MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21 NOVEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE LIJST VAN
BOUWPRODUCTEN DIE BEHOREN TOT DE BRANDREACTIE KLASSEN A1 EN A1FL.
(B.S. 10.12.2012)

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende
de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, artikel 2,
vervangen bij de wet van 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie
van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, punt 3.3 van bijlage 1,
vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing, gegeven op 15
maart 2012;
Gelet op advies 51.946/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2012, met
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;
Overwegende de Beschikking van de Europese Commissie 96/603/EG van 4 oktober 1996 tot
vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klassen A "geen bijdrage tot de brand"
voorzien in de Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de
Raad inzake voor de bouw bestemde producten, gewijzigd bij de Beschikking 2003/424/EG van 6 juni
2003,
Besluit :

Materiaal

Opmerking

Geëxpandeerde klei
Geëxpandeerd perliet
Geëxpandeerd vermiculiet
Minerale wol
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Art. 2. Om zonder test voor de klassen A1 en A1FL in aanmerking te komen, dienen de producten
uitsluitend te zijn vervaardigd van één of meer van de volgende materialen. Producten die vervaardigd
zijn door het aan elkaar lijmen van één of meer van de volgende materialen behoren zonder test tot de
klassen A1 en A1FL mits de lijm niet meer uitmaakt dan 0,1 gewichts- of volumepercent (de hoogste
waarde is van toepassing).
Producten in paneelvorm (bij voorbeeld isolatiemateriaal) met één of meer organische lagen of
producten met een organisch materiaal dat niet homogeen verdeeld is zijn (met uitzondering van lijm)
van de lijst uitgesloten.
Producten die zijn vervaardigd door het bekleden van één van de volgende materialen met een
anorganische laag (bijvoorbeeld beklede metaalproducten) kunnen ook zonder test in klassen A1 en
A1FL worden ingedeeld.
Geen van de materialen in de tabel mag meer dan 1,0 gewichts- of volumepercent bevatten (de
hoogste waarde is van toepassing) van een homogeen verdeeld organisch materiaal.
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Artikel 1. De in artikel 2 van dit besluit vermelde materialen en de daarvan vervaardigde producten
worden, gelet op hun lage brandbaarheidsniveau en afhankelijk van de ook in dat artikel gestelde
voorwaarden, ingedeeld in klasse A1 en klasse A1FL zoals bedoeld in de tabellen 1 en 2 van punt 3
van de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, vervangen bij het
koninklijk besluit van 19 december 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012.
Voor deze indeling behoeft de brandbestendigheid van deze materialen en de daarvan
vervaardigde producten niet te worden getest.

Materiaal

Opmerking

Schuimglas
Beton

hiertoe behoren ook voorgemengd beton en prefabgewapende en voorgespannen producten

Beton met toeslagstoffen (dichte en
lichtgewicht minerale toeslagstoffen,
exclusief geïntegreerde thermische
isolatie)

Kan toevoegingen en toeslagmiddelen bevatten (bv.
vliegas), pigmentstoffen en ander materialen. Hiertoe
behoren prefab-elementen

Cellenbeton

Elementen gefabriceerd met hydraulische bindmiddelen
zoals cement en/of kalk, in combinatie met fijne materialen
(kiezelhoudende materialen,vliegas, hoogovenslak) en
schuimmakende materialen. Hiertoe behoren prefabelementen

Vezelcement
Cement
Kalk
Hoogovenslak/vliegas in poedervorm
(PFA)

Niet in fijn verdeelde vorm

Koper en koperlegeringen

Niet in fijn verdeelde vorm

Zink en zinklegeringen

Niet in fijn verdeelde vorm

Aluminium en aluminiumlegeringen

Niet in fijn verdeelde vorm

Lood

Niet in fijn verdeelde vorm

Gips en pleistermaterialen op gipsbasis

Hiertoe kunnen toeslagstoffen behoren
(verhardingsvertragers, vulstoffen, vezels, pigmentstoffen,
gehydrateerde kalk, lucht- en waterbindende stoffen en
weekmakers), dichte toeslagstoffen (bv. natuurlijk of
verpulverd zand ) of lichtgewicht toeslagstoffen (zoals
perliet of vermiculiet)

Mortel met anorganische bindmiddelen

Berapings-/pleistermortels, mortels voor estrikvloeren en
metselmortels met een of meer anorganische bindmiddelen,
bv. cement, kalk, metselspecie en gips.

Elementen van klei

Elementen van klei en andere kleihoudende materialen met
of zonder zand, brandstof of andere additieven. Hiertoe
behoren bakstenen, tegels, straattegels en vuurvaste
elementen (bv. voeringen voor schoorstenen)
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IJzer, staal en roestvrij staal
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Minerale toeslagstoffen

Materiaal

Opmerking

Kalkzandsteen

Elementen gemaakt van een mengsel van kalk en natuurlijk
kiezelhoudend materiaal (zand, kiezelhoudende grind of
rots of mengsels daarvan). Hiertoe kunnen pigmentstoffen
behoren

Producten van natuursteen en lei

Een bewerkt of onbewerkt element van natuursteen
(magmatisch, sedimentair of metamorfisch gesteente) of lei

Gipselementen

Hiertoe behoren blokken of andere elementen van
calciumsulfaat en water waarin vezels, vulstoffen,
toeslagstoffen en andere stoffen kunnen behoren en die
met pigmentstoffen zijn gekleurd

Terrazo

Hiertoe behoren prefab-betonnen terrazotegels en in het
werk gemaakte vloeren

Glas

Hiertoe behoren warmte-gehard, chemisch versterkt,
gelamineerd en draadglas

Glaskeramiek

Glaskeramiek bestaande uit kristallijn materiaal of een
restglasfase

Keramiek

Hiertoe behoren met samengeperst poedervervaardigde of
geëxtrudeerde producten, al danniet geglazuurd
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Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2012.

