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ADFIZ:

Zonnepanelen 
Verzekerbaarheid!

Jurjen Burghgraef, j.burghgraef@risicoinspecties.nl

Opgericht op 1 oktober 2004, 
www.risicoinspecties.nl

Sinds 18 oktober 2018 onderdeel van de Troostwijk Groep

Werkzaamheden

.. de brandscheidingen

..de gebruikte materialen

.. de gebouwconstructie

.. het beschermingsniveau van de risicofactoren

..onderhoud

Tot aan ziekenhuizen

Agrarische bedrijven

.. Preventie…
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Werkwijze

Vaststellen risicoprofiel
Per locatie!

Laag risico Middelbaar risico Hoog risico

Beveiligingsniveau conform model Burghgraef van Tiel & Partners  

Frequentie schade  lager;
Schadeomvang  lager.

Verzekerbaar  op “normale” condities
Bedrijfscontinuïteit beter gewaarborgd!!

Onderwerpen

- PV panelen reeds geïnstalleerd;

- PV panelen nog te installeren;

- PV panelen op een nog te bouwen gebouw;

- Indaksystemen;

- Stappenplannen voor PV panelen op woningen 
(woningcorporaties);

- Stappenplan voor PV panelen op brandbare daken.

Brandbaarheid gebouw 
geprofileerde dakplaten (plat dak)
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Brandbaarheid gebouw 
geprofileerde dakplaten (plat dak).

Opbouw dak:
- Geprofileerde staalplaat;
- Cannelures geopend;
- Polystyreen isolatie;
- Deels bitumineuze dakbedekking en 

deels PVC dakbedekking;
- < 60 minuten: volledig verloren. 

PV panelen reeds geïnstalleerd 
de normen

- Heeft er een opleveringskeuring plaatsgevonden, conform de 
NEN 1010 (belangrijke datum: 1 januari 2017);

De NEN 1010  is opgenomen in het bouwbesluit 
voorwaarde! TIP!

- Zijn de panelen geplaatst conform de NEN 7250. 

De NEN 7250 is niet opgenomen in het bouwbesluit, maar staat 
wel beschreven in clausules of polisvoorwaarden. TIP!

PV panelen  constructieberekening 
 voorkom een discussie over 

constructiefouten

- Constructie berekening 
 heeft deze 
plaatsgevonden!!     TIP!

Controle punten:
- Gewicht PV installatie op een 

schuin dak: 15-20 kg / m2;

- Gewicht PV installatie geballast 
op plat dak: 20-50 kg/m2;

- Referentie waarde > 15 jaar;

- Juiste gevolgklasse constructie 
(CC1 tm CC3).
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Zonnepanelen  Scope 12

Scope 12 is de nieuwe norm!

Voordeel:

- Onafhankelijke inspecteur;

- Kwalitatief betere installatie.

Voor een overzicht van gecertificeerde inspectie 
bedrijven, zie www.scios.nl. 

PV-panelen  nog aan te brengen 
(EPS / PUR isolatie).

Alternatieven (in ontwikkeling):

- Brandwerende beplating: batiboard brandklasse B, dikte 20 mm: gewicht: 6 
kg/m2 (wordt onder de dakbedekking gelegd).

- Brandwerende coating  kan over de dakbedekking (basis A1/A2 product);
- Gewicht: 4 kg/m2;
- PV panelen & dakdekker kunnen vrijwel geen dakbrand meer veroorzaken;
- Eind april is de duurzaamheid test afgerond op een PVC dakbedekking;
- Op 15 april  windtunneltest plaatst op een PVC dakbedekking.
- https://www.allshieldcoatings.com/ (leverancier)
- http://newwaytechnologies.nl/ (applicatuur) 

- Brandwerend doek  zijn ook testen in de maak (Efectis);
- Komt vermoedelijk niet door de vlamboogtest heen;
- Kan wel een brand tegen houden in een PV paneel. 

PV-panelen  nog aan te brengen 
(EPS / PUR isolatie) 
brandwerende coating
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Alternatieven (in ontwikkeling):
- Dak opdelen in compartimenten;
- 5 meter strook steenwol isolatie + cannelure vullen;
- Breedte < 40 meter;
- Dak moet toegankelijk zijn voor de brandweer met een hoogwerker.

PV-panelen  nog aan te brengen 
(EPS / PUR isolatie).

Alternatieven: 

- Dak opdelen in compartimenten:

PV-panelen  nog aan te brengen 
(EPS / PUR isolatie).

Of isolatie vervangen:

Kosten (indicatie):

PIR FM Approved, Class 1.
Kosten: circa 75 euro per m2. 

Brandwerende beplating:
Kosten: circa 10-20 euro per m2;

Brandwerende coating:
Kosten: circa 30-50 euro per m2

PV-panelen  nog aan te 
brengen (EPS / PUR isolatie).
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Bijna altijd: PV panelen  BENG is ingevoerd sinds 1 januari 2021: Dus: TIP!

- Altijd vragen naar plannen: nieuwbouw  / uitbreiding;
- Isolatie  PIR FM Approval Class 1 (= PIR) of Class 0 (=minerale wol);
- Deskundige aanleg  Scope 12 + IV curve meting (direct bij betrekken);
- Constructie berekening, referentie periode 50 jaar;
- NEN 7250: is nodig dat hieraan wordt voldaan, altijd opnemen (staat niet in 

het bouwbesluit);
- GEEN EPS / PUR gebruiken op stalen daken;
- Op betonnen daken: Betopor (=brandklasse A2 “EPS + beton). EPS kan ook, 

maar afhankelijk van de situatie. 

PV-panelen  nieuwbouw.

PV panelen  Indaksystemen

- Veelal onvoldoende ventilatie 
> 10 cm;

- Geen gebruik van originele 
voor gemonteerde 
connectoren;

- Geen brandwerende 
voorzieningen achter de 
panelen.

PV panelen  Indaksystemen
 voldoende veilig! 
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PV installatie  recentelijk 
aangelegd  hoe het niet moet

Stappenplannen PV installaties

Algemene informatie: checklijst PV panelen:

https://www.risicoinspecties.nl/wp-content/uploads/2020/06/zonnepanelen-
samenvatting_versie-juni-2020.pdf TIP!

Algemene informatie: PV panelen  woningcorporatie. 

Stappenplan: PV panelen op brandbare daken.

Aandachtspunt platte daken 
noodoverlopen dakrand
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Praktijk situatie  gevolgen van 
hemelwater.. hoge dakranden…. 

geen of te kleine noodoverstorten

Neerslag: piek: 32 mm in 1 uur; Windstoten: 75-80 km per uur.
Per 5 minuten maximaal: 10 mm. Meer is ook mogelijk geweest.

41 mm  komt 1x per 100 jaar voor, aldus KNMI;
23 mm  komt 1x per 5 jaar voor, aldus KNMI;
32 mm  komt 1x per 20 jaar voor, aldus KNMI.

Noodoverstorten, goed plaatsen of 
GEEN dakrand!

Noodoverstorten, regelgeving:

Voor 1992: toen was dit nog niet meegenomen;

Bij bestaande gebouwen (bij verbouw of renovatie): 
NEN 8700:2011; Uitgezonderd (lichte) industriefunctie. 

Bij nieuwe gebouwen:
Eurocode 0 en 1 (NEN 6700 en NEN 6702). 

Neem dit onderwerp mee in de offerte  Vertrouwen!                          TIP!!!

Doe je dit niet  bij schade  mogelijk geen dekking  faillissement….
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- Energie opslag voorzieningen (batterijen  Lithium);
- Groendaken;
- Elektrische voertuigen / werkmaterieel en zelfrijdende 

voorzieningen;
- Waterstof;
- ………

Aandachtspunten voor nu en de 
toekomst

Ing. J. Burghgraef rrp,
j.burghgraef@risicoinspecties.nl

0031 6 51568352 

www.step460.nl
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