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Juli 2020-2 

NEN 8012 NU OOK VOLGENS NEN FOUT 
 
Inleiding 
Door publicatie van het wijzigingsblad “NEN 8012:2015/A1:2020” van juni 2020 erkent ook NEN, de 
uitgever van NEN 8012, dat door toepassing van NEN 8012 niet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 
wordt voldaan (zie voor fouten in NEN 8012 Nieuws1010-juni 2019). 
 
Wijzigingsblad “NEN 8012:2015/A1:2020” 
In het wijzigingsblad waarschuwt NEN dat de met behulp van NEN 8012 geselecteerde brand-
classificatie voor elektrische leidingen daarom moet worden geverifieerd met de minimumprestatie-
eisen (brandklasse en rookklasse) uit het Bouwbesluit 2012.  

Verificatie met het Bouwbesluit 2012 geldt trouwens ook voor de brandklasse en rookklasse die met 
behulp van de selectietools van de gerenommeerde kabelfabrikanten zijn bepaald. Dit omdat deze 
selectietools van de foute NEN 8012 zijn afgeleid. 
  
Geruisloze publicatie 
Normaal gesproken had een foute norm zoals NEN 8012 moeten worden ingetrokken. Echter NEN 
heeft ervoor gekozen om een wijzigingsblad te publiceren. 

Het wijzigingsblad “NEN 8012:2015/A1:2020” is eind juni 2020 “geruisloos” gepubliceerd door hieraan 
geen ruchtbaarheid te geven. 

Hetzelfde is gebeurd met de publicatie, op 27 mei 2020, van het aanvullingsblad “NEN 1010:2015/ 
A1:2020 nl” bij NEN 1010:2015+C2:2016, waarin is aangegeven dat alle verwijzingen in NEN 1010 naar 
NEN 8012:2015 zijn komen te vervallen (zie ook Nieuws1010-juli 2020-1). 

Het is duidelijk dat het voor de uitgever NEN en de betreffende normcommissies pijnlijk is om te 
moeten erkennen dat toepassing van NEN 8012 leidt tot oplossingen waarmee niet aan wettelijke 
eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Dit rechtvaardigt de “geruisloze publicatie” niet. 
  
Gezichtsverlies en belangenverstrengeling 
Volgens MEER1010 heeft het er alle schijn van dat NEN gezichtsverlies probeert te voorkomen 
en de voor de inhoud van NEN 8012 verantwoordelijke Werkgroep NEN 8012, die hoofdzakelijk 
bestaat uit vertegenwoordigers van de grote kabelfabrikanten, de hand boven het hoofd houdt 
door een foute NEN 8012 “in de lucht te houden”. 

MEER1010 kan zich niet aan de indruk onttrekken dat, aan de NEN onwaardige “oplossing” volgens 
het wijzigingsblad “NEN 8012:2015/A1:2020”, mogelijke invloed en commerciële belangen van de 
grote kabelfabrikanten ten grondslag liggen.  
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http://www.meer1010.nl/
https://www.nieuws1010.nl/wp-content/uploads/2019/07/Nieuws1010-juni-2019-Intrekken-NEN-8012.pdf
https://www.nieuws1010.nl/wp-content/uploads/2020/06/Nieuws1010-juli-2020-1-NEN-8012-geschrapt-uit-NEN-1010.pdf
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Zorg- en informatieplicht NEN 
Door het voorschrijven of toepassen van een verkeerde, met behulp van NEN 8012 geselecteerde, 
brandclassificatie kunnen adviseurs en installateurs door benadeelde partijen hiervoor aansprakelijk 
worden gesteld. MEER1010 is daarom van mening dat NEN de gebruikers van NEN 8012 over de 
fouten in NEN 8012 en de publicatie van het wijzigingsblad op een adequate wijze had moeten 
informeren.  

NEN had bijvoorbeeld door middel van een persbericht via haar mediakanalen gebruikers van NEN 
8012 over de fouten in deze norm moeten informeren. NEN heeft dit nagelaten. 

De gevolgde werkwijze is niets voor NEN die, als er een nieuwe norm of cursus verschijnt, potentiële 
afnemers via haar website, Elektromail en MAG 1010 met informatie hierover bestookt. 
 
Wijzigingsblad NEN 8012:2015/A1:2020 
Onderstaand het gedeelte van de tekst uit het betreffende wijzigingsblad met de waarschuwing van 
uitgever NEN: 

“Om te voorkomen dat onderstaande bepalingsmethoden leiden tot de selectie van een 
brandclassificatie die lager is dan de minimumprestatie-eis uit het Bouwbesluit (na publicatie van een 
herziene versie), moet de uitkomst worden geverifieerd met deze minimumprestatie-eis.” 

Het wijzigingsblad is, door het volgen van onderstaande link, gratis via de website van NEN te 
bestellen. 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-80122015A12020-nl.htm 
 
Dubbel werk 
Door eerst met behulp van NEN 8012 een brandklasse en rookklasse te selecteren en dan vervolgens 
deze weer te moeten controleren met de brandklasse en rookklasse uit het Bouwbesluit 2012 leidt tot 
veel extra werk. Efficiënter is het om hiervoor direct het gratis, voor eenieder toegankelijke en altijd 
actuele Bouwbesluit 2012 te raadplegen.     

De door NEN geadviseerde werkwijze lijkt op een situatie waarbij een huisarts de patiënt adviseert 
om een uitgeschreven recept voor de zekerheid nog even te laten controleren door de apotheker 
omdat het weleens verkeerd zou kunnen zijn. 
 
Kostenbesparing 
Toepassing van het Bouwbesluit 2012 kan bovendien leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Dit 
komt omdat het Bouwbesluit 2012 niet in elke situatie en niet aan alle leidingen eisen met betrekking 
tot het brandgedrag stelt.  
  

http://www.meer1010.nl/
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-80122015A12020-nl.htm
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Bovendien geldt er voor leidingen een vrijstellingsregeling voor een eis aan de brandklasse en 
rookklasse. Altijd geldt dat per ruimte 5% van de gezamenlijke oppervlakte van alle wanden, vloeren 
en plafonds is vrijgesteld voor de eis aan een brandklasse en rookklasse. In sommige gevallen is zelfs 
10% van de oppervlakte vrijgesteld voor een eis aan de rookklasse. 

Wordt vervolgd. 

 

http://www.meer1010.nl/

