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pomp zijn vaak PV-panelen nodig. Bij hoge, 
slanke gebouwen is er een klein dakopper-
vlak in verhouding tot het vloeroppervlak 
en zal PV in de gevel noodzakelijk worden 
om alle panelen een plek te geven en aan 
het BENG-3 criterium te voldoen (1).

Risico’s in PV-installaties
De afgelopen tijd zijn er regelmatig berich-
ten over PV-branden in het nieuws ge-
weest. We merken dat dit bij onder andere 
gebouweigenaren, gemeentes en verzeke-
raars leidt tot onzekerheid: is PV, en in het 
bijzonder gevelgeïntegreerde PV, wel veilig? 

Een recent onderzoek van TNO/ECN (2) 
biedt belangrijke aanknopingspunten:
• De onderzoekers hebben in 2018 23 PV-

branden op woningen geteld op circa 
170.000 geplaatste systemen. Er vielen, 
voor zover bekend, geen slachtoffers. 

• Een groot aantal branden (1/3 deel, 
maar mogelijk veel meer) vond plaats 
bij de zogenaamde in-dak systemen. Dit 
zijn gebouw-geïntegreerde systemen: 

de panelen vervangen de dakpannen en 
liggen vlak boven de dakconstructie die 
bestaat uit hout, dakfolies en isolatie-
materialen.

• Een veelvoorkomende oorzaak van een 
brand in een PV-systeem is een vlam-
boog door een slechte verbinding, bij-
voorbeeld door twee stekkers van ver-
schillende merken op elkaar aan te 
sluiten of een ondeugdelijke kabel-stek-
ker-verbinding. Met andere woorden: 
menselijke fouten in de installatie.

Deze conclusies worden ook internationaal 
gedragen. Daarnaast worden in internatio-

nale artikelen  hotspots gezien als moge-
lijke oorzaak van een brand in een PV-pa-
neel.
Deze vorm van lokale oververhitting ont-
staat als het paneel een kapotte bypass-dio-
de heeft en de stroom niet goed geleid 
wordt door een celdefect of partiële bescha-
duwing. De kunststof laminaten aan de 
achterzijde van het paneel kunnen dan 
gaan smelten of gaan branden.

P V in de gevel is niet nieuw. Eind ja-
ren ‘90 werden gebouwgeïntegreer-
de PV-panelen  geïntroduceerd en 

toegepast als gevelbekleding, zonneluifels, 
lichtdaken en in semi-transparante gevel-
delen. Architectonische expressie was vaak 
een drijfveer achter de toepassing. PV in de 
gevel is immers zichtbaar en vertelt daar-
mee een boodschap over het duurzame ge-
bouw achter de gevel. PV-gevels zijn niet op 
grote schaal toegepast, in tegenstelling tot 
PV-installaties op daken. De laatste zijn vele 
malen efficiënter en hebben de concurren-
tieslag daarom ruimschoots gewonnen. PV-
gevels zijn nog altijd een niche.

Met de introductie van de BENG-regelge-
ving (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 
per 1 januari 2021, is er hernieuwde belang-
stelling voor PV-gevels. Eén van de BENG-
indicatoren – de BENG-3 – eist dat een deel 
van de totale energie uit duurzame bron-
nen afkomstig is. Dit is bijvoorbeeld 50 pro-
cent voor woningbouw en 30 procent voor 
kantoren. De NTA 8800 ziet zonne-energie, 
geothermische energie, bodemenergie, sei-
zoensopslag (bijv. WKO), windenergie, ener-
gie uit de buitenlucht en (deels) vaste bio-
massa als hernieuwbare bronnen. 

Daarnaast wordt (industriële) restwarmte 
gewaardeerd. Niet alle genoemde bronnen 
zijn op alle kavels mogelijk. In combinatie 
met bijvoorbeeld een buitenlucht-warmte-
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Risico’s vertaald naar PV-gevels
Kunnen we deze gegevens vertalen naar 
PV-gevels? Kijkend naar de incidenten, zijn 
ons geen PV-gevelbranden bekend. Zeer 
waarschijnlijk heeft dat (mede) te maken 
met de zeer kleine hoeveelheid gevelgebon-
den installaties. 

Als PV als gevelbekleding voor een geventi-
leerde spouw wordt toegepast, lijkt dat op 

het eerste gezicht op een constructie van 
een in-dak systeem. Het paneel vervangt 
de traditionele gevelbekleding waarachter 
de luchtspouw, de isolatie en de gevelcon-
structie liggen. Toch is er een belangrijk 
verschil: verreweg de meeste gevels moe-
ten volgens het Bouwbesluit een brand-
klasse B aan de buitenzijde hebben. Dit is 
inclusief de spouwconstructie. Hiermee 
wordt de lat voor PV-gevels qua materiaal-

gebruik al meteen hoger gelegd: de stan-
daard massa-productiepanelen die het dak 
op gaan, hebben een kunststof achterzijde. 
Ze komen niet in de buurt van een brand-
klasse B, al helemaal niet in combinatie 
met vuren panlatten en kunststof isolatie 
achter de spouw. Als we wel een klasse B 
PV-gevel willen toepassen, dan moet er bij 
ontwerp en inkoop van de panelen reke-
ning worden gehouden met PV-panelen 
die qua brandgedrag voor geveltoepassing 
geschikt zijn.

Menselijke fouten worden overal gemaakt 
en hotspots kunnen zich ook in de gevel 
voordoen. Deze risico’s zijn te beperken, 
maar nooit 100 procent uit te sluiten. Kort-
om: in PV-gevels hebben we naast gebrui-
kelijke oorzaken van een gevelbrand (bij-
voorbeeld brandoverslag, vandalisme of 
een  brandend voorwerp tegen de gevel) 
ook te maken met het risico van het ont-
staan van een brand in de gevelconstructie 
zelf door een defect in het paneel of de be-
kabeling.

Brandveiligheid PV binnen  
wettelijk kader niet altijd genoeg
Het wettelijk kader biedt zowel bouwkun-
dig, alsook elektrotechnisch een basisni-
veau voor de brandveiligheid. We kennen 
de voorschriften voor de brandklasse, zoals 
hierboven is aangegeven. Verder mag de 
brand zich niet naar andere compartimen-
ten verspreiden en dus ook niet via de ge-
ventileerde luchtspouw achter de panelen 
(NEN 6068). De NEN 1010:2015 geeft de 
voorschriften voor een veilige installatie. In 
artikel 7-712 wordt specifiek op de veiligheid 
van PV-systemen ingegaan. In de norma-
tieve verwijzing NEN-EN-IEC 62446-1:2016 
staan onder andere eisen voor inbedrijf-
name en inspectie. Dit lijkt heel wat, maar 
is dit genoeg?
De NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 42446 geven 
op zich goede handvatten om de meest 
voorkomende oorzaken van branden te 
voorkomen, zoals bijvoorbeeld ondeugde-
lijke stekkerverbindingen en slechte kabel-
stekker-aansluitingen. Zo moeten stekker-
verbindingen aan de DC-zijde van hetzelfde 
merk en type zijn en de bekabeling moet 
voor ingebruikname worden gecontroleerd. 
Dit laatste levert natuurlijk wel wat prakti-
sche hoofdbrekens. Hoe controleer je de 
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DC-bekabeling als deze in de spouw van de 
gevel op een onbereikbare plaats wordt 
aangebracht? 

We moeten ons realiseren dat de regelge-
ving is uitgedacht toen PV-gevels nog niet 
op enige relevante schaal aan de orde wa-
ren. Ook al wordt de installatie goed uitge-
voerd, er blijft een kleine kans bestaan op 
een defect en dus een extra risico van een
ontstekingsbron in de spouw van de gevel. 
Willen we een gelijkwaardig veiligheidsni-
veau bieden met het beoogde niveau, dan 
is een hogere prestatie van de brandveilig-
heid dan in het Bouwbesluit geëist geen 
gekke gedachte.

Laten we die gedachte verder doortrekken 
met de conclusie in onze whitepaper 
‘Brandveiligheid gevels’ (3). Hierin stellen 
we dat de toetsing van de brandvoortplan-
ting van gevels op de huidige manier met 
een SBI-test soms onvoldoende zekerheid 
biedt om een snelle uitbreiding van een 
brand te voorkomen. Voor hoge woonge-
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bouwen, of andere gebouwen waarin ge-
slapen wordt of zich kwetsbare personen 
bevinden, adviseren we daarom een maat-
werkoplossing die verder gaat dan de mini-
male eisen uit het Bouwbesluit. Laten dit 
nu net de gebouwen zijn die volgens de 
BENG-regelgeving het meest voor PV-gevels 
in aanmerking komen. 

Die maatregelen zijn overigens niet erg in-
gewikkeld. Denk bijvoorbeeld aan een on-

Ir. R.J.M. (Rudolf) van 
Mierlo is senior 

adviseur 
Brandveiligheid bij 

DGMR 

Ir. E.R. (Esther) Heblij 
is senior adviseur 

Bouw- en 
Geveltechnologie bij 

DGMR

PV in de gevel? Ja, met verstand 
van zaken!
Branden in PV-installaties worden vaak ver-
oorzaakt door installatiefouten. Met een 
vakkundige installatie volgens de Neder-
landse normen is het risico van brand in een 
PV-installatie te reduceren, maar nooit vol-
ledig uit te sluiten. Daarom raden we aan 
om aanvullende maatregelen voor te schrij-
ven bij gebouwen waarin een snelle brand-
voortplanting een risico vormt. Denk aan 
hoge woongebouwen of andere gebouwen 
waarin geslapen wordt. Bouwkundige maat-
regelen richten zich op het inkopen van pa-
nelen die minimaal een klasse B hebben en 
op het verder verlagen van de snelheid van 
de brandvoortplanting. Installatietechnische 
aanvullingen hebben als doel om eventuele 
fouten in het systeem eerder te ontdekken, 
zodat deze kunnen worden hersteld. Deze 
maatregelen zijn relatief eenvoudig en vor-
men geen belemmering voor toepassing van 
PV in hoge gebouwen. 
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brandbare isolatie, onbrandbare afscher-
ming van de isolatie en/of het gebruik van 
een bewezen spouwafsluiting in geval van 
brand. Ook op installatietechnisch gebied 
zijn er aanvullende mogelijkheden. Bijvoor-
beeld door een periodieke controle met in-
frarood-beelden om hotspots te ontdekken. 
Bij grotere systemen ligt continue monito-
ring voor de hand om fouten in het systeem 
tijdig op te sporen. Dat is veiliger en ook be-
ter voor de opbrengst.


