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VOLGENS TKF, LID VAN FEDET, IS HERGEBRUIK VAN KABELS VERBODEN
Inleiding
Op vrijdag 11 juni 2021 werd bij MEER1010 het vakblad E & W van Techniek Nederland door de
brievenbus geschoven. Een mooi blad dat altijd met plezier wordt gelezen.
Over de juistheid en de volledigheid van het in dit blad geplaatste artikel, “Samen de cirkel rondmaken voor elektrakabel”, waarin de heer Rob Roelofs, hoofd R&D van de Twentse Kabelfabriek TKF
uit Haaksbergen, zijn zienswijze geeft over het hergebruik van kabels, heeft Jan van der Meer van
MEER1010 zijn twijfels.
Aan het einde van dit document vindt u aangehecht het betreffende artikel uit het vakblad E&W
van Techniek Nederland van juni 2021.
Onderstaand legt Jan van der Meer uit waarover hij, voor wat de juistheid en volledigheid van de
inhoud van het artikel betreft, zijn twijfels heeft.
Wet- en regelgeving
In het artikel wijst de heer Roelofs op de wet- en regelgeving die van toepassing is op
kabelproductie. Het gaat dan volgens hem om de Europese Construction Products Regulation (CPR)eisen uit 2017, die in ons land in het Bouwbesluit (NEN 8012) zouden zijn opgenomen.
De Construction Products Regulation (CPR) gaat volgens Van der Meer o.a. over het voor het eerst in
de handel brengen van bouwproducten waarvoor een Europees geharmoniseerde norm bestaat.
De CPR geldt voor fabrikanten en importeurs en niet voor installateurs. NEN 8012 gaat over de keuze
van het leidingtype, met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via
elektrische leidingen.
In tegenstelling tot dat wat de heer Roelofs beweert, zijn zowel de CPR als NEN 8012 niet opgenomen
in het Bouwbesluit. Sterker nog verwijzing naar NEN 8012 is uit de wel door het Bouwbesluit
aangewezen norm NEN 1010 geschrapt.
MEER1010 vermoedt dat bij TKF het misverstand is ontstaan doordat ISOLECTRA, die net zoals TKF een
volle dochteronderneming van de TKH Group is, in december 2019 op haar website onterecht
beweerde dat, per 1 januari 2020, de CPR en NEN 8012 officieel zouden worden toegevoegd aan
het Bouwbesluit.
Zie voor de bewering van ISOLECTRA: Nieuws1010-December 2019-3
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Rookontwikkeling
De heer Roelofs beweert in het artikel: “De eisen zijn wat betreft rookontwikkeling zelfs nog
aangescherpt in 2020.” Deze bewering is niet juist.
Voor de rookklasse van elektrische leidingen met brandklasse D ca is destijds door de schrijvers van
NEN 8012 en de kabelindustrie bewust gekozen voor rookklasse s3. Rookklasse s3 betekent dat er in
geval van brand geen eisen aan de rookontwikkeling van deze leidingen worden gesteld.
Dat nu ineens door de kabelindustrie voor kabels met brandklasse Dca, in plaats van de rookklasse s3,
rookklasse s2 wordt toegepast, komt niet, zoals de heer Roelofs stelt, doordat de eisen zijn aangescherpt.
De werkelijke reden is dat toentertijd artikel 2.67 van het Bouwbesluit 2012 eiste dat de rookklasse
voor constructieonderdelen die aan de binnenlucht grenzen ten minste s2 moest zijn. Dit is de
rookklasse die geldt voor “bouwproducten algemeen” bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
Voor elektrische leidingen was de eis dat, aan de binnenlucht grenzende leidingen wanneer deze
werden aangemerkt als constructieonderdeel, als deze niet onder 5% of 10% vrijstelling vielen, de
rookproductie lager of ten minste gelijkwaardig moest zijn aan die van rookklasse s2 voor “bouwproducten algemeen”. Door voor elektrische leidingen met brandklasse D ca nu de rookklasse te wijzigen
van s3 (geen eis) naar s2, wordt de door de schrijvers van NEN 8012 en de kabelindustrie gemaakte
fout hersteld.
Kabels mogen volgens TKF niet worden hergebruikt
De heer Roelofs beweert in het artikel: “Kabels mogen niet worden hergebruikt. Er wordt eenvoudig
geen vergunning verleend voor het toepassen van oude kabels.”
Ook deze bewering is volgens MEER1010 onjuist.
Toepassing van zowel nieuwe als gebruikte kabels is volgens MEER1010 niet vergunningsplichtig.
Nieuwbouw
Volgens het Bouwbesluit gelden voor wat het brandgedrag van elektrische leidingen betreft bij
nieuwbouw de “Nieuwbouw voorschriften” uit paragraaf 2.9.1 van dit besluit.
Bij “Nieuwbouw” moet, als er een eis aan de brandklasse voor elektrische leidingen geldt en de
leidingen niet onder de 5% vrijstelling vallen, volgens artikel 2.69a, lid 1b van het Bouwbesluit, de
brandklasse in overeenstemming of gelijkwaardig zijn aan de brandklasse voor elektrische leidingen
volgens NEN-EN 13501-6 uit Tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012.
Als hieraan een eis geldt en de leidingen niet onder de 5% of 10% vrijstelling vallen moet bij
“Nieuwbouw” de rookklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6, voor elektrische leidingen in overeenstemming met of gelijkwaardig zijn aan artikel 2,69a, lid 1a van het Bouwbesluit 2012.
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Hergebruik bij “Nieuwbouw” toegestaan
Hergebruik van bestaande kabels bij nieuwbouw is toegestaan! Voorwaarde is dat, als hieraan een
eis geldt en de leidingen niet onder de 5% of 10% vrijstelling vallen, met betrekking tot het brandgedrag, het prestatieniveau in overeenstemming met artikel 1.3 van het Bouwbesluit, gelijkwaardig
aan de eisen uit artikel 2.69a van het besluit moet zijn.
Hergebruik bij “Verbouw” toegestaan
Voor verbouw is voor wat het niveau van eisen betreft (behalve bij veestallen) het rechtens
verkregen niveau van toepassing.
Het rechtens verkregen niveau is het (actuele) kwaliteitsniveau dat voor de bouwkundige ingreep
voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of vergroten aanwezig is.
Voor elektrische leidingen komt het rechtens verkregen niveau meestal overeen met het niveau dat,
volgens de voorschriften die ten tijde van aanleg van de installatie en eventuele later aangebrachte
wijzigingen of uitbreidingen, van toepassing was.
Uit het bovenstaande blijkt dat ook bij verbouw bestaande leidingen mogen worden hergebruikt.
Publicatie in vakblad E &W van Techniek Nederland
Jammer dat, zoals het zich laat aanzien, het betreffende artikel zonder screening door de redactie
van het vakblad E & W is geplaatst.
De praktijk is meestal zo dat, als marktleiders zoals TKF, DRAKA of NEXANS op het gebied van
brandclassificatie of NEN 8012 iets beweren en deze bewering vervolgens in een vakblad voor de
elektrotechnisch installateur wordt opgenomen, de bewering door adviseurs en installateurs meestal
voor “waar” wordt aangenomen, terwijl dit niet altijd het geval is.
Adviseurs en installateurs zullen, vaak door gebrek aan kennis en om zichzelf in te dekken, bij
nieuwbouw en verbouw na het lezen van de zienwijze van de heer Roelofs van TKF, het zekere voor
het onzekere nemen en geen bestaande bekabeling meer toestaan of gaan hergebruikten.
Dit is goed voor de omzet van de kabelfabrikanten, slecht voor het milieu en de portemonnee van
de gebouweigenaar- en gebruiker.
MEER1010 is van mening dat TKF en de redactie van E&I de beweringen in het artikel nader moeten
onderbouwen en zo nodig moeten rectificeren.
Zie over circulair installeren ook Nieuws1010-Maart 2020-1.
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Meer informatie
Meer informatie over de juiste toepassing van de brandclassificatie vindt u in de uitgave
“Kabels kies je zo”.

Klik hier voor inkijkexemplaar “Kabels kies je zo”

Scan bovenstaande QR-code voor informatie over de
uitgave “Kabels kies je zo”, of bezoek de website
www.kabelskiesjezo.nl
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Samen de cirkel rondmaken
Groothandels die blijven ;zitten met onverkoopbare kabel
restanten en installateurs die niet weten wat ze moeten met
oude elektrakabels uit gebouwen. Hergebruik van kabels voor
eenzelfde toepassing is verboden, dus vaak worden ze maar
weggegooid. Gelukkig wordt er nu ketenbreed nagedacht over
het circulair maken van elektrakabels.

Technische Unie wil bijdragen aan duurzamer omgaan

Tekst: Tom de Hoog Fotografie: TKF

worden.

met materialen en doet dat in overleg met leveran
ciers. Zo zijn er plannen voor een retoursysteem voor
kabelhaspels met Draka (Prysmian). De praktijk is
namelijk dat lege haspels nu nog vaak op de projecten
als afval worden behandeld. En in samenwerking met
kabelleveranciers kijkt men nu ook welke stappen op
het gebied van circulariteit nog meer gezet kunnen

Ken je kabel
Een van de partijen waarvan Technische Unie kabels
betrekt is Twentsche Kabelfabriek TKF uit Haaksbergen.
Hoofd R&D Rob Roelofs: 'TKF produceert verschil
lende soorten kabels. Dat varieert van het vier en zes
kwadraat materiaal voor laagspanning tot de zware
subsea-kabels die windturbines aansluiten op de
energie-infrastructuur. De TU koopt bij ons voorname
lijk het bouw- en installatiepakket. Dat zijn kabels voor
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