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Noodverlichting
Onze nooduitgangen zijn goed zichtbaar en de
noodverlichtingarmaturen springen automa-
tisch aan zodra het alarm ergens in ons
gebouw afgaat. Bij de laatste controle vertel-
de de controleur van de brandweer dat wij
niet voldoen aan de eisen die aan noodver-
lichtingarmaturen worden gesteld. Kunt u mij
vertellen wat die eisen zijn?
Volgens de wet voor noodverlichtingar-
maturen hoeft de noodverlichting niet
altijd te branden zolang de stroomtoe-
voer niet wordt onderbroken. Normaliter
moet er wel een indicator op de noodver-
lichting zitten waarmee kan worden
gecontroleerd of de verlichting ook
daadwerkelijk functioneert. Verder moe-
ten nooduitgangen duidelijk zichtbaar
zijn. Is dit niet het geval, dan moet de
noodverlichting wel constant moeten
branden.
De brandweer kan de wet ruim interpre-
teren. Dat komt doordat de brandweer
met verschillende Europese richtlijnen
en nationale wetgevingen werkt. Bij
meningsverschillen over de uitleg van de
wet kan het beste een nuchtere en logi-
sche gedachtegang worden gevolgd.
Regelmatig gaat de controleur daarmee
akkoord, ondanks de regelgeving en
aanwijzingen van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en de eisen van de CE-
markering.
Uiteraard kan een bedrijf met de diverse
regelingen rekening houden. Volgens de
Arbowet is de werkgever bijvoorbeeld
verplicht voor vluchtwegen en nooduit-
gangen te zorgen. Ook noodverlichting
is een van de noodzakelijke voorzienin-
gen. Tevens zijn er vier normen die in
verband staan met noodverlichting.
NEN-EN 1838 geeft de lichttechnische
voorschriften aan voor noodverlichting
in gebouwen. NEN 6088 definieert de
eisen waaraan het product moet voldoen
en de bepalingsmethoden voor vlucht-
wegaanduiding. NEN 1010 geeft de eisen
weer waaraan een noodverlichtingsin-
stallatie moet voldoen. Tot slot zijn in
NEN-EN-IEC 60598-2-22 de product-

technische vereisten vastgelegd waaraan
noodverlichtingarmaturen moeten vol-
doen.

Garantietermijn
In januari 2002 hebben wij een nieuw contro-
lesysteem voor de temperatuur in onze koel-
cellen laten installeren. Rond de aanschaf is de
garantietermijn nooit ter sprake gekomen. Wij
gingen uit van twee jaar. Sinds begin mei
2003 functioneert het systeem niet meer goed.
Volgens de leverancier is de garantietermijn
verlopen waardoor hij niet langer verplicht is
de reparatie kosteloos uit te voeren. Heeft de
producent het recht om een overeenkomst te
sluiten zonder een duidelijke garantietermijn?
Ondanks het feit dat er geen duidelijke
afspraken zijn gemaakt over een garan-
tietermijn, heeft de producent altijd de
verplichting een deugdelijk product af te
leveren. Indien aan deze verplichting niet
wordt voldaan, is er sprake van het leve-
ren van een wanprestatie. Na aflevering
van een functionerend product en na het

verstrijken van een redelijk geachte
levensduur, vervalt echter het punt van
de wanprestatie.
Bij consumentenaankopen is dit anders
geregeld. In die situatie is in de wet vast-
gelegd dat de garantietermijn minimaal
twee jaar bedraagt. Hiervan uitgesloten
zijn producenten die een product met
een beperkte levensduur verkopen, zoals
verlichting of batterijen. In uw geval is
deze verplichting er niet. Uw aankoop
betrof immers geen consumentenpro-
duct, maar een product dat business-to-
business is aangeschaft. De producent
van het controlesysteem en u hadden de
mogelijkheid een garantietermijn over-
een te komen. Dit is echter niet gebeurd.
Zodoende geldt de standaard garantie-
termijn van een jaar, waarbij rekening is
gehouden met de levensduur van het
product.

Wetgeving
Veiligheid en recht

In ‘Veiligheid en recht’ beantwoordt technisch jurist en beëdigd

contra-expert Martin Degen vragen uit de praktijk op het gebied

van Europese productwetgeving en CE-markering. De redactie

nodigt lezers uit om vragen in te sturen onder vermelding van 

‘Veiligheid en recht’.
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Nooduitgangen moeten duidelijk zichtbaar zijn, zo niet dan moet de noodverlichting con-
stant branden.


