deze bepalingsmethode is een weging opgenomen dat in rekening
brengt dat een brand minder acceptabel is naarmate meer dieren omkomen, dan wanneer de dieren
zouden worden gehuisvest in referentiestallen van 2 500 m2. Om aan de voorwaarde te kunnen
voldoen, moeten bij die bepalingsmethode kansreducerende maatregelen worden getroffen die het
ontstaan van brand of de ontwikkeling van de brand binnen de stal beperken. De kans op het
omkomen van dieren door de brand wordt daardoor verkleind. In tegenstelling tot
NEN 6079+C1:2016 zijn in deze bijlage een aantal maatregelpakketten opgenomen met vastgestelde
kansreducerende maatregelen.
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Het wijzigingsblad is alleen van toepassing voor nieuwbouwsituaties gezien het verschil tussen de
veestallen die gebouwd zijn vóór 2012 en de veestallen die zijn gebouwd onder het nieuwbouwregime
van Bouwbesluit 2012. Een in het oog springend verschil is het per 2012 verplichte gebruik van
isolatiemateriaal met brandklasse B of beter. Bij stallen van vóór 2012 is veelal isolatiemateriaal van
een aanzienlijk lagere brandklasse (E of F) toegepast. Dergelijke stallen sluiten vanwege onder andere
dit materiaalgebruik niet aan bij de referentiestal van dit wijzigingsblad. Het zou te ver hebben
gevoerd om ook voor de grote diversiteit aan bestaande stallen van vóór 2012 de in deze norm
beschreven methoden, maatregelen en maatregelpakketten samen te stellen en te waarderen.

eld

Bij de totstandkoming van dit wijzigingsblad bij NEN 6060:2015 is rekening gehouden met de
resultaten uit de publicaties Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – knelpunten en
verbetermogelijkheden van Wageningen UR Livestock Research [25], Risicovergelijking brandveiligheid
van stallen groter dan 2.500 m² met stallen tot 2.500 m² van de Brandweeracademie 26],
Brandweerstatistiek betreffende stalbranden 2014 ‐ 2016 van Brandweer Nederland [28] en Evaluatie
Actieplan Stalbranden 2012‐2016 van Wageningen UR Livestock Research [29]. De werkgroep
constateert, dat de inventarisatie in [29] over de drie jaren 2014, 2015 en 2016 per jaar een veel
kleiner aantal branden betreft dan de inventarisatie in [27]. Daar staat tegenover dat de totale
aantallen omgekomen dieren per soort per jaar minder verschilden met de eerdere inventarisatie.
De verdeling van de oorzaken van brand over de diverse categorieën verschilt in [29] dan wel weer
sterk met die in [27]. Het beperkte aantal branden in het nieuwste overzicht van [29] doet twijfels
rijzen over de vergelijkbaarheid van de sampling; zonder studie is niet vast te stellen dat de nieuwste
gegevens inderdaad beter en completer zijn dan de oudere. Op basis van het bovenstaande is bijlage J
gebaseerd op de onveranderde gegevensbasis van [27].
Overige voorschriften die het Bouwbesluit 2012 aan de (brand)veiligheid van het bouwwerk of het
gebruik daarvan verbinden, worden niet in dit wijzigingsblad behandeld. Uitgangspunt is, dat aan de
desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moet worden voldaan.
Dit wijzigingsblad is opgesteld door normcommissie 351 007 ‘Brandveiligheid van bouwwerken’, na
voorbereiding door werkgroep 351 007 00 15 ‘Brandveiligheid van veestallen’.
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Wijzigingen / correcties
Op NEN 6060:2015 gelden de volgende wijzigingen en/of correcties.
Blz. 8, hoofdstuk 2
Voeg de volgende normatieve referenties toe:
"NPR 1014, Bliksembeveiliging – Leidraad bij de NEN‐EN‐IEC 62305‐reeks

Vo

NEN 6063, Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6075, Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
NEN 6079+C1:2016, Brandveiligheid van grote brandcompartimenten ‐ Risicobenadering

NEN 6079+C1:2016/A1:2018, Brandveiligheid van grote brandcompartimenten ‐ Risicobenadering

NTA 8220,Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Blz 15, 5.1

or

NEN‐EN 13501‐1+A1:2009, Fire classification of construction products and building elements ‐ Part 1:
Classification using data from reaction to fire tests”

Vervang de tekst in 5.1 door:

be

Pr

“De werkwijze is gesplitst in drie bepalingsmethoden:

ev

— bepalingsmethode voor beperking van uitbreiding van brand (5.2);

iew

— bepalingsmethode voor vluchtroutes (5.3);

— bepalingsmethode voor grote veestallen (5.4).

Blz 17, na 5.3
Voeg na 5.3 paragraaf 5.4 toe:

eld

Het brandcompartiment waarvoor deze norm wordt toegepast, en dat in omvang groter is dan de
standaardprestatie‐eis van het Bouwbesluit 2012, wordt bij de bepalingsmethode voor beperking van
uitbreiding van brand een NEN 6060‐compartiment genoemd.”

"5.4 Bepalingsmethode voor grote veestallen

De bepalingsmethode voor veestallen is opgenomen in bijlage J van deze norm. De bepalingsmethode
mag alleen worden toegepast als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden in hoofdstuk 6 en aan
het toepassingsgebied zoals beschreven in bijlage J.
De bepalingsmethode bestaat uit de volgende stappen:
1) bepaal de gebruiksoppervlakte A, van de grote veestal;
2) bepaal het te hanteren maatregelpakket voor de grote veestal;
4
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3) bepaal volgens J.5.1 de maximaal toelaatbare omvang van de grote veestal Amax;veestal;
4) controleer of wordt voldaan aan de voorwaarde: A  Amax;veestal;
5) Bepaal vervolgens of er wordt voldaan aan de eisen voor beperking van uitbreiding van brand
volgens het stappenplan van 5.2 (stap 3 tot en met 9).
OPMERKING 1
Bij het opstellen van de vuurlastberekening voor het bepalen van de maximaal toelaatbare
totale vuurlast, Lmax, de gemiddelde vuurbelasting, q, en de maatgevende vuurbelasting, qm, hoeft de energie‐
inhoud van de levende have niet te worden verrekend.

Vo

OPMERKING 2
Bij een gebruiksoppervlakte A, van de grote veestal groter dan Amax zal de stal opgedeeld
moeten worden in twee of meer brandcompartimenten.”

Blz 19, 6.4.4

Vervang in de een na laatste zin van opmerking 3:
“pook”
door:

Blz 23, 7.2.2.1

or

“ook”

Vervang tabel 1 door:

Pr

Gebruiksfunctie

iew
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Tabel 1 — Overzicht van de toepasbaarheid van de maatregelpakketten bij de
gebruiksfuncties die het Bouwbesluit 2012 onderscheidt
Toepasbaar maatregelpakket
II b

III

IV

–

–

–

–

Bijeenkomstfunctie voor
bedrijfsmatige kinderopvang

–

–

–



Bijeenkomstfunctie (andere)





–



Cellenfunctie

–

–

–

–

Gezondheidszorgfunctie met
bedgebied

–

–

–

–

Gezondheidszorgfunctie (andere)





–



Industriefunctie





Bulkopslag



Industriefunctie voor het
bedrijfsmatig houden van dieren





–







–



Woonfunctie

eld

Ia

d

Kantoorfunctie
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Gebruiksfunctie

Toepasbaar maatregelpakket
II b

III

IV

Logiesfunctie

–

–

–

–

Onderwijsfunctie





–



Sportfunctie





–



Winkelfunctie





–



Overige gebruiksfuncties

c

c

–



Vo

Ia

Blz 27, 7.2.3.5

Pr

or

 toepasbaar
– niet toepasbaar
a
Bij pakket I gelden de aanvullende voorwaarden van 7.2.2.2 en 7.2.3.3.
b Bij pakket II geldt de aanvullende voorwaarde van 7.4.1.
c
Maatregelpakket I, II en III zijn niet toepasbaar voor parkeergarages.
d In bijlage J van dit wijzigingsblad is een beoordelingswijze opgenomen voor
grote veestallen met een omvang groter dan de prestatie‐eis van het
Bouwbesluit 2012. Daarbij wordt voor veestallen een specifiek
toepassingsgebied gedefinieerd.

iew

Vervang voetnoot:

ev

Blz 28, 7.2.4.1, tabel 3

be

Plaats de opmerking die onder de laatste zin van de paragraaf staat boven figuur 6.

“c Zie voor de maximale oppervlakte van de horizontale brandscheiding 7.2.4.6.”
door:

Blz 30, 7.2.4.4, tabel 4
Vervang tabel 4 door:

eld

“c Toepasbaar als wordt voldaan aan de voorwaarden van 7.2.4.6.”
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