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Uitgangspunt is dat brand door welke oorzaak dan ook zich 

op geen enkele manier via de bekabeling verder door het 

gebouw mag verspreiden. Nieuw is ook dat er bij brand 

veel minder schadelijke stoffen en gassen uit de gebouw

bekabeling mogen vrijkomen, net zo min als vallende 

brandende deeltjes of dikke en giftige rook. Dit is straks niet 

meer alleen de verantwoordelijkheid van kabel fabrikanten, 

maar ook van de importeurs en groothandels van elektro

technische materialen, de engineer en installateur. En die 

verantwoordelijkheid stopt niet bij de oplevering van een 

nieuw of gerenoveerd gebouw, maar strekt zich daarna 

ook uit over de eigenaren, verenigingen van eigenaren, en 

tenslotte de bouwkundige en elektrotechnische inspecteurs.

“Het gaat hierbij om een zogenoemde ketenverantwoor

delijkheid voor de gehele elektrotechnische sector”, zegt 

Paul Borghouts. Hij spreekt niet alleen namens zijn eigen 

 werkgever, de Franse kabelfabrikant Nexans, maar ook 

 namens de Nederlandse kabelfabrikanten van de TKH

Groep, TKF en Eldra, en Draka Kabel plus andere dochter

ondernemingen van de Italiaanse Prysmian Group. Samen 

hebben zij binnen de Nederlandse Federatie Elektrotech

niek (Fedet) de nieuwe Fedet Sectie Kabel opgericht. Een 

belangrijke doelstelling daarvan is dat de nieuwe wet en 

regelgeving op het gebied van alle bekabeling in gebouwen 

ook in ons land goed wordt uitgevoerd en nageleefd.

Naast deze bedrijven hebben zich inmiddels wellicht ook 

andere bekende leveranciers in ons land aangesloten.

Nieuwe Fedet-sectie Kabel: ‘Ketenverantwoordelijkheid’

Nieuwe Europese regels 
 gebouwbekabeling

Een elektrotechnische installatie in een gebouw moet op de eerste plaats veilig zijn. Hij mag geen 

brand veroorzaken of andere risico’s door kortsluiting, aanrakingsgevaar en andere fouten of defecten. 

De Nederlandse elektrotechnische installatiesector is zich daar sinds jaar en dag zeer van bewust.  

Over een maand echter wordt een nieuwe stap gezet naar meer brandveiligheid in de gebouwde 

omgeving. En daarbij gaan elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs een nog grotere 

rol spelen. De Europese eisen op dit gebied zijn namelijk verder aangescherpt en strekken zich vanaf 

1 juli 2016 ook uit over alle elektrotechnische, signaal en databekabeling in gebouwen. Om in ons land 

uitvoering te geven aan deze eisen wordt de nieuwe norm NEN 8012 van kracht.

Onder de nieuwe regels vallen alle ‘elektrische en glasvezel leidingen voor de voeding, be-

sturing en communicatie in bouwwerken’. Zo wordt het omschreven in de nieuwe Europese 

norm NEN-EN 50575 voor de fabrikanten van deze kabels.
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NEN 8012
De Europese regelgeving geldt weliswaar voor de gehele 

elektrotechnische sector, de uitvoering ervan mogen de 

EUlidstaten voor een deel zelf bepalen. Deze kan dus van 

land tot land verschillen. Wel geldt in alle lidstaten een 

inspanningsverplichting bij de handhaving ervan. Voor ons 

land hebben onder meer de genoemde bedrijven daarvoor 

bij NEN de nieuwe norm NEN 8012 ontwikkeld.

Harmonisatie
“Voor ons als kabelfabrikanten vormen de nieuwe regels een 

belangrijke stap in de harmonisatie van de voorgeschreven 

tests, beproevingen en certificatie plus CEmarkering van  

de kabels op basis van de nieuwe normen. Wij willen 

de  invoering van de nieuwe voorschriften in ons land zo 

 eenduidig mogelijk begeleiden. En het toepassen van de 

juiste kabel per type gebouw of specifieke gebruiksruimte 

daarin zo helder mogelijk maken, met als doel het vergroten 

van de gebouwveiligheid. Het aspect ‘ketenverantwoorde

lijkheid’ daarvoor is bij nog lang niet alle handelspartners 

bekend”, legt Borghouts uit. Dit betekent het volgende.

Ketenverantwoordelijkheid
Ontstaat er brand in een gebouw en wordt daar vervolgens 

een type bekabeling in aangetroffen dat niet aan de voor

schriften voldoet, dan dient de afkomst daarvan herleidbaar 

te zijn. Alle schakels in de keten moeten keihard kunnen 

aantonen aan al hun verplichtingen te hebben voldaan. Niet 

alleen de fabrikanten en installateurs, ook importeurs en de 

ETgroothandelsbedrijven. En dat gedurende een periode van 

tien jaar, aan de hand van alle voorgeschreven documen

tatie. Dat geldt overigens voor alle EUlidstaten.

Kan een van de schakels dat niet, dan is er op de eerste 

plaats sprake van een economisch delict. Afhankelijk van 

de rol van de kabel bij de ontstane schade of letsel kan 

 vervolgens verdergaande nationale wetgeving in werking 

treden.

De hele keten, van productie tot en met toepassing en 

alles wat daar tussen zit, is dus verantwoordelijk voor de 

brandveiligheid van gebouwbekabeling. Om dit goed en 

unaniem over het voetlicht te brengen bij alle betrokkenen 

hebben de genoemde fabrikanten besloten de nieuwe 

 Fedetsectie hiervoor in te zetten: “Maar hierbij kunnen we 

extra  versterking van andere kabelleveranciers ook nog  

heel goed gebruiken.”

Kwaadwillende partijen
Hij benadrukt dit alles zo zwaar omdat de hogere brand

veiligheidseisen, de aanpassing van ontwikkeling en 

 productie daaraan, plus het voorgeschreven traject van 

testen, certificeren en CEmarkeren de nodige kosten met 

zich mee heeft gebracht. 

Hierdoor zullen er altijd partijen op de markt zijn die tegen 

een lagere prijs kabelproducten aanbieden die weliswaar 

CEgemarkeerd lijken, maar in werkelijkheid niet aan de 

gestelde eisen voldoen. Ook als installatiebedrijven die 

onbewust toepassen overtreden ze de wet: zij hebben hun 

controlerende verantwoordelijkheid.

De nieuwe Nederlandse norm NEN 8012 voor het maken 

van de juiste kabelkeuzes helpt hen daarbij.

Het toegelaten type bekabeling wordt onder meer afhankelijk van het gebruik van het gebouw en de afzonderlijke ruimtes daarin.

‘Dit is een verantwoordelijkheid voor de hele elektro-

technische sector’
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Belang van normen
Daarnaast, verwacht Borghouts, is deze vorm van harmoni

sering van de gebouwveiligheid een trend die zich ook 

binnen de elektrotechniek verder zal uitbreiden over andere 

ETproducten en componenten. Denk alleen al aan de 

ontwikkeling van openbare en gebouwgebonden DCinstal

laties. Daartoe zullen de toegepaste componenten wellicht 

ook weer aan nieuwe eisen en daarmee samenhangende 

normen moeten gaan voldoen. Ook dat zal vragen om veel 

voorlichting.

“De verdergaande harmonisering en bijbehorende hand

having is eveneens een reden waarom we besloten hebben 

de nieuwe Fedetsectie Kabel op te richten. Daarmee zijn we 

tevens actief in Nederlandse normcommissies. Het nationale, 

maar ook het internationale belang daarvan zal alleen maar 

groter worden”, aldus Borghouts.

NEN 8012
Oorspronkelijk zou de nieuwe nationale en Europese 

 regelgeving op dit gebied overigens al eind vorig jaar van 

start gaan. Dat werd uitgesteld, omdat nog niet alle  

EUlidstaten er klaar voor waren. Vanaf 1 juli van dit jaar 

gaat een overgangsperiode in van één jaar en mogen de 

nieuwe wet en regelgeving en bijbehorende NEN 8012 

alvast  worden toegepast. Vanaf 1 juli volgend jaar is het  

ook werkelijk verplicht. 

CE-markering
De in ons land bekende grote kabelfabrikanten waren er vorig 

jaar al klaar voor en besteedden tijdens de vakbeurs Elektro

techniek 2015 veel aandacht aan de nieuwe regel geving. En 

NEN presenteerde daar de kabelnorm NEN 8012. Deze norm 

is bij NEN samengesteld door een speciaal  overkoepelend 

projectteam. Deze werkgroep (zie kader) bestond uit leden 

van twee afzonderlijke normcommissies waarin ook de 

kabelfabrikanten zijn vertegenwoordigd: die voor de elektro

technische productnormen (NEC 20B), en die voor de elektro

technische installatienorm NEN 1010 (NEC 64).

Een nieuwe CE-markering op kabels geeft samen met de bijbehorende documentatie aan wat de brandveiligheidsklasse ervan is.

‘Toepassing van deze normen geeft de juridisch maximaal 

haalbare zekerheid’
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In de nieuwe NEN 1010 die NEN het afgelopen jaar 

 publiceerde, wordt al verwezen naar NEN 8012 voor de 

juiste kabelkeuze. Aan de hand daarvan kunnen engineers 

en installateurs bepalen welke klasse bekabeling is voor

geschreven voor de verschillende specifieke gebruiksruimtes 

in gebouwen. Die gecertificeerde brandveiligheidsklasse 

kunnen zij vinden in de nieuwe CEmarkering op de kabels 

en in de bijbehorende voorgeschreven ‘declarations of 

performance’ (DOP). 

Omdat het overgangsjaar naar de nieuwe regelgeving nu 

 definitief ingaat, legt Paul Borghouts namens de Fedet 

sectie kabel graag nog eens uit wat de achtergronden 

daarvan zijn en hoe het straks allemaal werkt.

Maatschappelijk belang
Om te beginnen is er het maatschappelijk belang van de 

nieuwe Europese verordening. In dit deel van de we

reld brengen we negentig procent van onze tijd door in 

 gebouwen. En eveneens negentig procent van alle branden 

die uitbreken vindt plaats in gebouwen. Hierdoor sterven in 

Europa elk jaar 4000 mensen als gevolg van brand. Daar 

komt een niet vastgesteld aantal gewonden nog eens bij.

Tegelijkertijd is er de trend naar zelfregulering van het 

preventieve toezicht op de gebouwveiligheid door de markt 

zelf. Maar de wetgeving op dat gebied blijft onverminderd 

van kracht.

Daarom is binnen de Europese Unie al jaren geleden nieuwe 

regelgeving met betrekking tot de veiligheid van bouw

producten ontwikkeld. Dat is de Construction Products 

Regulation (CPR), die fasegewijs voor verschillende product

groepen wordt ingevoerd.

Een deel van deze Europese Bouwproducten Verordening 

gaat komende maand ook gelden voor de elektrotechnische 

bekabeling in gebouwen met betrekking tot ‘gedrag bij 

brand’.

Dit om een snelle verplaatsing van de brand door het 

gebouw via de bekabeling  en het vrijkomen van giftige 

stoffen en gassen daarbij  te voorkomen.

Functiebehoud
Later komt daar het ‘behoud van de functie’ van kabels 

 tijdens brand nog bij. Dit onder meer om te zorgen dat 

 allerlei veiligheidsvoorzieningen in gebouwen ook tijdens 

brand  en zelfs bij uitval van de netspanning  blijven 

Met de nieuwe nationale norm NEN 8012 is Nederland klaar voor de nieuwe Europese regelgeving voor de brandveiligheid van gebouwbekabeling. De titel is 

‘Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen’. 

 ‘Hierbij kunnen we extra versterking nog goed gebruiken’
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functioneren. Bekende voorbeelden zijn de noodverlichting, 

verlichte vluchtrouteaanduiding, de ontruimingsalarm

installatie, brandkleppen in de ventilatie, en sprinklers.  

Plus natuurlijk de noodstroomvoorzieningen daarvoor.

Europa en de fabrikanten
De CPR schrijft onder meer voor dat fabrikanten al hun 

kabels voor toepassing in gebouwen laten testen en 

 certificeren op basis van nieuwe productnormen. Daaruit 

volgt een brandveiligheidsklasse die zij dienen aan te geven 

in de CEmarkering op hun kabelproducten en in  

de  documenten die daarbij horen.

De bijbehorende Europese norm NENEN 50575 voor de 

kabelfabrikanten stelt eisen aan het brandgedrag van kabels 

in vaste elektrotechnische installaties in gebouwen.  

De aanwijzing van deze kabelnorm door de EU was een 

volgende stap in de implementatie van de CPR die ook op 

vele andere, nietelektrotechnische, bouwproducten van 

toepassing is.

Overgangsperiode
Door uniforme afspraken te maken over essentiële brand

kenmerken van kabelproducten kon vervolgens voor heel 

Europa een eenduidige CEmarkering voor dit brandgedrag 

worden ontwikkeld.

Omdat de classificatie en testmethoden hierdoor zijn 

veranderd moesten alle kabelproducten die nu onder de CPR 

vallen opnieuw worden getest met brandproeven, volgens 

nieuwe testnormen als NENEN 50399. Ook werd het voor 

de fabrikanten verplicht al deze tests te laten valideren door 

instanties die daartoe door de overheid worden aangewezen.

NENEN 50575 voor kabels die onder de CPR vallen gaat nu 

in op 1 juli van dit jaar. De overgangsperiode van 1 jaar is 

recentelijk door de EU herbevestigd. Dat betekent dat hij op 

1 juli 2017 verplicht zal zijn.

NEN 1010 en NEN 8012
De nieuwe CEmarkering voor de brandclassificatie op de 

kabels gaat gelden voor heel Europa. Maar iedere EU

lidstaat mag zelf nog bepalen welke klasse kabels in een 

bepaald type gebouw  en in de verschillende afzonderlijke 

gebruiksruimtes en brandveiligheidszones daarin  mag 

worden geïnstalleerd.

Nederland is hiervoor klaar met de nieuwe nationale norm 

NEN 8012. De titel is ‘Beperking van schade als gevolg 

van brand van en via de elektrische leidingen’. Hij is van 

toe passing op ‘elektrische en glasvezel leidingen voor de 

voeding, besturing en communicatie in bouwwerken’. Zo 

wordt het ook omschreven in de genoemde productnorm 

NENEN 50575 voor de fabrikanten van deze kabels.

Ook de nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010 die NEN het 

afgelopen jaar publiceerde verwijst al naar NEN 8012 ‘voor 

de selectie van de voorgeschreven brandveiligheidsklasse 

van de bekabeling’, aldus de norm.

Dat werkt als volgt. De bekabeling vormt de verbinding 

 tussen alle afzonderlijke producten, componenten en 

 schakel en verdeelinrichtingen, waaruit een elektro

technische installatie als geheel wordt opgebouwd. Voor  

al die losse onderdelen en materialen zijn er tal van af

zonderlijke productnormen, waaraan de fabrikanten zich 

dienen te houden. Ook voor de elektriciteitskabels.

Alle grote bekende kabelfabrikanten in ons land zijn klaar voor de nieuwe voorschriften voor 

de brandveiligheid van hun producten.

‘Er kunnen altijd partijen zijn die niet-gecertificeerde kabels 

aanbieden’
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Naar de productnormen wordt verwezen vanuit de norm  

NEN 1010 voor de elektrotechnische installatie als geheel. 

Daar hebben de adviseurs en installateurs zich samen met 

hun opdrachtgevers aan te houden.

En voor hen is er nu ook de nieuwe norm NEN 8012 voor 

de brandveiligheid van de gebouwbekabeling. Aan de hand 

hiervan kan worden vastgesteld welke kabel op basis van 

haar nieuwe CEmarkering dient te worden toegepast. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in gebruiksfuncties van 

gebouwen en afzonderlijke ruimtes daarin, zoals:

• Ziekenhuizen

• Scholen

• Hotels

• Kantoren

• Woningen

• Fabrieken

• Gevangenissen

• Tunnels

Daarnaast wordt rekening gehouden met risicofactoren als:

• Aantal aanwezigen

• Hun bekendheid met het gebouw

• Hun zelfredzaamheid

• De aanwezigheid van slaapgelegenheid

• De mogelijke gevolgschade (direct of indirect)

• De methode van bekabeling

• De aanwezigheid van brandbaar materiaal

• De kans op het ontstaan van brand

• De grootte van het grondoppervlak

• Extra beschermde vluchtroutes

De indeling in deze risicoklassen in NEN 8012 sluit aan bij 

de risicoklassen in andere Nederlandse brandveiligheids

voorschriften. Daarnaast biedt NEN 8012 methoden om bij 

de verschillende gebruiksfuncties van een gebouw of ruimte 

daarin de risico’s te inventariseren.

Hierbij is door het projectteam ook gekeken naar de  metho 

dieken die al worden gebruikt bij het bepalen van bij  voor

beeld de veiligheidszones rondom machines in de industrie, 

en de brandveiligheidszones vanuit het  Nederlandse 

 Bouwbesluit. Dit in verband met de uniformiteit van de 

verschillende risicoanalyses van de brandveiligheid in 

gebouwen.

Kortom, met de nieuwe NEN 8012 kunnen voortaan de  

juiste kabels worden geselecteerd op grond van hun nieuwe 

CEmarkering, en het specifieke gebruik van de ruimte 

waarin ze worden geïnstalleerd volgens de nieuwe  

NEN 1010.

Juridisch
Hoe de aanwijzing van de nieuwe NEN 1010 en NEN 8012 

in het Nederlandse Bouwbesluit er uit komt te zien staat nog 

niet vast. “Maar”, zegt Paul Borghouts tot slot:

“Toepassing van deze normen geeft in ons land alle bij 

gebouwbekabeling betrokken marktpartijen in ieder geval 

de juridisch maximaal haalbare zekerheid aan de Europese 

Bouwproducten Verordening en Nederlandse wetgeving te 

hebben voldaan.”

               n 

Het projectteam NEN 8012
De nieuwe norm NEN 8012 die in bijgaand artikel wordt beschreven is sa-

mengesteld door een speciaal projectteam bij NEN. Deze werkgroep bestond 

uit leden van de twee afzonderlijke normcommissies: die voor de elektro-

technische productnormen waaronder kabels (NEC 20B), en die voor de 

elektrotechnische installatienormen (NEC 64) aangevuld met enkele externe 

deskundigen. De leden van de werkgroep waren:

M. Kobilsek (voorzitter), Draka Kabel BV, Delft 

P. Borghouts, Nexans Nederland, Schiedam 

J. den Breems, Akzo Nobel, Arnhem 

G. de Groot, Croon Elektrotechniek, Apeldoorn 

W. Hamer, Tebodin Netherlands, Den Haag 

A. Lock, Efectis Nederland, Bleiswijk 

‘Vanaf 1 juli dit jaar mag het, vanaf 1 juli 2017 móet het 

ook echt’






