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Noodverlichting 

Wet- en regelgeving 
Arbowet 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

Bouwbesluit 2012, art. 6.3 

Besluit bouwwerken leefomgeving 

NEN 1010   Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 

NEN-EN 1838   Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting 

NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in 
garages 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de 
openbare ruimte 

NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - 
Eigenschappen en bepalingsmethoden 

NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - 
Geregistreerde veiligheidstekens 

NEN-EN 50172    Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen 

NEN-EN 50171    Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen 

NEN-EN-IEC 60598-2-22   Bijzondere eisen - Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting 

 

Toelichting 
Noodverlichting is verlichting die in werking treedt wanneer de normale verlichting als gevolg 
van een stroomstoring uitvalt en is in de eerste plaats bedoeld om bij een stroomstoring een 
gebouw veilig te kunnen verlaten. Daarom wordt de noodverlichting gevoed met een bron die 
onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt.  
Noodverlichting kent twee uitvoeringen: centrale- en decentrale noodverlichting. 

 

Bij een centraal systeem wordt de voeding geleverd door een centraal opgestelde 
voedingsbron, bijvoorbeeld een voedingskast met accupakket. 

Bij een decentraal systeem zijn de noodverlichtingarmaturen afzonderlijk voorzien van een 
accu. 

 

In 2015 is een nieuwe versie van een bestaande norm gefinaliseerd en opgelegd inzake 
veiligheidsaanduidingen, waaronder noodverlichting en vluchtwegindicatoren: NEN 3011. Deze 
is bijgewerkt naar aanleiding van de wereldwijd erkende NEN-EN ISO 7010 en heeft tevens de 
oude norm NEN 6088 vervangen. NEN 3011 bevat als grootste twee veranderingen ten 
opzichte van NEN 6088, dat het lopende mannetje met daarnaast een pijl en daarnaast een 
deuropening vervangen is door het lopende mannetje in de deuropening met daarnaast de 
pijl. Tevens is de richting van de pijl geüniformeerd met de wereldwijde standaard waardoor 
duidelijk is gesteld welke looprichting met de richting van de pijl bedoeld wordt. Zie ook de 
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Noodverlichting 

afbeelding hieronder. Tot slot is het zo dat volgens NEN 3011 het symbool voor de finale 
nooduitgang geen apart pictogram meer is, maar het lopende mannetje in de deuropening 
dient te zijn met de pijl omhoog. In NEN 6088 was het zo dat dit het vierkante pictogram met 
de pijl naar beneden betrof.  

 

 
Het is toegestaan om in een gebouw of bouwwerk pictogrammen door elkaar te gebruiken uit 
NEN 6088 en NEN 3011. Het wordt niet geadviseerd, maar het is niet verboden. Dit geldt op 
een tweetal uitzonderingen na. De oude pictogrammen uit NEN 6088 (vierkant met pijl naar 
beneden) mogen niet meer inpandig gebruikt worden, behalve bij de finale nooduitgang(en). 
Let hier voornamelijk op bij aanbouw-/verbouwwerkzaamheden. Het wordt daarbij sterk 
afgeraden om bij de finale nooduitgang(en) het oude pictogram uit NEN 6088 toe te passen 
(vierkant met pijl naar beneden), terwijl elders in het gebouw al deels of volledig 
pictogrammen toegepast zijn uit de nieuwe NEN 3011. Zodra dit het geval is, wordt 
geadviseerd om het pictogram bij de finale nooduitgang(en) te laten voldoen aan NEN 3011. 
Pictogrammen met de tekst “UIT” of “EXIT” zijn al langere tijd vanuit de laatste versie van 
NEN 6088 geheel niet meer toegestaan en hadden vervangen moeten zijn. 
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De motie die in 2018 werd aangenomen om per 1 juli 2020 bedrijven verplicht te stellen in 
geval van vervanging van (nood)verlichting, LED verlichting toe te moeten gaan passen, is per 
10 september 2020 nog geen wettelijke verplichting. Het betreft op dat moment nog altijd 
een motie. Per 1 september 2021 is de uitfasering van Tl-verlichting echter toch ingegaan. Dit 
betekent dat vervanging van dit type verlichting gedaan dient te worden door LED 
exemplaren.  

 

Voorschriften 
Het Bouwbesluit schrijft noodverlichting voor in bepaalde situaties om veilig te kunnen 
vluchten. Noodverlichting wordt voorgeschreven voor verblijfsruimten bestemd voor meer dan  
75 personen en een besloten ruimte waar een vluchtroute uit die verblijfsruimte doorheen 
voert. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een verlichtingsinstallatie die 
een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven 
van ten minste 1 lux. 

Tevens geldt, in het kader van de Arbowet, het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit besluit is 
onder andere een reflectie van een aantal Europese richtlijnen waarbij veiligheid en 
gezondheid op de arbeidsplaats centraal staan. Inzake noodverlichting gaat het hierbij om 
minimumvoorschriften, veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (Richtlijn nr. 
89/654/EEG en nr. 92/58/EEG). 

 

Noodverlichting is noodzakelijk op de volgende plaatsen: 

• ter plaatse van alle evacuatiewegen (vluchtroute) en toegangen, inclusief trappen, 
gangen, richtingveranderingen, splitsingen en kruisingen, een wegtunnelbuis (1 lux 
vloerniveau) 

• bij alle uitgangen en nooduitgangen (1 lux vloerniveau) 

• in alle zalen en/of vertrekken die toegankelijk zijn voor het publiek (1 lux 
vloerniveau) 

• in vertrekken waarin onafhankelijke stroombronnen of de pompen voor de 
blusinstallatie zijn opgesteld (10 lux vloerniveau) 

• nabij elke EHBO post (10 lux vloerniveau) 

• liftmachinekamers (10 lux vloerniveau) 

• risicovolle werkplekken (15 lux vloerniveau) 

• in de belangrijke elektrische verdeelinstallaties 

• parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en garages. NEN 2443 eist 
noodverlichting bij nooduitgangen (25 lux) 
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Er zijn vier verschillende types noodverlichting: 

• Vluchtwegaanduiding: Dit type noodverlichting dient om te zien waar je naartoe moet. 
Het duidt de vluchtwegen en uitgangen aan. Deze verlichting brandt permanent en 
herken je aan het gebruik van pictogrammen en kleuren. 

• Vluchtwegverlichting: Deze noodverlichting zorgt ervoor dat vluchtwegen en eventuele 
obstakels goed herkenbaar zijn zodat een gebouw op een veilige manier verlaten kan 
worden. Het brandt enkel bij een stroomstoring. 

• Anti-paniekverlichting: In de basis heeft het dezelfde functie als vluchtwegverlichting. 
Als het normale licht uitvalt, moet binnen korte tijd het anti-panieklicht aangaan, 
zodat iedereen die in het pand aanwezig is veilig zijn of haar weg naar buiten weet te 
vinden. Het grootste verschil zit in de plek waar de noodverlichting geplaatst wordt. 
Vluchtwegverlichting hangt doorgaans in de gangen van een gebouw, zodat iedereen 
de vluchtroute goed kan zien en er op weg naar buiten niet alsnog ongelukken 
gebeuren. Anti-panieklampen hangen daarentegen in de ruimtes die aan de 
vluchtroute liggen. Op die manier kan ook de weg naar de vluchtroute toe veilig en 
gemakkelijk afgelegd worden. 

• Verlichting voor werkplekken met verhoogd risico: noodverlichting die verlichting 
levert voor de veiligheid van personen die mogelijk betrokken zijn bij een gevaarlijk 
proces of gevaarlijke situatie zoals zaagmachines, keukens en laboratoria. Het stelt de 
werknemers in staat een afsluitprocedure uit te voeren, zodat de veiligheid van 
andere mensen in het gebouw niet in gevaar komt. 

 

De wettelijke verplichtingen van noodverlichting liggen vast in het Bouwbesluit 2012. NEN-EN 
1838 geeft de verlichtingseisen voor noodverlichtingsystemen zodat aan de wettelijke eisen 
kan worden voldaan. De wettelijke eisen zijn onder andere: 

• Noodverlichting heeft een minimale verlichtingssterkte van minimaal 1 lux op de vloer, 
tevens minimaal 5 lux bij een EHBO-post en brandmelders en -blusmiddelen. 

• De noodverlichting moet zijn aangesloten op een noodstroominstallatie voor 
veiligheidsdoelstellingen. De noodstroominstallatie moet het vereiste vermogen binnen 15 
seconden na inschakeling kunnen leveren. Dit geldt niet voor noodverlichtingstoestellen 
met ingebouwde batterijen. Binnen 5 seconden na overschakeling op de noodverlichting 
moet de verlichtingssterkte op de vloer minimaal 50% en binnen 60 seconden 100% 
bedragen. De noodstroominstallatie moet het vereiste vermogen minimaal 60 minuten 
kunnen leveren. 

• Alle noodverlichting moet aan de buitenzijde als zodanig gekenmerkt zijn. 

• Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, waar de vluchtrouteaanduiding 
aan NEN 3011 moet voldoen, en bestaande bouw waar aan NEN 6088 moet worden 
voldaan. 
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Noodverlichting 

De belangrijkste eis aan noodverlichting is dat de vluchtwegverlichting en de 
vluchtwegaanduiding op een duidelijk waarneembare plaats moet hangen. 

 

Controle en onderhoud aan noodverlichtingsinstallaties vallen onder de zorgplicht van het 
Bouwbesluit. Door jaarlijks een controle en het onderhoud te laten uitvoeren door een 
daarvoor bevoegd en aangewezen persoon (bijv. vakbekwaam persoon VP) en de resultaten te 
rapporteren, kan men aantonen te voldoen aan de zorgplicht. Met het reguliere onderhoud 
borgt men ook het functioneren van de noodverlichting.  

De resultaten van het onderhoud en de aanbevelingen worden beschreven in een 
onderhoudsrapport en per armatuur vastgelegd in het logboek. Opmerkingen, aanbevelingen 
en gebreken die volgen uit het onderhoud dienen te worden opgevolgd. Vervolgens wordt na 
het onderhoud elke armatuur voorzien van een onderhoudssticker. 

 

De noodverlichting moet worden ingeschakeld als de voedende spanning van de schakel- en 
verdeelinrichtingen ten behoeve van de algemene verlichting beneden 70% van de nominale 
waarde is gedaald. Stijgt deze waarde weer boven 90%, dan kan de noodverlichting worden 
uitgeschakeld. Worden hogedruk gasontladingslampen gebruikt voor de algemene verlichting, 
dan moet de noodverlichting, afhankelijk van het type lamp dat wordt toegepast, eerder 
worden ingeschakeld en later worden uitgeschakeld. 

 

Norm 
NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting.  

Deze norm wordt aangestuurd door het Bouwbesluit 2012 voor eisen voor bestaande bouw en, 
bij toepassing van artikel 6.24 vluchtrouteaanduiding van dit besluit, ook voor te bouwen 
bouwwerken. 

 

NEN-EN 1838 geeft de verlichtingseisen voor noodverlichtingssystemen die geïnstalleerd worden 
in gebouwen en ruimtes waar deze worden vereist. De norm is in principe van toepassing op 
plaatsen waar publiek dan wel werknemers toegang hebben. Zowel eigenaren als werkgevers 
zijn verantwoordelijk voor een goede en betrouwbare noodverlichtingsinstallatie. 
Noodverlichting is een belangrijk deel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw waarmee 
je geen onnodige risico's mag nemen. Noodverlichting is van essentieel belang voor de 
werknemers en aanwezigen in een gebouw om het gebouw in geval van calamiteiten snel en 
veilig te kunnen verlaten. NEN-EN 1838 definieert waaraan deze installatie moet voldoen, qua 
lichtsterkte, kleur, verblinding, e.d. en waar noodverlichting moet worden geplaatst. Deze 
norm geeft geen eisen voor de signalering (nooduitgang bordjes).  

 

IEC 60598-2-22 Verlichtingsarmaturen, deel 2-22 

In deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingarmaturen moeten voldoen. 
Volgens het Bouwbesluit (artikel 6.3) is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor 
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noodverlichting van ten minste 1 lux gedurende minstens 60 minuten op alle vluchtroutes in 
alle gebouwen en in kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2.  

 

Het Arbobesluit verplicht elke werkgever (artikel 3.7, 3.9 en 8.4) een adequate 
noodverlichting en veiligheidssignalering toe te passen op elke arbeidsplaats waar 
werknemers te werk gesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere 
arbeidsplaats). De arbeidsplaats wordt gedefinieerd als: iedere plaats die in verband met het 
verrichten van arbeid gebruikt wordt of pleegt te worden gebruikt.  

 

De artikelen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit omschrijven: 

3.7.5: De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht 
zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. 

3.7.6: De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de 
nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 
van hoofdstuk 8 bepaalde. 

3.9: Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere 
gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting. Indien noodverlichting 
niet mogelijk is, beschikken de werknemers over individuele verlichting. 

8.4.1: Ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van 
werknemers zorgt de werkgever ervoor dat, indien de gevaren op de arbeidsplaats of de 
gevaren van een arbeidsmiddel daartoe aanleiding geven, doeltreffende veiligheids- of 
gezondheidssignalering aanwezig is. 

8.4.2: Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste 
lid. 

 

Ter ondersteuning van een noodverlichtingplan zijn er diverse normen en richtlijnen. De 
meest duidelijke en toegepaste normen worden hieronder opgesomd:  

• NEN 1838: Verlichtingtechnische eisen 

• NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde 
veiligheidstekens (let op: Bouwbesluit is hierop nog niet aangepast) 

• NEN 1010: Installatie norm 

• NEN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen vluchtwegen 

• NEN 3140: Bedrijfsvoering elektrische installatie 

• ISSO 79.1: Ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en 
vluchtrouteaanduidingen voor gebouwen. Beschrijft het proces van ontwerp en 
uitvoering om te komen tot een noodverlichtingsinstallatie die aan de wettelijke eisen 
en aan de eisen van de gebouweigenaar en -gebruiker voldoet 
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Noodverlichting is verlichting die gevoed wordt door een bron die onafhankelijk is van de 
normale verlichting. Als het goed is, gaat in noodsituaties waarbij de elektrische spanning 
uitvalt, de noodverlichting aan. 

 
Opstellen van een noodverlichtingsplan in 10 stappen: 

1. Stel vast wat de aard en de omvang van de activiteiten in een gebouw zijn. 

2. Breng daarbij de verantwoordelijkheden in kaart. Vooral wanneer sprake is van een 
bedrijfsverzamelgebouw met meerdere exploitanten en werkgevers. 

3. Stel de aanwezigheid (capaciteit) en de verwachte verplaatsing van personen vast. 
Bepaal daarbij: 

- uitgangen en nooduitgangen 

- vluchtwegen 

- concentraties van mensen (waar die zich meestal in een gebouw bevinden) 

- plaatsen waar mensen uiteindelijk naartoe kunnen als de veiligheid dat vereist 
(verzamelplaatsen). 

4. Stel een noodevacuatieplan op. Bepaal daarbij de vluchtroutes voor evacuatie en zorg 
voor voldoende noodverlichting om de vluchtweg te verlichten. Bepaal de 
verlichtingsbehoefte bij uitval van de reguliere verlichting voor andere doeleinden 
(stand-by-verlichting). Bepaal op basis van de risico's (RI&E) het minimale 
verlichtingsniveau dat nodig is om het gebouw te ontruimen. Maak daarbij 
onderscheid tussen ruimten met ramen (uitzicht naar buiten) en ruimten zonder 
ramen. Zelfs wanneer het buiten donker is, kunnen ramen mensen helpen bij hun 
oriëntatie om het gebouw te verlaten. In een donker trappenhuis is dat moeilijker. 
Stel de risicogradaties vast van de verschillende werkplekken en andere ruimtes in 
het gebouw. 

5. Stel dan een noodverlichtingsplan op. Kies op basis van de risico's tussen de ‘gewone' 
vlucht-wegverlichting in combinatie met vluchtwegaanduidingen (pictogrammen), dan 
wel voor antipaniek-verlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. 

6. Zorg voor begrijpelijke en eenduidige pictogrammen, bij voorkeur volgens NEN 6088 
(bestaande bouw tot 2015) of NEN 3011 (nieuwbouw/renovatie/vervanging vanaf 
2015) voor vluchtwegaanduidingen en eventueel volgens NEN 3011 voor andere 
veiligheidsaanduidingen, zoals eerste hulpmiddelen en brandslanghaspels. NEN 3011 
prevaleert boven NEN 6088, dus bij vervanging dient aan NEN 3011 voldaan te 
worden. 

7. Zorg voor goed zichtbare aanduidingen. Voor een intern verlichte 
veiligheidssignalering is de herkenningsafstand tweemaal groter dan dat van een 
extern aangelichte veiligheidssignalering. De formule voor berekening ervan is: d 
(herkenningsafstand) = s (100 voor extern verlicht en 200 voor intern verlicht), 
vermenigvuldigd met p (de hoogte van het pictogram). 
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8. Doe een ontruimingsoefening en let daarbij op de begrijpelijkheid van de gekozen 
vluchtweg-systematiek. Een leidraad voor ontruimingsplannen wordt opgesteld in NEN 
8112 (diverse delen). 

9. Laat de gebouwbeheerder een ter zake kundige verantwoordelijk stellen voor het 
onderhoud van de noodverlichting en laat hem die persoon alle benodigde 
bevoegdheden geven om zijn taak uit te oefenen. 

10. Leg een logboek aan voor onderhoud en regel dat het logboek wordt bijgehouden. 

 

Naleving voorschriften 
Onderhoud (en inspecties) worden jaarlijks door een terzake deskundige leverancier(s) 
uitgevoerd. Tijdens het jaarlijks onderhoud wordt de installatie op de volgende onderdelen 
gecontroleerd: 

• inspectie van de functionaliteit: inspectie op beschadigingen, vervuilingen en 
veroudering en de controle van het pictogram 

• testen van de functionaliteit: controle van de lamp en armatuur op technisch 
functioneren en de werking bij spanningsuitval 

• testen van de autonomie van de accu: controle of de armatuur nog onafhankelijk 
functioneert gedurende één uur bij een spanningsloze installatie 

• controle van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het gebouw waardoor 
eventueel een aanpassing van de noodverlichtingsinstallatie noodzakelijk is 

 

Om de bedrijfszekerheid te kunnen garanderen, dienen de accu’s of batterijen om de vier 
jaar (elk vijfde jaar) vervangen te worden.  

Maandelijks dienen de accucellen te worden gecontroleerd bij een centrale 
noodverlichtinginstallaties. Tijdens deze controle kan de installatie tevens getest worden 
(advies). 

Elke activiteit of handeling aan de noodverlichtingsinstallatie wordt gerapporteerd in het 
logboek. 

 

Documenten 
- Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Opleveringsrapport noodverlichtinginstallatie dat voldoet aan NEN 1838 
(noodverlichtingsplan). 

- Opleveringsrapport vluchtwegindicatoren dat voldoet aan NEN 6088 / NEN 3011 (juiste 
toepassing pictogrammen). 

- Logboek van de noodverlichting: onderhoudsrapporten en omschrijving toegepaste 
componenten. 

- Tekeningen noodverlichtinginstallatie (tekening van de projectie). 

- Eerste inspectie rapport. 


