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Introductienotitie Fedet

Wie wij zijn

Fedet (Federatie Elektrotechniek) is dé belangenbehartiger van en voor ondernemers in de
elektrotechnische sector. Zij belichaamt als branche de “E” binnen de FME, de Federatie Metaal en
Elektrotechnische industrie. Fedet bundelt de belangen en inzichten van haar leden, actief in de
Industrie, Bouw en Infra & Energie en is daarmee gesprekspartner voor de politiek en beleidsmakers.
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de
praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen
overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders. Omgekeerd is Fedet ook afhankelijk
van de ontwikkeling op de terreinen die haar leden aangaan en is zij graag gesprekspartner voor de
vormgeving daarvan.

Missie en visie

Wij zien het belang van elektrotechniek toenemen in de samenleving. De waarde van techniek voor
mens en maatschappij neemt immers toe. De economie en onze innovatiekracht groeien en
ontwikkelingen zoals digitalisering, de energietransitie of de mobiliteitsbehoefte zullen ons dagelijks
leven alleen maar meer beheersen. De maatschappij van de toekomst is wat ons drijft. Vraagstukken
zijn zowel een kans als een bedreiging voor onze organisaties. Fedet wil haar leden verbinden om
samen een antwoord te zoeken op deze uitdagingen en daarover ook het gesprek aan te gaan met de
instanties die daarover beslissen.

Fedet in cijfers

Fedet telt per 1 januari 2018 174 leden, waarbij in totaal 24.000 mensen in dienst zijn. Gezamenlijk
behaalden zij in 2016 een omzet van 8,8 miljard euro. Onze branche is dus van significant economisch
en sociaal belang voor Nederland. Onze leden variëren van kleine spelers en MKB-bedrijven, tot grote
multinationals zoals Philips Lighting of Siemens. In 2016 is er voor ongeveer 1,5 miljard euro aan
producten geëxporteerd, geproduceerd door leden van Fedet. 52% van de export ging naar landen
binnen Europa De belangrijkste handelspartner voor onze leden is Duitsland. Andere afzetmarkten zijn
China, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Onze leden

Ons beleid wordt bepaald op basis van input van onze leden die daarna gebundeld en vertaald wordt
naar eenduidige boodschappen. Spreekt u met Fedet, dan spreekt u dus met de sector. De Fedet
werkgroepen agenderen en werken aan algemene vraagstukken zoals onderwijs en innovatieve
bedrijfsvoering. Binnen de Secties worden specifieke vraagstukken behandeld. Voorbeelden van secties
zijn de sectie NLA (verlichtingsproducten), de Sectie Kabel of de Sectie Paneelbouw.



Ons bestuur

Het algemeen bestuur van Fedet bestaat uit de volgende personen:

Speerpunten Fedet

Binnen haar reeks van belangen en posities heeft Fedet vijf speerpunten benoemd waar zij, namens
haar leden, de focus voor 2018 op richt. Deze zijn:

I. Duurzaamheid en Circulariteit

Zoals gezegd zal de energietransitie van diverse partijen, zowel overheden, bedrijven als consumenten,
een extra inspanning vragen. Fedet gelooft dat door het aanpassen, verjongen en partiële
modernisering van de huidige infrastructuur, al grote winst te behalen valt. Ook duurzame verlichting
kan hierin een rol spelen. Onze leden dragen met deze ideeën graag bij aan de ambitieuze
doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en ons eigen Energieakkoord.

Fedet wijst er daarnaast op dat de Aanbestedingswet een goed instrument is in relatie tot de Klimaat-
en energiedoelen. Ook de overheid valt immers onder de wettelijke verplichting om gebouwen te
verduurzamen en kan dat onder meer doen door energiebesparende maatregelen te treffen, met een
terugverdientijd van 5 jaar. De Aanbestedingswet 2012 bevat daartoe de nodige instrumenten die
ingezet kunnen (en zouden moeten) worden1.

II. Human Capital

De aansluiting van het onderwijs op de huidige arbeidsmarkt is een punt van zorg bij de leden van
Fedet, evenals de krapte aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een tekort aan voldoende
gekwalificeerd personeel is een spookbeeld, dat echter wel concreet dreigt. Individuele leden van Fedet
nemen daarom tal van initiatieven om scholen aan bedrijven te koppelen. Daartoe is o.m. de ‘Fedet
Instroom Award’ in het leven geroepen, waarbij het bedrijf met het beste instroom-initiatief in het
zonnetje wordt gezet. Maar onze leden kunnen het niet alleen. Betrokkenheid vanuit het Rijk is vereist,
er moeten in samenhang met het Techniekpact verdere stappen worden gezet. Denk aan meer
aandacht en werving voor technisch onderwijs, goede bijscholingsregelingen, maar ook toezicht op
verdringing op de arbeidsmarkt door schijnconstructies.

1) Zoals de procedure van het innovatiepartnerschap (art. 2.31a en b Aanbestedingswet 2012), de geboden ruimte voor circulair
aanbesteden, het stellen van (certificerings)eisen rondom analyse, ontwerp en uitvoering van energiebesparende maatregelen of de
inzet van additionele instrumenten zoals de Leidraad Aanbesteding Energieprestatiecontracten, het Ener
gielabel of de zgn. “Frisse Scholen Klasse” van de RVO die ook in andere sectoren en op andere gebouwen kan worden toegepast. Een
nadere juridische analyse is hier te vinden: http://www.bootadvocaten.nl/wp-content/uploads/2017/11/4.-Alexandra-Boot-Boot-
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III. Digitalisering

Digitalisering, de toenemende databehoefte van de consument, de stijgende capaciteitsbehoefte van
consument en industrie voor vaste en mobiele netwerken, de komst van 5G (en de generaties daarna)
en ‘the internet of things’ (IoT) zullen vormgeven aan de maatschappij van de toekomst, en maken een
steeds belangrijker deel uit van ons leven. Fedet ontwikkelt nieuwe devices en technieken die op deze
toekomst aansluiten. Willen consument en bedrijfsleven die goed kunnen gebruiken, dan vraagt dat
onder meer toegang tot bestaande en nieuwe telecominfrastructuren, de juiste ligging daarvan (niet tot
aan, maar tot in het gebouw) en voldoende capaciteit voor alle gebruikers. En dus hulp van de
overheid: zij geeft de frequentievergunningen uit en stelt regels voor toegang tot
communicatienetwerken maar gaat bv. ook over herbestemming van oude netwerken (bv. glasvezel in
het afgeschakelde gasnet). De overheid is dus niet alleen regulator, maar ook partner voor innovaties.

IV. Bouwagenda en CPR-kabels

De Bouwagenda zoals opgenomen in het Regeerakkoord wordt van harte ondersteund door Fedet. Wij
delen de ambitie van het kabinet om Nederland koploper te maken als het gaat om duurzaamheid en
innovatie. Wij hopen vooral dat de Rijksoverheid en haar Rijksgebouwendienst haar rol als ‘launching
customer’ verder invult. Dat geldt bv. ook voor het gebruik van elektrotechnische materialen.

Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels voor installaties in de bouw voldoen aan de Europese CPR Norm EN
50575 die nadere eisen stelt aan brandveiligheid van kabels en het inzicht in de prestaties van
bouwproducten. Toch blijkt dat er nog kabels van voor deze norm worden toegepast bij bouwprojecten,
ook bij de Rijksoverheid. Fedet pleit dan ook voor betere naleving en handhaving van deze regels in
Nederland (zie ook het volgende speerpunt).

V. Toezicht en Handhaving

Onze leden maken zich zorgen om een terugtrekkende overheid als het om toezicht en handhaving
gaat. Europese richtlijnen worden geïmplementeerd en omgezet in nationale wetgeving. Dit leidt tot
harmonisatie van kwaliteits- en veiligheidseisen en certificeringen. Daarna komt het neer op toezicht op
de naleving en daar wringt het af en toe, met name doordat de capaciteit tekort schiet. Dat raakt de
maatschappij: denk bv. aan producten die vanuit China illegaal op de markt komen die niet conform de
eisen zijn en daarmee serieuze (veiligheids-)risico’s opleveren, zoals kortsluiting of rookvergiftiging door
verbranding van kabels waarbij snelle brandvoortplanting of de ontwikkeling van toxische gassen
(chloorgassen) en rookontwikkeling optreedt.

Naast toegepaste materialen vraagt Fedet ook aandacht voor toenemende schade en brand door
kortsluiting vanwege ondeugdelijke aangelegde installaties2.

Het belang van kwantitatief en kwalitatief voldoende toezicht loopt als rode draad door elk van de
hierboven genoemde aandachtsgebieden.

Samenhang

Deze beleidsprioriteiten zijn niet los van elkaar te zien. Een integrale benadering vanuit de Rijksoverheid
is dan ook nodig om optimaal uitvoering te geven aan de diverse uitdagingen. Zonder elektrotechniek
komt digitalisering niet tot stand. Digitalisering kan bovendien niet verder worden gebracht zonder
gekwalificeerd personeel dat weet wat zij doet. En aan een duurzame, innovatieve bouwagenda kan
enkel uitvoering gegeven worden, als de overheid goed handhaaft.

Fedet nodigt u graag uit om het gesprek aan te gaan over bovengenoemde speerpunten en de
standpunten van haar leden daarin.

2) Zie bv. https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/12/installateurs-en-verzekeraars-willen-af-van-brand-door-kortsluiting-
101256361 of https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/nieuwe-controlemethodiek-moet-brandrisico-verkleinen

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/12/installateurs-en-verzekeraars-willen-af-van-brand-door-kortsluiting-101256361
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/nieuwe-controlemethodiek-moet-brandrisico-verkleinen
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Fedet deelt de ambitie uit het Regeerakkoord en de Bouwagenda om Nederlandse woningen en
kantoren koploper te maken als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Een florerende bouwsector is
essentieel voor de toekomst van de Nederlandse economie, terwijl een duurzame bouw en benutting
van woningen en kantoren de belangrijkste bijdrage levert aan de reductie van CO2 en dus, aan de
Klimaatdoelstellingen van het kabinet.

Ofschoon de totale omzet nog maar net onder de top in 2008 van voor de economische crisis zit1 is de
bouwsector een van de sterkst groeiende bedrijfstakken van de economie. De bouw is onvermijdelijk
verbonden met de andere speerpunten van Fedet: de inzet van data als meerwaarde voor de
bouwsector, de aanleg van telecomnetwerken tot in (in plaats van tot aan) het gebouw als katalysator
voor toekomstige toepassingen binnen de Internet of Things of de beschikbaarheid van gekwalificeerd
personeel voor uitvoering van de werkzaamheden. Maar ook rondom duurzaamheid en een circulaire
economie speelt de bouw een majeure rol, bijvoorbeeld door het aanjagen van circulaire
aanbestedingen of de moglijkheid die verstevigde inzet van LED-verlichting en (elektrische)
infraroodverwarming biedt om de CO2 uitstoot van woningen en kantoren te verkleinen.

CPR-kabels

Sinds 2013 is nieuwe Europese wetgeving van kracht die bouwproducten standaardiseert. Deze
verordening (de Construction Products Regulation; kortweg CPR) heeft als doel om uniforme informatie
te vertrekken over bouwproducten en daarmee gebouwen (brand-)veiliger te maken. Samengevat
bieden deze regels de mogelijkheid op een uniforme en transparante manier kabels voor te schrijven
die bij brand veel minder dodelijke verbrandingsgassen vrijgeven. En voorkomen deze regels dat bij
brand in risicovolle ruimtes de kabels niet bijdragen tot de brandverspreiding en geen giftige gassen
verspreiden op basis van de halogenen Fluor en Chloor. Bij oudere bekabeling bestaat dat risico wel,
met alle gevolgen van dien.

Kabels die onder de CPR vallen moeten tevens voldoen aan een Europese norm (EN50575). Vanaf 1 juli
2017 is deze norm verplicht voor fabrikanten en importeurs die CPR-gecertificeerde kabels op de markt
brengen. Het Bouwbesluit regelt dit. Tegelijkertijd wijst de praktijk uit dat handhaving op de verplichting
nog niet voldoende op niveau is: er is een tekort bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT) aan
controleurs, waardoor oude bekabeling alsnog wordt toegepast en illegale kabels, die ogenschijnlijk een
100% kopie van de originele kabels zijn maar niet voldoen aan de eisen, toch in Nederland op de markt
komen. In het algemeen is er sprake van grote onduidelijkheid rondom de CPR.

Voor de leden van Fedet is dit dossier van groot belang. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij maar liefst
80% van de markt als het gaat om kabels.

Fedet heeft ervoor gezorgd dat onze leden en installateurs proactief werden geïnformeerd over de
nieuwe verordening, nieuwe eisen en verboden en dat zij bij ons een loket vinden voor eventuele
vragen. De kabels die onze leden fabriceren, zijn daarom compliant met de regelgeving. Fedet vraagt
echter wel van de overheid, dat zij het Bouwbesluit ook effectief handhaaft tegenover de toepassing
van de kabels bij bouwprojecten, resp. actief optreedt tegen illegale, non-compliant kopieën daarvan.
Om reden van veiligheid, maar ook om reden van een gelijk speelveld.

1) Bron: CBS kwartaalmonitor bouw, 23-11-2017 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/47/omzetgroei-bouw-
kleiner-tekort-aan-personeel-groter

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/47/omzetgroei-bouw-kleiner-tekort-aan-personeel-groter


De Fedet ziet daarbij goede mogelijkheden om een samenwerking tussen sector en ILENT vorm te
geven op het gebied van handhaving en controle, zodat een zowel effectiever als efficiënter resultaat
ontstaat. Wij hebben bij de ILENT een voorstel gedaan (het CPR compliance cable initiative) om
gezamenlijke controle en handhaving te organiseren, naar aanleiding van dit bezoek worden de
mogelijkheden onderzocht voor melding van non-compliance producten, die op de Nederlandse markt
worden aangeboden.

Een mogelijkheid om dit te organiseren zou het Engels model kunnen zijn. Daarbij is een testcommissie
van bedrijven en overheidsinspectiediensten ingesteld. Zij test bekabeling en is het loket waar
meldingen of afwijkingen in kabels gedaan kunnen worden. Zodra de testcommissie een afwijking
registreert en daarvan melding doet, dient het departement op te treden. Fedet zou graag zien dat dit
model ook in Nederland geïntroduceerd wordt en is graag bereid om daartoe middelen en mankracht
beschikbaar te stellen.

Overheid als launching customer

Het spreekt voor zich dat ook bij de bouw en verbouw van overheidsgebouwen (via de
Rijksvastgoedbedrijf en via aanbestedingseisen) aan deze nieuwe regels moet worden voldaan.

Maar niet alleen als het gaat om kabels moet de overheid vooraan staan. Ook als het gaat om
uitdagingen rondom digitalisering en toekomstige infrastructuur zouden Rijksgebouwen als een soort
proeftuin moeten dienen om zo voor de markt kansen te verkennen. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt
hier al het initiatief toe. Wij zien deze pilots graag uitgebreid worden, zodat overheid, markt en burger
daarvan kunnen profiteren. Daarbij denkt Fedet onder meer aan programma’s met maximale inzet van
sensortechnologie om systemen zoals verlichting, toegankelijk en optimaal te laten functioneren.

Gelijkstroom bespaart energie

Kantoren hebben te maken met een gelijkspanningsnet in plaats van het gebruikelijke 230V-
wisselspanningsnet. Dit levert een consequente energiebesparing op, omdat omzetverliezen van
omzetters hiermee verdwijnen. Voordat de wisselstroom uit het openbare elektriciteitsnet door de
computer of TL-verlichting wordt opgenomen, is die alleen al in het kantoorpand een paar keer
omgezet van wisselstroom naar gelijkstroom. Dit leidt tot onnodige verliezen.

Fedet vraagt het kabinet om streng toe te zien op naleving van de CPR en EN 50575 en de nationale
toepassing hiervan de NEN8012. Daartoe zou de capaciteit van het aantal ILENT-inspecteurs moeten
worden vergroot en zou een testcommissie naar Engels model moeten worden ingesteld.

Fedet hoopt dat de overheid het voortouw neemt om innovaties in de bouw te verkennen en
valoriseren. Rijksgebouwen kunnen daarbij als proeftuin fungeren.

Fedet bepleit dat bij nieuwbouw van kantoren een gelijkspanningsnet wordt toegepast, hetgeen
onnodige verliezen aan energie voorkomt en dus, energie bespaart.
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