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eT s t e n e n m e t e n

Elektrotechnische installaties vaak oorzaak van brand

Vraag naar Scope 10  
inspecties neemt toe

Scope 10 is een kwaliteitssysteem dat op 
verzoek van de verzekeringsbranche is 
ontwikkeld door SCIOS. Gebaseerd op de 
NTA 8220 beschrijft hij op welke manier 
inspecteurs op een veilige manier elektri-
sche installaties en het aangesloten ma-
terieel kunnen beoordelen op brandrisico. 
De kans is bijzonder groot dat hij op korte 
termijn in veel polissen verplicht wordt 
gesteld.
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m het risico van brand te mini-
maliseren, namen verzekerings-
bedrijven tot voor kort de NEN 

3140 op in hun polissen. De norm die 
beschrijft hoe elektrische installaties, 
(opgeleverd conform NEN 1010), moeten 
worden gecontroleerd op een veilige wer-
king. Omdat de norm zich vooral richt op 
het beheer van de installaties, bleek hij 
onvoldoende handvatten te hebben om 
het brandrisico van elektrische installa-
ties te minimaliseren. Hiervoor zijn een-
voudig andere inspecties nodig.

NTA 8220 
Om die reden werd de NTA 8220 ontwik-
keld. Deze Nederlands Technische Af-
spraak werd in december 2017 gepubli-
ceerd en betreft een controlemethodiek 
die zich specifiek richt op brandveilig-
heid van elektrische installaties en de 
daarop aangesloten elektrische toestel-
len. De methodiek beschrijft op welke 
manier het brandrisico is te beoordelen, 
te rapporteren en welke competenties 
nodig zijn om deze werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren. Daarbij richt hij zich 

Afb. 1:  Thermografie is een inspectiemethode die expliciet wordt behandeld in de NTA 8220 en de bijbehorende Scope 10.  

 BRON: FLIR Systems

O



#3  juni 2018

r t i k e l n a a m

41

op twee oorzaken: oneigenlijk gebruik en 
defecten.

Belangrijk om te beseffen is dat de NTA 
8220 géén vervanging is van de NEN 3140 
maar moet worden gezien als een waar-
devolle aanvulling. Verschillen zitten 
onder meer in het feit dat de NTA 8220 
een werkmethode is op basis van een ri-
sicoanalyse model waarbij de metingen 
ondersteunend zijn.

Scope 8, 9 en 10
Parallel aan het verlenen van medewer-
king aan de ontwikkeling van de normen 
en NTA’s voor specifiek installatie-eigena-
ren en inspectie- en installatiebedrijven, 
ontwikkelt het SCIOS een speciaal kwali-
teitssysteem dat gericht is op het veilig 
uitvoeren van de betreffende inspec-
tie- en onderhoudswerkzaamheden. In 
de bijbehorende ‘Scopes’ worden regels 
beschreven voor de certificatie van be-
drijven en zijn de eisen vastgelegd ten 
aanzien van opleiding en ervaring van 

personen die werkzaam zijn bij die be-
drijven. 

Scope 8 en 9 (elektrische installaties en 
arbeidsmiddelen) horen bij het uitvoe-
ren van inspecties conform NEN 3140. 
Voor specifiek de NTA 8220 werd kort ge-
leden Scope 10 vrijgegeven. Frank Smits, 
oprichter van Parkstad Inspecties: “Onder 
andere omdat het Rijksvastgoedbedrijf 

de eerste was die deze Scopes ‘omarmde’, 
is dit hele concept binnen de markt goed 
geland en wordt het inmiddels gebruikt 
door vele installateurs en inspecteurs. 
Praktisch alle relevante partijen hebben 
dan ook hun bijdrage geleverd. Zowel 
de verzekeraars als brancheorganisatie 
UNETO-VNI en de vakvereniging voor 
elektrotechnische inspecteurs iKeur.”

Scope 10 heet officieel: ‘Risico inspecties 
van elektrotechnisch materieel’. Ed Jalink 

van Arepa Inspexx: “De grote stap voor-
waarts bij de ontwikkeling van Scope 10 
is het feit dat deze inspectie nu gecerti-
ficeerd is. Dit betekent dat de uitvoering 
kwalitatief geborgd is: de inspectieom-
vang ligt vast en de Certificatie-Instel-
ling voert jaarlijks een controle uit op 
het kwaliteitssysteem van de inspectie-
bedrijven. Bovendien worden de indi-
viduele inspecteurs iedere 18 maanden 

in de praktijk getoetst op zowel kennis 
als vaardigheden. Voor de afnemer en 
de verzekeraar houdt het in dat hij een 
maximale zekerheid heeft dat de inspec-
ties objectief en onafhankelijk worden 
uitgevoerd door vakbekwame mensen. 
En volgens de norm natuurlijk. 

Trainingen 
Inmiddels heeft een aantal grote ver-
zekeraars de inspecties conform Scope 

10 verplicht gesteld en de verwachting 
is dat anderen snel zullen volgen. In-
spectiebedrijven en installatiebureaus 
die dit type inspecties uitvoeren, doen 
er dan ook verstandig aan zich in de 
materie te verdiepen en zich Scope 10 
te laten certificeren. Michel Wijbrands, 
branchemanager bij UNETO-VNI geeft 
aan: “Dit hoeft niet op stel en sprong. 
De praktijk leert dat oude polisvoor-
waarden nog wel een tijdje in omloop 
zullen zijn en dat het ook tijd kost om 
polissen aan te passen. Gezien het feit 
dat verzekeraars echter al jaren be-
trokken zijn bij de ontwikkeling van 
deze nieuwe NTA en Scope 10, en er dus 
letterlijk om staan te springen, denk 
ik echter ook dat je niet té lang moet 
wachten. Logisch ook. Brand gaat in 
veel gevallen nu eenmaal gepaard met 

Van NEN3140 naar Scope 10
De aanleiding voor dit artikel is een deel van de input die Ed Jalink gaf voor het 
NEN3140 artikel uit de vorige uitgave (#02) van ElektroPraktijk. Hij gaf aan: “Het 
gaat er bij de kennis van de NEN 3140 niet alleen om hoe een inspecteur de NEN 
3140 hanteert voor zijn eigen werkzaamheden, dit zit wel goed (uitzonderingen 
daar gelaten), maar meer: ‘hoe om te gaan met de aanvragen over het inspec-
teren van installaties en arbeidsmiddelen van klanten’. De markt verandert en 
steeds meer verzekeraars zullen in het kader van brandveiligheid een SCIOS 
Scope 10 inspectie vragen die gebaseerd is op de NTA 8220.

Afb. 2:  De Bow Tie methodiek ondersteunt in het behoordelen van brandrisico’s aan 
elektrische installaties en de hierop aangesloten apparatuur.  

 BRON: Van der Heide Opleidingen en Inspecties
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hoge kosten door schade en gederfde 
winst en daarnaast met menselijk 
leed.”

Op dit moment is er een beperkt aan-
tal partijen dat trainingen aanbiedt die 
dienen als basis voor het succesvol door-
lopen van het bijbehorende examen. In 
willekeurige volgorde zijn dat: Parkstad 
Inspecties, Quercus Technical Services, 
Omega Energietechniek en Van der Hei-
de Opleidingen en Inspecties. John de 
Weerd van Van der Heide: “In principe 
kan en mag iedereen deelnemen aan 
deze trainingen, alleen voor het mogen 
gebruiken van uiteindelijk Scope 10 is 
een Scope 8 opleiding verplicht. Verder 
moet de betreffende inspecteur – con-
form NTA 8220 – een vakbekwaam per-
soon zijn die relevante ervaring heeft in 
de elektrotechnische installatietechniek 
gedurende minstens drie jaar én rele-
vante ervaring in het inspecteren van 
elektrische installaties volgens NEN 3140 
gedurende minimaal één jaar. 

Inhoud trainingen
De Scope 10 trainingen gaan in op ver-
schillende onderdelen waaronder:

  Wet- en regelgeving
  Warenwetbesluit
  Beoordeling brandrisico
  Bepalen van de omvang van de  

beoordeling
  Steekproeven

  Risico van brand door elektrisch  
materieel

  Meting en beproeving
  Thermografie
  Rapportage
  Urgentieniveau 

Een onderdeel dat specifiek wordt ge-
toetst in het examen is het gebruik van 
thermografie als middel om brandrisico’s 
op te sporen. Belangrijke brandoorzaken 
zijn namelijk overgangsweerstanden, 
overbelasting, beschadigingen en de-

fecte componenten in combinatie met 
brandbare materialen in de omgeving. 
Met een warmtebeeldcamera – in combi-
natie met kennis over warmteoverdracht 
en branduitbreiding – zijn deze oorzaken 
duidelijk aan het licht te brengen. 

John de Weerd: “In onze 3-daagse trai-
ningen wordt verder een risicoanalyse 
met Bow Tie methodiek behandeld (zie 
afbeelding 2). Hiermee leer je onder an-
dere denken in risico’s waarbij de oorza-
ken worden gekoppeld aan de mogelijke 
gevolgen. Het is uiteraard niet verplicht 
een training te volgen, maar wel aan te 
raden. De praktijk leert namelijk dat het 
direct aanvragen van een SCIOS Scope 10 
examen in de meeste gevallen niet leidt 
tot het behalen van het examen. Hier-
voor ontbreekt eenvoudig de kennis van 
specifiek brandgerelateerde zaken.”

Uitbesteden
Frank Smits besluit: “Natuurlijk hoeft 
niet iedere installateur zich te laten cer-
tificeren. Je kunt er ook voor kiezen om 
juist dit deel van een inspectie in te ko-
pen bij één van de vele inspectiebedrij-
ven die ons land rijk is. Hier zijn de gecer-
tificeerde mensen beschikbaar, inclusief 
alle meetapparatuur en andere midde-
len om de inspecties op de juiste manier 
uit te voeren én te rapporteren.”
 Y

Afb. 3:  Een onderdeel dat specifiek wordt getoetst in het examen is het gebruik van 
thermografie als middel om brandrisico’s op te sporen.  BRON: FLIR Systems

Werk veilig of voer het werk niet uit
Op het ‘Safety Event’ dat op 9 mei werd georganiseerd in Eindhoven stelde Pim 
Herber, Jurist Bouwrecht, Juridisch Management Nederland, het eenvoudig: werk 
veilig, of voer het werk niet uit. “Wanneer je als onderaannemer willens en weten 
werkzaamheden verricht die een onveilige situatie opleveren, dan ben je gewoon 
aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is. Oók wanneer je een waar-
schuwing hebt gegeven aan je opdrachtgever en hebt aangegeven dat die bes-
teksbepaling of zijn order onjuist is en de opdrachtgever je vervolgens tóch dwingt 
om het op ‘zijn’ manier uit te voeren.”

Natuurlijk kan dat leiden tot het verlies van een opdracht, maar het bedrag van de 
schade die ontstaat als gevolg van de onveilige situatie die jíj als installateur hebt 
gecreëerd, is veel hoger dan het bedrag dat is gemoeid met het verlies van een op-
drachtgever. Een eyeopener. “Wanneer je de waarschuwing op papier zet om vast te 
leggen dat je de opdrachtgever afraadt de werkzaamheden uit te voeren zoals hij 
dat wil, en je voert het werk toch onveilig uit, dan teken je feitelijk je eigen veroor-
delend vonnis. Hierin geef je immers aan dat je willens en wetens een derde schade 
hebt berokkend door bewust een onveilige situatie te creëren. Kortom: je maakt het 
werk altijd veilig of je voert het werk niet uit.”
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