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 INHOUD Een slagvaardige, 
krachtige club
Sterkin en KvINL hebben de afgelopen jaren een intensief fusietraject  
gevolgd dat per 1 januari 2019 zijn beslag heeft gekregen in InstallQ.  
Het heeft een poosje geduurd. Maar gaandeweg het proces  
groeide niet alleen het onderlinge vertrouwen, maar groeide ook de  
overtuiging dat we op de goede weg waren en dat met de samensmelting 
een slagvaardige, krachtige ‘club’ kon ontstaan.  

Welnu, die club is er en ik ben er trots op dat ik de komende jaren uw nieuwe voorzitter 
mag zijn. Op administratief en organisatorisch gebied moet er nog het een en ander in 
elkaar worden geschoven, maar dat zal onze doelen niet in de weg staan. 
Wat die doelen zijn? Met onverminderd enthousiasme de ingeslagen weg vervolgen: 
erkennings- en certificeringsregelingen ontwikkelen, beheren en toezien op correcte 
naleving, zodat de afnemers van de diensten van onze installatiebedrijven niet hoeven te 
twijfelen aan de kwaliteit die hun wordt geboden. 
De huidige samenleving leunt steeds zwaarder op techniek, steeds complexere techniek 
ook waarbij de gemiddelde consument ervan uitgaat dat elke installateur de gevraagde 
oplossingen kan leveren met alle bijbehorende garanties. Om dat daadwerkelijk waar te 
maken, moeten we ons voortdurend inspannen. Dat vereist veel samenwerking en af-
stemming met andere partijen en organisaties. Nu we de expertise van Sterkin en KvINL 
hebben samengevoegd, kunnen we de taken efficiënt uitvoeren.
Weinig consumenten zullen zich afvragen of de installateur die zij inhuren wel over de 
vereiste kwalificaties beschikt. Het geldt niet alleen voor particulieren met een eenvou-
dige cv-ketel, maar ook voor bedrijven met grotere E- en W-installaties. Zij vertrouwen er 
al dan niet terecht op dat de installateur over de vereiste kennis en kunde beschikt. 
InstallQ zal alles op alles zetten om te laten zien dat de installatiesector dit vertrouwen 
waard is. 
Met de vele regelingen die de afgelopen jaren het licht hebben gezien, tonen we aan dat 
we als branche onze verantwoordelijkheid nemen. Maar net zo min als een overheid met 
strenge regels kan garanderen dat fouten of zelfs blunders voor de toekomst zijn uit-
gesloten, kan een organisatie als InstallQ deze volledige zekerheid bieden met haar 
erkennings- en certificeringsregelingen. Wat InstallQ wel kan beloven, is dat zij haar 
uiterste best zal doen de zaken zo te organiseren dat de kans op teleurstellingen bij haar 
 opdrachtgevers minimaal is. Ik denk, nee ik weet het eigenlijk wel zeker, dat u ons in  
die opdracht steunt.   

Ed Nijpels, voorzitter InstallQ

 COLOFON
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In de praktijk is het voor specialisten, zoals installateurs, steeds las-
tiger om aan al die onderdelen van de regeling een juiste invulling te 
geven. Vandaar dat een nieuwe borg-regeling wordt ontwikkeld die 
aparte regelingen voor deelgebieden voorstelt. Zo kan elke specialist 
zelf kiezen voor welk onderdeel hij zich laat certificeren.
‘De opzet die we nu aan het uitwerken zijn, bestaat uit een borg-b, 
voor bouwkundige maatregelen en een borg-e, voor installatietechni-
sche maatregelen’, vertelt Rob Hartgerink, onafhankelijk voorzitter 
van de Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie 
(CvB) bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (ccv). 
De CvB is verantwoordelijk voor het beleid wat betreft de kwaliteits-
regelingen. ‘Naast deze twee deelgebieden willen we ook een mo-
dule borg opstellen waarin we het ontwerp en advies voor organisa-
torische maatregelen onderbrengen.’

Breed en complex werkveld
Hartgerink constateert dat het werkveld van beveiligen steeds 
breder en complexer wordt. ‘Om die reden geeft borg een structuur, 
waardoor we bijvoorbeeld ook toegangssystemen, camerasystemen 

of terreindetectie op termijn aan de regeling kunnen toevoegen. Een 
bedrijf kan dan gericht kiezen om zich te certificeren waar zijn speci-
alisme ligt. Er is een flink verschil of je als installateur installatietech-
nische maatregelen moet treffen in een woning, bij een juwelier of 
op een industrieterrein.’

Kosten in de hand houden
Dat de regelingen waaraan gewerkt wordt nog niet helemaal 
 gereed zijn, komt niet alleen door de technische complexiteit. ‘We 
willen de basisgedachte achter borg, namelijk dat installateurs met 
een borg-certificering ook totaalaanbieder kunnen zijn, in stand 
houden. Dat wil zeggen dat bedrijven straks ook met één certificaat 
in eenvoudige projecten toch een volledige certificering kunnen 
afgeven. Ook mag het opknippen van de borg in deelgebieden geen 
nadelige effecten hebben voor de kosten van certificering. Als er 
meerdere certificaten nodig zijn, moet het niet zo zijn dat bedrijven 
straks niet drie keer het volle pond moeten te betalen. Certificering 
moet op relatief eenvoudige wijze en tegen lage kosten mogelijk 
zijn’, zegt Hartgerink.    

Nieuwe BORG-regeling wil beter inspelen op praktijk
De huidige borg-regeling werkt vanuit één kaderregeling. Die regeling omvat zowel ontwerp als ook realisatie van bouw-
kundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. 

Gratis vakblad met een erkenning van InstallQ 
Behalve de Vakwijzer, geeft de nieuwe stichting InstallQ drie vakbladen uit: Gaswijs, Waterdruk en Stroomlijn.  
Bent u erkend op de vakgebieden gas, water of stroom? Dan heeft u een gratis abonnement op het blad dat bij  
uw vakgebied hoort. 

In Waterdruk, Gaswijs en Stroomlijn staan vakinhoudelijke onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk. Zo staat in het laatste 
nummer van Waterdruk een artikel over Waterwerkblad 2.7: ‘Installatiegebonden dossier’. Het artikel verduidelijkt het dossier en de toe-
passing daarvan in de praktijk. Gaswijs schrijft over het toepassen van waterstof in woningen en over de praktijkrichtlijn gasinstallaties 
delen 11 en 80. En de laatste Stroomlijn beschrijft onder meer de verschillende opslagmethoden van (zonne-)energie. 
De artikelen in Waterdruk, Gaswijs en Stroomlijn komen van drie onafhankelijke redacties. De bladen verschijnen vier keer per jaar op 
papier en digitaal. 

Totaalbeeld van kwaliteitsregelingen
Sterkin is de voormalige uitgever van Waterdruk, Gaswijs en Stroomlijn. Sinds de fusie naar de nieuwe stichting InstallQ, kunnen ook alle 
voormalige KvINL-bedrijven aanspraak op de bladen maken. Op hun beurt ontvangen voormalige Sterkin-bedrijven voortaan ook de 
 Vakwijzer. De Vakwijzer gaat vooral over beleidszaken van InstallQ en over certificering. Via de vakbladen en de Vakwijzer krijgen   
bedrijven die staan ingeschreven bij InstallQ een totaalbeeld van de kwaliteitsregelingen 
binnen de installatiebranche.

Meer nummers of een extra vakblad?
Wilt u een vakblad op het gebied waarvoor u geen erkenning heeft?  
Dan betaalt u jaarlijks 37 euro abonnementskosten. Wilt u meer  
exemplaren van hetzelfde vakblad, bijvoorbeeld voor uw werknemers,  
dan krijgt u een staffelkorting. 

Voor vragen over de vakbladen van InstallQ kunt u een e-mail sturen  
naar info@installQ.nl. Vermeld bij uw vraag de naam van uw bedrijf en  
uw relatienummer.  
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Hoe bewaken we kennis, kunde en kwaliteit binnen de installatie- en 
energiesector? Een manier is regelmatige bijscholing van vakmensen 
op hun vakgebied. Ook de Centrale Opleidings- en Examencom-
missie (coec) schrijft bijscholing (opfrissers) voor in de coec-Richtlijn. 
Voor epa-w-adviseurs en -opnemers is het jaarlijks volgen van een 
geaccrediteerde opfrisser met eindtoets zelfs verplicht. In 2018 
voldeden ruim 1.600 epa-w’ers aan deze verplichting. 

Nieuwe energieprestatiebepalingsmethode
Van Ophem vervolgt: ‘Met de opfrissers van 2018 kregen de epa-
w’ers inzicht in kritieke afwijkingen, fouten en onzorgvuldige 
opnamen uit de praktijk. Ze hebben nu een goede basis gelegd 
voor de toekomstige nieuwe energieprestatiebepalingsmethode; 
het thema van het opfrisaanbod in 2019. Over dit thema is halver-
wege dit jaar meer duidelijkheid. De nieuwe energieprestatie-
norm nta 8800 en de daarbij behorende methodiek zijn namelijk 
gekoppeld aan de herziene brl 9500-energieprestatieadvisering. 
Die wordt naar verwachting eind maart 2019 vastgesteld door 
ons Centraal College van Deskundigen (ccvd).

Eind 2019 nieuw opfrisaanbod EPA-W 
‘Pas na het besluit van het ccvd kunnen opleiders zich goed beraden 
op nieuw opfrisaanbod’, zegt Van Ophem. ‘Dat betekent dat epa-w’ers 
uiterlijk het vierde kwartaal weer een verplichte geaccrediteerde 
opfrisser kunnen volgen en een eindtoets kunnen maken. Dat is dus 
krap tegen de deadline van 1 januari 2020.’ 
‘Voor de nieuwe methodiek is ook nieuwe software nodig. Die soft-

ware moet onder meer zijn aangevuld met nieuwe technieken en 
systemen. Ook die software maakt onderdeel uit van de opfrissers 
van 2019.’

Oproep aan examencommissies
InstallQ roept de examencommissies binnen de installatie- en ener-
giesector op om zich uit te spreken over de coec-Richtlijn en bijscho-
ling met opfrissers. Van Ophem: ‘Anders dan voor epa-w’ers, is het 
volgen van een opfrisser nog niet verplicht voor professionals op 
andere vakgebieden. Veel examencommissies denken nog na over 
de voorwaarden van een geaccrediteerde opfrisser. Sommige exa-
mencommissies zien misschien geen noodzaak in bijscholing, bij-
voorbeeld omdat er op hun vakgebied nauwelijks veranderingen 
zijn. Maar InstallQ raadt bijscholing op welk vakgebied dan ook ten 
zeerste aan: zo houd je vat op kwaliteit.’
Via e-mail of maandelijkse e-nieuwsbrieven informeren wij u over 
geaccrediteerde opfrissers. Krijgt u geen e-mails van InstallQ, dan 
kunt u zich aanmelden via info@installQ.nl. Vermeld hierbij uw naam 
en relatienummer.  

Meer dan 1.600 EPA-W’ers voldoen aan COEC-Richtlijn
‘Ruim 1.600 epa-w’ers in Nederland behouden hun erkenning’, zegt Wil van Ophem, directeur Technische Zaken van 
InstallQ. ‘Een groot aantal geregistreerde epa-w’ers deed geen bijscholing voor de deadline van 1 januari 2019. Daarmee 
vervalt hun erkenning en hun registratie in het kwaliteitsregister QBISnl.nl. Die mensen moeten opnieuw examen afleggen 
in epa-w.’

De herziene brl 6010 voor het opstellen van legionella- 
risicoanalyses en -beheersplannen is per 1 februari 2019 
bindend verklaard door InstallQ. De regeling is inmiddels 
beschikbaar via kennisbank.isso.nl. Het Drinkwaterbesluit, 
vallend onder de Drinkwaterwet, verwijst nu nog naar de 
oude brl, maar zal binnen 3 – 6 maanden gaan verwijzen 
naar de herziene en geaccrediteerde brl.  

De geactualiseerde brl 6010 en aanwijzing daarvan in het Drinkwa-
terbesluit brengt nu ook de komst van het voor legionellapreven-
tie-adviseurs verplichte erkende diploma dichtbij. Alle legionella-
preventie-adviseurs die in het kader van brl 6010 risicoanalyses 
uitvoeren en beheersplannen opstellen, moeten binnenkort een 
door InstallQ erkend diploma hebben. Er komt één landelijk 
 examen van isso om te beoordelen of de kandidaat voldoet aan de 
eindtermen, zoals ze in de brl staan beschreven. De examencom-
missie is nu volop bezig met de laatste voorbereidingen. Cito 
neemt het examen af.

Risicoanalyse maken
Irene van Veelen, projectcoördinator bij isso: ‘Naast theoretische 
kennis over het uitvoeren van een risicoanalyse en opstellen van 

een beheersplan, is het hebben van praktische installatietechni-
sche kennis en vaardigheden bij dit examen erg belangrijk. Het 
examen bestaat daarom naast een meerkeuzetoets van veertig 
vragen ook uit een praktijkcase. De praktijkcase bestaat uit platte-
gronden van een gebouw waarvoor de kandidaat een risicoanalyse 
moet maken en maatregelen moet bepalen om deze risico’s te 
elimineren of beheersen. De meerkeuzevragen gaan over wetge-
ving, maar ook over technische ontwerpuitgangspunten. We ver-
wachten daarbij dat de kandidaat op z’n minst vertrouwd is met 
bijvoorbeeld de Regeling Legionellapreventie, het Drinkwaterbe-
sluit en nen 1006.’ 

Examen via Cito
Het examen is vanaf april bij het Cito af te nemen. Nadat de her-
ziene brl 6010 legionellapreventie-advisering bindend verklaard is, 
hebben legionellapreventie-adviseurs 18 maanden de tijd om aan 
de nieuwe eisen te voldoen en het examen te behalen. Huidige 
brl-certificaten zijn nog geldig tot uiterlijk 1 augustus 2020.  

Herziene BRL 6010 aangewezen als definitieve regeling

Opfrisser over zonnepanelen

Op woensdag 2 mei geeft KWx Meetinstrumenten de eerste 
geaccrediteerde opfrisser over zonnepanelen met de naam: 
Workshop ‘Meten aan pv-installaties’. Kijk op www.QBISnl.nl 
onder opleidingen voor meer informatie. 
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Vorig jaar hebben verschillende instanties onder regie van oplei-
dingsfonds Otib in opeenvolgende sessies gewerkt aan de totstand-
koming van een generieke lijst eindtermen. December 2018 is deze 
set in een brede groep op herkenbaarheid getoetst en vastgesteld. 
Otib bracht de verschillende instanties bij elkaar en hielp hen de 
eindtermen te stroomlijnen. 
‘Eindtermen beschrijven exact de kennis en kunde die werknemers 
nodig hebben die met warmtepompen werken’, vertelt Remco Pakker, 
consultant voor onder meer Otib, InstallQ en Techniek Nederland. ‘ 
Aanwezig bij deze sessies waren InstallQ, Techniek Nederland, nvkl, 
Dutch Heath Pump Association, stek, Warmtepomp Academy, ver-
schillende opleiders zoals go, iw, rovc, en diverse bedrijven en uiter-
aard Otib. Ze hebben de set eindtermen in collectiviteit bereikt. Het 
herkennen en vaststellen van die eindtermen is een heel mooie 
eerste stap. De tweede stap is nu om ze overal te implementeren.’

Koppelen aan opleidingen
De bal ligt nu bij onder meer instanties, om de eindtermen in over-
eenstemming te brengen met hun kwaliteitsregelingen. En ook bij 
opleidingscentra om de termen aan hun opleidingen te koppelen. 
Pakker: ‘In de toekomst zal onder andere ook het initieel beroepson-
derwijs, zoals de roc’s, via deze set eindtermen gaan onderwijzen.’ 
En niet te vergeten de fabrikanten, die veel warmtepompinstalla-
teurs opleiden. Er is overigens niet slechts één set eindtermen vast-
gesteld, maar een heel pallet: er zijn eindtermen voor zowel mensen 
aan de ontwerpkant, tot installateurs, en mensen die service en 
onderhoud aan warmtepompen verzorgen. Volgens Pakker gaat het 
in totaal om tien sets aan eindtermen.   

Uniforme eindtermen voor warmtepompen vastgesteld
Bij meer dan de helft van de bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen zit een warmtepomp in het pakket. Ook het ge-
bruik van hybride systemen stijgt, wat op korte termijn veel meer van installateurs gaat vragen dan nu. Hoog tijd voor 
meer eenheid als het gaat om vakmanschap op dit gebied. Daar is recent een grote stap in gezet: een groep instanties 
heeft een uniforme set eindtermen vastgesteld voor het adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van 
warmtepompen. 

Onder het mom ‘het kan als je het wil’ presenteerde  
klimaatoganisatie Urgenda 15 februari een plan om 
honderdduizend woningen te verduurzamen, samen 
met 170 Nederlandse woningcorporaties. 

Het is één van de veertig punten waarmee Urgenda wil laten zien 
dat de CO2-uitstoot voor 2020 met 25 procent kan worden vermin-
derd. Nederland moet in korte tijd extra maatregelen nemen om de 
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2020 moet dat, zoals 
gezegd, een kwart minder zijn dan in 1990, zo bepaalde het ge-
rechtshof in Den Haag in een zaak tegen de staat die was aange-
spannen door Urgenda. Om dat te halen, moet er wel een eindsprint 
worden gemaakt.

Volgens Urgenda kan de uitstoot met 0,2 Megaton omlaag als hon-
derdduizend huurwoningen extra worden verduurzaamd door 
woningcorporaties. Denk aan zonnepanelen, isolatie en warmte-
pompen. Het geld hiervoor zou moeten vrijkomen door het af-
schaffen van de verhuurdersheffing, die volgens Urgenda jaarlijks 
neerkomt op bijna 2 miljard euro. Deze belasting op sociale huurwo-
ningen is de corporaties al langer een doorn in het oog omdat die is 
gekoppeld aan de woz-waarde, de waarde die de gemeente geeft 
aan je huis. Vooral in grote steden ligt die woz-waarde hoog en is de 
belastingaanslag dus ook aanzienlijk. Bovendien, zegt Minnesma, zou 
deze belasting tijdelijk zijn. 

Urgenda en woningcorporaties willen honderdduizend 
huurwoningen verduurzamen
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Kiwa heeft op 1 november het brl 6000 deel 22-certificaat 
overhandigd aan Koninklijke Damstra. Damstra is het eerste 
installatiebedrijf met dat certificaat. Het installatiebedrijf 
toont ermee aan dat ze alle kennis en kunde in huis heeft 
om biomassaketels met brandstof, zoals hout, pellets en 
brikketten te ontwerpen, installeren én beheren. 

Bedrijven die aan de slag willen met biomassaketels, zijn nog niet 
wettelijk verplicht om brl 6000-22-gecertificeerd te zijn. Koninklijke 
Damstra wilde zich echter toch graag laten certificeren. En dan 
meteen goed; het bedrijf heeft zich voor alle drie de onderdelen - 
ontwerpen, installeren en beheren – laten certificeren.

Marktleider
‘Damstra importeert, levert en installeert biomassa-installaties’, vertelt 
Niels Pierik. Als certificatie-deskundige bij Kiwa voerde Pierik de audit 
bij Damstra uit om te toetsen of ze aan alle criteria voldoen voor deel 
22. ‘Ze wilden het certificaat graag als eerste installatiebedrijf, om in 
die markt echt de toon te zetten. En dat werkt: vanwege hun exper-
tise krijgt Damstra veel vragen van andere installatiebedrijven om 
biomassa-installaties voor hen in bedrijf te stellen.’  

Eisen
Om het bijzondere deel 22 te krijgen, moet een bedrijf allereerst 
aantonen vakbekwaam te zijn. Koninklijke Damstra heeft nu twee 
deskundigen in huis die het examen ‘Biomassa-installaties’ hebben 
behaald. Pierik: ‘Daarna toetst Kiwa onder veel andere zaken of ze vol-
doen aan brl 6000-ab en controleren we alle documentatie, die er 
moet zijn om periodiek onderhoud aan de installatie mogelijk te 
maken.’  Damstra heeft zelf vijf biomassa-installaties in hun panden 
staan. Tijdens de audit zijn installaties op de locaties in Leeuwarden 
en Driezum gecontroleerd. Kiwa heeft momenteel nog geen andere 
biomassa-audits gepland staan.  

Eerste certificaat voor 
 biomassa gestookte 
 verbrandingstoestel 
afgegeven

Dit doen ze samen met de Limburgse arbeidsmarktregio’s, onder-
wijsinstellingen en vakverenigingen. Het project – genaamd de 
‘Techniekcoalitie’ – koppelt het netwerk, de deskundigheid en mid-
delen van deze drie landelijke technische maakbranches en scho-
lingsfondsen aan capaciteit, middelen en plannen in Limburg. De 
provincie Limburg brengt de partijen bij elkaar en ondersteunt ze 
met een bedrag van 1,1 miljoen euro.
‘De personeelsplannen helpen de bedrijven een beter inzicht te 
krijgen in hun personeelsbehoefte. Het gaat daarbij niet alleen om 
de kennis en vaardigheden die medewerkers nodig hebben om de 
veranderingen in hun sector op te vangen, maar ook om scholings-
initiatieven die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ver-
sterken’, zegt gedeputeerde Economie van de provincie Limburg, 
Joost van den Akker.
Het totale project loopt 4 jaar, waarvan de provincie Limburg de 
eerste twee jaar ondersteunt. De initiatiefnemers gaan 165 bedrijven 

helpen bij het maken van verander- en strategische personeels-
plannen, ongeveer 1.400 werknemers opleiden en bijscholen en 
100 mensen vanuit een uitkeringssituatie laten instromen. Andere 
doelstellingen zijn het ontwikkelen van vernieuwde en modulair 
opgezette onderwijsmodules, het opleiden van vijftien hybride 
techniekdocenten en ondersteuning van 120 praktijkopleiders. 
Dankzij het project krijgen 800 bedrijven en 2.800 werknemers 
voorlichting over een leven lang ontwikkelen, methodieken voor 
werkplekleren en modules voor e-learning.  

Technische sector in Limburg beter voorbereid  
op toekomstige arbeidsmarkt
Koninklijke Metaalunie, fme, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen oom, A&O en Otib waarin deze branche-  
en vakorganisaties vertegenwoordigd zijn, gaan kleine en middelgrote technische bedrijven in Limburg intensief 
 ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen. 
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Door de fusie van Sterkin en KvINL in InstallQ moeten de erken-
ningen die in het verleden door de afzonderlijke organisaties zijn 
afgegeven, worden ondergebracht bij InstallQ. Dit proces vereist 
grote zorgvuldigheid. Om die reden heeft het bestuur besloten een 
ruime periode aan te houden waarbinnen een overgangsregeling 
naar de nieuwe erkenningsregeling 3.0 geldt, namelijk van juli 2019 
tot januari 2021. 
De overgangsperiode biedt installatiebedrijven de gelegenheid 
over te schakelen op de nieuwe erkenningsregelingen. Dat is 
vooral wenselijk voor bedrijven met een KvINL-erkenning. Van deze 
bedrijven wordt namelijk een extra inspanning gevraagd op het 
gebied van vakbekwaamheid, het hanteren van een checklist voor 
zelfcontrole en een inspectie. Daarnaast biedt de overgangspe-
riode gelegenheid voor InstallQ om haar organisatie op te schalen, 
zodat de controles die in de erkenningsregeling zijn opgenomen 
ook kunnen worden uitgevoerd. Voor de bedrijven die beschikken 
over een ‘oude’ erkenning Gas, Water en of Elektra van Sterkin en/of 
KvINL, verandert er op korte termijn niets. Deze erkenningen 
blijven onverkort geldig tot uiterlijk eind 2020. Vanaf januari 2021 
moeten echter alle bij InstallQ aangesloten erkende bedrijven voor 
Elektra-, Gas- en Drinkwaterinstallaties werken volgens de nieuwe 
3.0-erkenningsregelingen. 

Begrenzing
Een punt dat in de laatste kritiekronde herhaaldelijk is genoemd, 
betreft de begrenzing van de vermogens van de installaties. De 
bestaande erkenningsregelingen voor gas en elektra kenden geen 
beperkingen wat betreft het vermogen van de installaties. Erkende 
bedrijven mochten dus ook werkzaamheden verrichten aan grote, 
industriële installaties. In de (concept)Erkenningsregeling 3.0  zijn 
de vermogens nu op een maximum begrensd. Bij gasinstallaties 
liggen die op G16,  voor elektra op 3x80 A. 
De voorgestelde begrenzing in de erkenningsregeling 3.0 heeft bij 
sommige installateurs tot onrust geleid, omdat zij voorheen voor 
het hele gebied erkend waren. Met de nieuwe erkenning vallen de 
installaties boven deze vermogens daar buiten. Vooral voor be-
drijven die alleen in het hoge vermogensgebied werkzaam zijn, is 
dit een punt van zorg en dit zal nog worden besproken in de 
Technische Commissie voordat de definitieve erkenningsrege-
lingen worden gepubliceerd. 

Risicomodel
Het stellen van een bovengrens aan het vermogen is gemotiveerd 
door de keuze van InstallQ om uit te gaan van een risicomodel. Een 
gas- of elektrotechnische installatie functioneert in een bepaalde 
omgeving. Als een installatie in een woning niet goed werkt, zijn 
de gevolgen beduidend minder ernstig dan bij een tekortschie-
tende installatie in een industriële omgeving. Voor het werk aan 
installaties met hogere vermogens vindt InstallQ dan ook een 

certificatie beter op zijn plaats. Certificering gaat immers meer in 
de richting van vaste procedures, borging en meer externe con-
trole en daar zijn speciale certificatieregelingen voor. Het is ver-
volgens aan het installatiebedrijf om wel of niet voor certificering 
te kiezen.  
‘Met de begrenzing wordt in principe het werkgebied voor som-
mige installatiebedrijven wel wat kleiner’, zegt Wil van Ophem, 
Directeur Technische Zaken van InstallQ. ‘Maar dat betekent niet 
dat deze bedrijven zich onmiddellijk voor een probleem gesteld 
zien omdat hun opdrachtgevers in de praktijk vaak geen erkenning 
eisen. De erkenningsregelingen zijn bovendien geen wettelijke 
verplichting. Niettemin zou dit punt in de toekomst mogelijk pro-
blemen kunnen opleveren en het heeft dus zeker onze aandacht. 
Mogelijk dat we na discussie in de betreffende Technische Com-
missie waar de installatiebedrijven zijn vertegenwoordigd de be-
grenzing naar boven kunnen oprekken.’ 
Overigens wijst Van Ophem erop dat het niet InstallQ is ‘die even 
een erkenningsregeling verzint,’ een mening die een enkele keer 
door criticasters wordt geventileerd. ‘De erkenningen worden 
geschreven in technische commissies waarin de sector breed 
vertegenwoordigd is en waarvan de leden over een specifieke 
deskundigheid beschikken. Daarmee zijn de erkenningsregelingen 
ook echt een document van de sector. Soms komen bepaalde 
onderdelen van zo’n regeling je niet goed uit. Maar er zijn meer 
dan enkele duizenden bedrijven erkend en voor de nieuwe erken-
ningen moeten keuzes worden gemaakt. Belangrijk zijn ook ont-
wikkelingen in wetgeving en bij opdrachtgevers en je kunt nooit 
alle bedrijven 100 procent tevreden stellen.’

Dubbele erkenning
Een flink aantal bedrijven heeft in het verleden voor hetzelfde 
vakgebied een erkenning verworven van zowel KvINL als van 
Sterkin. Zij hebben dus een dubbele erkenning voor gas of een 
dubbele erkenning voor elektra. Sterkin had al een verplichte 
inspectie in haar regelingen opgenomen en daarmee zitten deze 
bedrijven dus op het niveau van de Erkenningsregeling 3.0. Maar 
het bezit van twee erkenningen betekent ook twee keer betalen. 
Door de fusie is de noodzaak voor een dubbele erkenning nu 
weggevallen. Aangezien controle van werkzaamheden een ver-
plicht onderdeel wordt van de Erkenningsregeling 3.0, ligt het voor 
de hand om bij een dubbele erkenning de betreffende KvINL-er-
kenning(en) op te zeggen. De betreffende bedrijven hebben begin 
februari een brief met opzeggingsformulier ontvangen.    

InstallQ Erkenningsregeling 3.0  
dit voorjaar gereed
De InstallQ-erkenningsregelingen 3.0 voor Elektra, Gas en Water worden per 1 juli 2019 van kracht. Afgelopen januari is de 
regeling ter kritiek uitgegaan om reacties vanuit de erkende bedrijven te verkrijgen. Het was eigenlijk al de tweede versie 
waarop belanghebbenden konden reageren. KvINL-erkende bedrijven konden namelijk in 2018 al kritiek leveren. Deze is 
inmiddels beoordeeld en in het concept verwerkt.  
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Kennisgebrek en tijdsdruk kunnen leiden tot legionella 

Hou hotspots 
hoogbouw  
in het oog

Uit het onderzoek ‘Drinkwaterveiligheid en legionel-
la’ van isso blijkt dat jaarlijks tot wel vierhonderd 
mensen besmet raken met de legionellabacterie.  
2 – 10 procent van de slachtoffers overleeft de be-
smetting niet. Het probleem speelt vooral in hoog-
bouw. Legionella-adviseur Oeds Kuipers pleit dan 
ook voor het zorgvuldiger ontwerpen van installa-
ties in de hoogbouw, om hotspots te voorkomen.

‘Bij te veel professionals is de kennis niet aanwezig, of we zijn 
door de druk in de bouwsector te weinig bezig met het 
voorkomen van hotspots’, aldus Oeds Kuipers, directeur van 
adviesbureau kdws  Nederland, dat is gespecialiseerd in drink-
waterveiligheid en legio nellapreventie. Een van de belang-
rijkste oorzaken van legionellavorming binnen hoogbouw 
betreft plekken waar warme leidingen of warmtebronnen 
dicht naast koude waterleidingen lopen, waardoor koud 
water opwarmt. Door deze ‘hotspots’ krijgt koud water de 
kans om op te warmen tot een temperatuur tussen de 25 en 
45 °C; de ideale temperatuur voor legionellabacteriën om 
zich te vermenigvuldigen. Wanneer het water in de leidingen 
ook nog eens lang stil staat, ontstaan de perfecte groeiom-
standigheden voor de bacterie.

Hoger risico in hoogbouw
Kuipers legt uit waarom het risico op legionellavorming bij 
gestapelde bouw aanzienlijk groter is dan bij laagbouw. 
‘Naarmate het aantal verdiepingen toeneemt, vindt er cumu-
latief meer opwarming van de leidingen plaats. Warmte stijgt 
immers altijd op. Neem bijvoorbeeld een flat met tien verdie-
pingen, waarbij de temperatuur van een ruimteverdieping 
op de begane grond 23 °C is. Door de opstijgende warmte 
ligt de temperatuur op de bovenste etage al boven het 
kritieke punt van 25 °C. Dat is ook meteen het lastige van 
leidingen in de hoogbouw; het vermijden van situaties 
waarin drinkwater opwarmt.’ 
‘Bij appartementencomplexen met stadsverwarming 
ontkom je er hierdoor meestal niet aan om gescheiden 
meterkasten aan te leggen voor drinkwater en de stadsver-
warming. Doordat bij stadsverwarming constant heet water 
van zo’n 90 °C door de leidingen stroomt, is het risico van 
opwarming van nabijgelegen leidingen extra groot. De 
meterkasten voor drinkwater en stadsverwarming moeten 
daardoor zelfs fysiek los van elkaar staan om warmteover-
dracht te voorkomen. Met het koude water uit de ‘drinkwa-
terschacht’ ga je naar een verdeelunit, zodat alle warmte-
bronnen zo zijn gesitueerd dat ze geen warmte kunnen 
overdragen.’

‘Eén schacht kan niet meer’
Hoewel het werken met twee schachten een voor de hand 
liggende maatregel lijkt bij legionellapreventie, geeft Kuipers 
aan dat nog te vaak alle leidingen in één schacht omhoog-
lopen. ‘Ik zie nog heel regelmatig dat men leidingen voor 
koud water en cv binnen één schacht installeert. Met al die 
technieken in een schacht krijg je een enorme warmtebron, 
waardoor het koude drinkwater rap opwarmt tot boven de 
25 °C.’  Ventileren van de schacht is volgens Kuipers ook geen 
optie om te zorgen dat de drinkwaterleiding niet te veel 
opwarmt. ‘De ventilatie onttrekt bij een schacht met veel 

‘Prefab installatie-units 
zijn een van 

de boosdoeners’
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verdiepingen dan dusdanig veel warmte van de warmwaterlei-
dingen en andere warmtebronnen, dat het water in deze leidingen 
juist weer te veel afkoelt. Werken met een enkele schacht kan 
daarom echt niet meer.’  

Afstemmen in ontwerpfase
Kuipers meent dat prefab installatie-units een van de boosdoeners 
zijn bij het ontstaan van hotspots in de gestapelde bouw. ‘Doordat er 
in de installatietechniek te weinig handjes zijn om alle installatie-
werkzaamheden uit te voeren, leveren leveranciers steeds vaker 
‘plug&play’ prefab installatie-units aan. In deze prefab units hebben 
zij de leidingen voor warm en koud water vaak al naast elkaar gepo-
sitioneerd. Dat zorgt voor een groot legionellarisico.’ 
De sleutel tot een betere uitvoering ligt volgens hem bij een betere 
samenwerking tussen architect, brl 6010-gecertificeerde adviesbu-
reaus, aannemers en gecertificeerde installateurs. ‘Wanneer alle 
partijen nauw met elkaar samenwerken, kun je zaken als hotspots al 
aan het begin van het proces eruit halen. Op dit moment krijg ik 
soms het idee dat leveranciers denken ‘dit is het gebouw, dit is de 
installatie die we aanbieden en het is aan de installateur om uit te 
zoeken hoe hij alles precies gaat installeren’. Terwijl het zoveel effec-
tiever is om dit soort zaken tijdens de ontwerpfase al op elkaar af 
te stemmen.’

Isolatie badkamervloer
Andere hotspotveroorzakers zijn verwarmingsleidingen in vloeren, 
van bijvoorbeeld badkamers of keukens. Kuipers: ‘Dit kun je op-

lossen door drinkwaterleidingen voor warm en koud water in de 
muur te installeren, maar daar moet je in de ontwerpfase al reke-
ning mee houden. Doe je dat niet, dan heb je als installateur een 
probleem wanneer het installatieproces start.’ Kuipers laat weten 
dat er voorwaarden zitten aan de aanleg van verwarmings-

Richtlijnen voor de praktijk
De minimale eisen en voorwaarden waaraan leidingwater-
installaties moeten voldoen staan in de nen-norm 1006, 
 ‘Leidingwaterinstallaties’. De norm omvat het ontwerp, de 
aanleg en het gebruik van installaties in een perceel,  
inclusief bijbehorende grond.
nen 1006 behandelt de theorie en randvoorwaarden bij het 
werken met leidingwaterinstallaties. Installateurs die be-
hoefte hebben aan een praktische handleiding kunnen de 
op deze norm gebaseerde isso-publicatie 55, ‘Leidingwaterin-
stallaties’ raadplegen. In deze publicatie staat niet alleen een 
overzicht van alle wetgeving, normen en richtlijnen, maar de 
installateur kan ook per projectfase precies zien wat er van 
hem wordt verwacht. Praktische tips en gedetailleerde stap-
penplannen helpen de vakman om de juiste keuzes te 
maken. De publicatie is een handige richtlijn voor het maken 
van een programma van eisen, een goed ontwerp, de dimen-
sionering van alle installatieonderdelen en de realisatie van 
de installatie. 

De installatie van leidingen voor koudwater- en cv-leidingen in één 
schacht kan leiden tot opwarming tot boven de 25 °C.

In hoogbouw is het af te raden te werken met een enkele 
schacht voor warm water, koud water en cv-water.
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leidingen in vloeren binnen de hoogbouw. ‘In de hoogbouw is het 
een must om tussen elke constructie- en afwerkvloer isolatie aan te 
brengen die remmend werkt op de opwarming van de leidingen. 
Met een dergelijke isolatielaag blijft de temperatuur 3 °C lager dan 
wanneer er geen isolatie is aangebracht. Om installaties met lei-
dingen in de badkamervloeren in appartementencomplexen met 
meer verdiepingen goed te regelen, is de aanleg van dergelijke 
tussenisolatie dus een randvoorwaarde.’

Warmtepompen
De inzet van warmtepompen voor de verwarming in de gestapelde 
bouw is een ander onderwerp dat Kuipers aanstipt als aandachts-
punt bij het voorkomen van hotspots. Kuipers meent dat installa-
teurs bij de inzet van warmtepompen of warmte-afleversets in de 
hoogbouw eveneens al in de ontwerpfase rekening moeten houden 
met het leidingennetwerk. 
‘Ook hier bestaat het risico dat leidingen die warmte kunnen afgeven 
te dicht bij de andere leidingen worden aangebracht. Het risico is 
groter omdat warmtepompen vaak langere tijd achter elkaar draaien 
om een ruimte op te warmen. Dat maakt ook de periode groter 
waarin verwarmingsleidingen warmte kunnen overdragen. De beste 
aanpak is wederom de leidingen voor koud en warm water separaat 
aan te leggen en goed te isoleren.’

Eerst ontwerpen, dan isoleren
Kuipers voegt daar direct aan toe dat isolatie geen noodmaatregel 
zou moeten zijn. ‘Het ideaalplaatje is natuurlijk dat je de loop van de 
leidingen zo inricht, dat hoogwaardige isolatie niet nodig is. Er zijn 
installateurs die na de aanleg van alle leidingen nog veel hoogwaar-
dige isolatie toepassen, maar dat is de verkeerde volgorde. De inrich-
ting van het gebouw moet zo innovatief en doordacht zijn, dat je 
maar minimaal hoeft te isoleren. Wanneer je enorm moet investeren 
in isolatie, dan is je ontwerp gewoon niet goed. Een opdrachtgever 
moet installatieontwerpers bij hoogbouw extra ruimte en tijd 

gunnen om veilige leidinginstallaties te kunnen ontwerpen. Wan-
neer je in de ontwerpfase voldoende aandacht besteedt aan de 
preventie van hotspots, dan kom je daarna, in de installatiefase, niet 
zo snel in de problemen.’

Zorgelijk fenomeen
Gevraagd naar waarom we nog regelmatig hotspots in de hoog-
bouw tegenkomen, noemt Kuipers twee ontwikkelingen. ‘Ten eerste 
ontbreekt veelal de kennis over de legionellarisico’s. Een tweede 
factor is de enorme tijdsdruk waar de sector mee te maken heeft. Er 
is namelijk erg veel vraag naar hoogbouw. Die combinatie van het 
gebrek aan kennis en de tijdsdruk waaronder installateurs moeten 
werken, is een zorgelijk fenomeen. Door de krappe woningmarkt zal 
de vraag naar meer betaalbare woningen alleen maar stijgen. Het 
invullen van die vraag mag niet leiden tot ongezonde situaties.’
De sleutel ligt volgens Kuipers in een samenwerking tussen de instal-
latie en de bouw. ‘Wanneer alle partijen de handen al in de ontwerp-
fase ineenslaan, is te voorkomen dat er überhaupt hotspots kunnen 
ontstaan.’  

‘Wanneer je enorm moet 
investeren in isolatie, dan is je 
ontwerp gewoon niet goed.’

‘Alleen samen kunnen wij zorgen dat we geen hotspots creëren’

Projectleider Nick Post van installatiebedrijf Beck & v/d Kroef geeft aan dat hij en zijn collega’s, met oog op het voorkómen van 
hotspots, isso-publicaties 55, 55.1 en 55.2 hanteren. ‘Het belangrijkste is het aanbrengen van fysieke scheidingen en isolatie. 
Wanneer dat niet mogelijk is, moet je beheersmaatregelen nemen. Bij het ontwerpen van de installatie denken we daar met alle 
bouwpartners over na. Veelal maakt een adviseur een model of opzet. Belangrijk daarin is dat er opdeling komt in een warme en 
koude schacht of zone. Tijdens het vervolgproces werken we dat verder uit. De richtlijnen zijn er niet voor niets en daar gaan we 
met de bouwpartners over in gesprek. In de voorbereidingsfase en tijdens de engineering spreken we met elkaar af hoe we de 
leidingen gaan aanleggen’, aldus Post. 
‘Wij doen dat voor alle sanitaire leidingen en een collegabedrijf voor de verwarmingsleidingen. Alleen samen kunnen wij zorgen 
dat we geen hotspots creëren. Dat overleg moet altijd plaatsvinden aan de hand van de tekeningen, dus voordat de eerste lei-
dingen worden geïnstalleerd.’
Bij het aanleggen van leidingen in een verlaagd plafond, is het volgens Post belangrijk de drinkwaterleidingen zo laag mogelijk te 
plaatsen. ‘De W-installateur moet zijn verwarmingsleidingen dus zo hoog mogelijk aanleggen. Als sanitair installateur moet je er 
rekening mee houden de uittapleidingen van het warmdrinkwatersysteem niet te isoleren. Doe je dat wel, dan houden die lei-
dingen langer hun warmte vast, waardoor het water langer in het groeigebied van legionella zit. Kortom, koud water laag houden, 
en nooit bovenlangs kruisen met warmtevoerende leidingen.’
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Verstopping in afvoer van toilet

Bij een klein restaurant zijn in de kelder twee hangende toiletten 
met een Sanibroyeur in het frame geplaatst. Bij het herentoilet 
werkt dit prima, maar bij het damestoilet gaat de pomp steeds 
vastzitten door de natte doekjes en het maandverband. Is er een 
pomp die dit wel aan kan?

Het gebruik van een Sanibroyeur is geen oplossing voor een open-
baar toilet. Deze heeft een klein pompje, en loopt daardoor eerder 
vast. In deze situatie is de grootte van de doorlaat van de pomp 
relevant. Voor de keuze van de pomp moet dus een selectie gemaakt 
worden op doorlaat, opvoercapaciteit en volumestroom. Dit heeft 
ook invloed op de diameter van de persleiding. Door een te kleine 
persleiding kunnen geen grove spullen worden afgevoerd. Een 
versnijdende pomp is ook een optie. In de markt zijn diverse moge-
lijkheden beschikbaar. Deze vragen wel veel meer ruimte, en zijn 
aanzienlijk duurder.

Ongewenste opwarming

In een appartementenproject ligt vloerverwarming (50/40 °C) in 
de afwerklaag, zonder vloerisolatie eronder. De vloerdikte is 30 
cm, waarvan 5 cm breedplaat. Hier bovenop zit nog een 7 cm 
dikke afwerklaag. De mogelijk te creëren hoogteafstand met 
waterleidingen is dus ongeveer 22/23 cm. In de Checklist 
hotspots (2013) kan ik niet zien of deze verticale afstand 
voldoende is. Wat zou anders de breedte moeten worden van de 
horizontale hart-op-hart afstand, met inachtneming van de 
hoogteafstand?

In de checklist ‘Hotspots in waterleidingen’ staat de onderstaande 
tabel. In de laatste kolom staat aangegeven of het mogelijk is om de 
waterleiding in de constructievloer te leggen en zo ja, met welke 
minimale verticale afstand. In dit geval is de ruimtetemperatuur niet 
gegeven, maar blijkt dat bij 50 °C aanvoertemperatuur de waterlei-
ding niet in de constructievloer mag worden gelegd bij zowel 20 als 
22 °C ruimtetemperatuur. De temperatuur van het (drink)water 
wordt anders hoger dan 25 °C.
De minimale horizontale afstand is 250 of 350 mm, afhankelijk van de 
ruimtetemperatuur. Er is hieraan geen verticale afstandseis gekop-
peld. Let op dat het gaat om de afstand van de buitenzijde van beide 
leidingen en niet de hart-op-hartafstand.

Coating filterketel

Een filterketel van een drinkwaterinstallatie moet bij onder-
houdswerkzaamheden door roestvorming op diverse plekken 
aan de binnenzijde opnieuw worden gecoat. De oude coating is 
een bitumenpreparaat zonder Kiwa-certificaat. Het betreft een 
eigen drinkwaterinstallatie van ongeveer 40 jaar oud. Moet 
voor dit herstel voldaan worden aan de huidige eisen, gezien de 
eis in artikel 20 van het Drinkwaterbesluit?

In het Drinkwaterbesluit staan eisen voor drinkwaterbedrijven (para-
graaf 3.1). Veel van deze eisen zijn ook van toepassing voor collec-
tieve watervoorzieningen (paragraaf 3.2) en collectieve leidingnetten 
(paragraaf 3.3). Artikel 20 betreft het leidingnet van het drinkwater-

bedrijf. Hier is nen 1006 niet van toepassing. 
In de omschreven situatie is het bouwbesluit van toepassing. Het 
bouwbesluit eist dat de drink- en warmtapwatervoorziening voldoet 
aan en 1006. In en 1006 artikel 2.2 zijn de eisen aan materialen en toe-
stellen vermeld. Hier wordt verwezen naar 5.3, waarin is opgenomen 
dat voldaan moet worden aan de Regeling materialen en chemica-
liën. Dit is aan te tonen met een door I&M erkende kwaliteitsverkla-
ring. Dit betekent in de praktijk een toelating door Kiwa voor het 
aspect materialen. Dus ook de aan te brengen coating moet aan 
deze eisen voldoen.
Wanneer een coating met Kiwa-Watermark voorhanden is, moet dit 
worden toegepast. Ook de wijze van aanbrengen van de coating is 
van belang (Kiwa-brl). Dit is de wijze waarop voldaan wordt aan 
wet- en regelgeving en een goede drinkwaterkwaliteit wordt gega-
randeerd. Reparatie met de bestaande, niet toegelaten, coating is 
alleen is samenspraak met de relevante instanties te bespreken. 

Beveiliging bij warmtapwater  - 
bereiders
Ik heb diverse vragen over de beveiliging van warmtapwaterbe-
reiders. In Waterwerkblad 4.4B, artikel 5 ‘Beveiligingen tegen 
het optreden van te hoge druk in de warmtapwaterinstallatie’ is 
onder 5.4 het volgende aangegeven: ‘In de drinkwaterleiding 
(koudwaterzijde) naar het warmtapwatertoestel kan tussen de 
keerklep (genoemd in 4) en het warmtapwatertoestel, een 
drukexpansievat worden aangebracht.’

1)  Als je een drukexpansievat toepast, vervalt daarmee de 
ontlastklep die onder 5.1 wordt voorgeschreven?

 Nee, die vervalt niet.

2)  Moet het expansievat voldoen aan materiaal- of 
certificatie-eisen?

  Het vat moet voldoen aan Kiwa brl-k14021, ‘Expansievaten voor 
drinkwaterinstallaties’. Hierbij is het Watermark-deel geïntegreerd. 
Certificaathouders zijn te vinden op de Kiwa-website.

3)  In een ander project hebben de bestaande stadsverwar-
mingsunits wel een inlaatcombinatie, maar geen afvoer op 
de gebouwriolering. Hoe wordt hier tegenaan gekeken? In 
het buitenland wordt ook wel een waterslagdemper 
toegepast om het expansiewater op te vangen.

  De stadsverwarmingsunits moeten in de koudwatertoevoer zijn 
voorzien van een inlaatcombinatie met een voorziening om het 
expansiewater af te voeren naar de gebouwriolering.

4)  Mag ik bij een stadsverwarmingsunit een klein expansie-
vaatje toepassen in plaats van de inlaatcombinatie?

  Nee, een expansievat mag niet in plaats van een drukontlastklep 
worden toegepast. Bij toepassing van een expansievaatje wordt 
het waterverlies bij normaal gebruik voorkomen, echter de 
beveiliging tegen een te hoge druk is bedoeld voor niet 
 normale situaties.
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Oud-voorzitter KvINL Dick Tommel: 

‘Ik zou me schamen als de  
fusiegesprekken op niets  
waren uitgelopen’
6 jaar lang hanteerde Dick Tommel de voorzittershamer van KvINL. Nu de fusie van KvINL met Sterkin rond is, vond hij 
het een goed en natuurlijk moment om terug te treden. ‘Als ik me nog beschikbaar had gesteld en zou zijn herbenoemd, 
zou InstallQ over 3 jaar met een bijna 80-jarige voorzitter zitten. Nee, zo is het mooi. Je moet weg zijn voordat je je 
scherpte verliest.’

Dick Tommel kwam 6 jaar geleden – oneerbiedig gezegd – mee met 
de inboedel van kbi naar KvINL. Hij kon als voorzitter meteen het 
stokje van Aad Fonteine – en later Wim van Gelder – overnemen. 
Niet dat hij het als een exclusieve verdienste van KvINL ziet, maar in 
die 6 jaar is er wel een sterk groeiend besef gekomen dat deze tijd 
kwaliteit vraagt van de installatiesector. ‘Zowel aan de kant van de 
opdrachtgevers als bij de bedrijven zelf is er sterke behoefte ont-
staan aan bedrijven die hoog inzetten op degelijkheid en veiligheid’, 
zegt de teruggetreden voorzitter. ‘Vroeger was het voldoende als je 

‘erkend installateur’ op je auto had staan. Maar we leven nu in een 
tijd dat aan dat begrip ook daadwerkelijk meer inhoud moet worden 
gegeven.’

Kwaliteitsslag
Tommel is goed te spreken over de grote kwaliteitsslag die in de 
voorbije jaren tot stand is gekomen. Het is volgens hem mede te 
danken aan de intensieve relatie die KvINL onderhield met het on-
derwijsveld en Techniek Nederland. Maar minstens zo belangrijk is de 
samenwerking geweest met de diverse organisaties die binnen de 
sector werken aan het benoemen van eindtermen voor vakbe-
kwaamheid en het afstemmen van de noodzakelijke vakkennis met 
het onderwijsaanbod. Hij vond het prettig in zo’n omgeving te 
kunnen samenwerken met partijen met het uiteindelijke doel om de 
installateur een overzichtelijk pakket te kunnen bieden, zodat hij zijn 
vak goed kan uitoefenen.
Vrijwel de hele zittingsperiode van Tommel stond in het teken van 
de fusie tussen KvINL en Sterkin, een fusie die volgens hem – gelet 
op de ontwikkelingen in de branche – logisch en bijna onvermijde-
lijk was. Want de tijdgeest vroeg om duidelijkheid. Duidelijkheid voor 
de opdrachtgever voor wie het maar verwarrend is dat er twee 
organisaties naast elkaar bestaan en die zich ongeveer met hetzelfde 
bezighouden. En dan was er ook nog het argument van kostenbe-
heersing. Kosten die via de contributie de installatiebedrijven 
moesten opbrengen. Zowel Sterkin als KvINL waren het aan de 
bedrijven verplicht om niet onnodig zaken apart op te pakken. 

‘De fusie kon alleen maar  
voordeel opleveren’

Tommel: ‘Tegelijkertijd groeide ook bij KvINL het besef dat we – ge-
zien de veiligheidsrisico’s – op een aantal vakgebieden het werk van 
de installateur ter plekke moesten controleren. Sterkin was daar 
verder in dan KvINL. Het toezicht van KvINL beperkte zich altijd tot 
alleen de controle op de aanwezigheid van de juiste documenten bij 
de erkenninghouders. Nee, Sterkin was weliswaar actief op een 
smaller terrein, maar welbeschouwd was er geen andere conclusie 
mogelijk: een fusie kon alleen maar voordeel opleveren.’

Strikt gescheiden
Hoewel het samengaan van Sterkin en KvINL dus gewenst en logisch 
was, bleven de stichtingen jarenlang strikt gescheiden naast elkaar 
opereren. Tommel: ‘Al tijdens mijn kbi-tijd verbaasde ik me daarover. 
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Als voorzitter probeerde ik gesprekken op gang te krijgen om te 
onderzoeken of enige vorm van samenwerking – en misschien zelfs 
een fusie – mogelijk was. Ik kende de voorgeschiedenis niet, maar 
het bleek al een keer geprobeerd te zijn. Dat was toen op een mis-
lukking uitgelopen en dat heeft diepe sporen achtergelaten in de 
latere relatie. Je mag zelfs spreken over een aversie. Beide partijen 
voelden zich slecht behandeld. Die ervaring heeft latere gesprekken 
lange tijd feitelijk onmogelijk gemaakt.’

‘Het is een transparante 
systematiek die duidelijk 

maakt dat risico’s en gevaar 
leidend zijn’

Om de twee organisaties toch aan tafel te krijgen, is Tommel een 
keer met Ed Nijpels gaan praten, destijds voorzitter van Sterkin. Hun 
gezamenlijke conclusie was dat nieuwe gesprekken moesten 
worden gestart. ‘Objectief gezien was er geen enkele reden om het 
niet te doen. Onder het motto ‘niets hoeft, alles mag’ zijn we als 
besturen bij elkaar gaan zitten. Dat pakte goed uit. Aan het eind van 
de bijeenkomst was er consensus over de wenselijkheid om verder 
te praten. Kort daarna al konden de directeuren van beide organisa-
ties voorbereidingen treffen voor vervolgstappen.’ Waarom lukte het 
deze keer wel? ‘Bij dit soort processen is het zelfs achteraf nog vaak 
moeilijk aan te geven waar nou precies de pijn zat. Het had zeker te 
maken met cultuurverschillen, maar ook met karakters en personen. 
Er was altijd wel een latente vrees dat na de fusie de ene partij de 
baas zou gaan spelen over de andere.’
Over die emotie wisten de betrokkenen uiteindelijk heen te 
stappen. In het begin liep het overigens nog niet zo gemakkelijk, 
zegt Tommel terugkijkend op het proces. Er stak bij tijd en wijle nog 
wat oud zeer de kop op. Een gouden greep bleek het besluit om in 
beide besturen een kwartiermaker aan te wijzen. Zij moesten de weg 
plaveien zodat het samenwerkingsproces kon worden geïntensi-
veerd. In de praktijk kwam het erop neer dat een bestuurder van 
Sterkin aanschoof aan de bestuurstafel van KvINL en een bestuurder 
van KvINL aanwezig was bij Sterkin. Vanaf dat moment bleek het 
ineens allemaal snel te kunnen gaan.
Vragend naar het dossier dat hem in zijn 6 jaar voorzitterschap het 
meest geplaagd heeft, antwoordt Tommel – weliswaar lachend – dat 
dit het fusieproces is geweest. Maar hij voegt er ook onmiddellijk aan 
toe dat het hem ook bijzonder veel voldoening gaf om ditzelfde 
dossier met zoveel succes te kunnen afsluiten. ‘Het mocht niet mis-
lukken. Ik zou me doodgeschaamd hebben als de inspanningen 
weer op niets waren uitgelopen.’

Geen hobby
Onder het voorzitterschap van Tommel is het aantal erkenningsrege-
lingen flink toegenomen. Voor de consument is het misschien lastig 
om het onderscheid te kunnen maken. ‘Die veelheid van verschil-
lende regelingen is geen hobby van ons geweest. Je wilt het voor de 
opdrachtgever zo overzichtelijk mogelijk houden, maar het installa-
tievak heeft nu eenmaal vele disciplines. Dan is het goed te weten 
voor de opdrachtgever in welk specialistisch veld de installateur 
erkend of gecertificeerd is.’ 
Met tevredenheid kijkt Tommel naar de systematiek die is opgezet 
om in de toekomst efficiënt nieuwe erkenningsregelingen te kunnen 

schrijven. De systematiek gaat uit van een kader, aangevuld met een 
inventarisatie van een groot aantal eisen en eindtermen.  
Als er een nieuwe erkenningsregeling voor een bepaalde discipline 
moet komen, liggen daarvan de kaders met de Uniforme Kwaliteits-
regeling (UKR) al vast. 
Dat kan omdat voor de erkenningsregelingen de meeste eisen en 
procedures overeen komen. Door die eisen vervolgens af te 
stemmen op de risicoklasse van de werkzaamheden, kan tamelijk 
efficiënt een nieuwe erkenningsregeling worden ontworpen en 
bestaande erkennings- of certificatieregelingen worden aangepast. 
Tommel: ‘Het is bovendien een transparante systematiek die duidelijk 
maakt dat risico’s en gevaar leidend zijn. Hoe groter het risico, hoe 
meer eisen aan de erkenning worden verbonden. Dat is ook een-
voudig aan iedere consument uit te leggen.’

Koers
Mettertijd zullen er ongetwijfeld nieuwe erkenningsregelingen 
volgen. Zelf zal Tommel er niet meer mee te maken krijgen. De 
bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt nu bij Ed Nijpels. Heeft hij nog 
een boodschap aan zijn opvolger meegegeven? ‘Welnee, hij moet 
het schip gewoon op koers houden. De ontwikkelingen zijn mooi, de 
richting is juist. InstallQ is er niet om zich spectaculair te profileren. 
Het enige wat de organisatie moet doen is zich dienstbaar opstellen 
voor bedrijven die kwaliteit willen leveren, kwaliteit die moet worden 
uitgedragen en getoetst. Dat hoef ik Nijpels heus niet te vertellen.’  
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Op 1 april treden de vernieuwde certificatieschema’s voor 
brandmeldinstallaties (bmi) officieel in werking. Ze vallen 
onder beheer van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (ccv). De certificatie-instellingen zijn verant-
woordelijk voor de controles. In de update die de ccv-sche-
ma’s hebben ondergaan, zijn onder meer de nieuwste 
 versies van nen 2535 en nen 2654-1 meegenomen. Verder is er 
nu een gecombineerd certificaat mogelijk voor brandmeld- 
en  ontruimingsalarminstallaties.

Net als bij de vorige versie van de regeling zijn er drie  
certificatieschema’s:
• Het certificatieschema voor het Leveren van bmi

• Het certificatieschema voor het Installeren van bmi

• Het certificatieschema voor het Onderhoud aan bmi

‘De noodzaak om onze certificatieschema’s te actualiseren is onder 
meer ingegeven door nieuwe versies van de Nederlandse normen 
nen 2535 en nen 2654-1. Daarin zijn technische innovaties verwerkt die 
de afgelopen jaren hun intrede hebben gedaan’, zegt Willem van 
Oppen van het ccv. Als voorbeeld noemt hij de mogelijkheid om op 
afstand, via internet, controles en onderhoud te verrichten. ‘Dat 
maakt het mogelijk om het onderhoud anders in te regelen. De 
norm vraagt daarvoor een onderhoudsplan. In de vorige versie van 
het certificatieschema was dit niet mogelijk. Maar de techniek 

schrijdt voort, dus moet het certificatieschema daarin mee.’
Daarnaast maken de certificatieschema’s het nu mogelijk om leve-
ring en onderhoud van brandmeldinstallaties te combineren met 
ontruimingsalarminstallaties. ‘Vroeger was dit niet mogelijk, maar er 
is vraag naar combinatiecertificaten bmi-oai, en daaraan voldoen we 
natuurlijk graag’, aldus Van Oppen.

Verplichting van een certificaat
Met het ingaan van de nieuwe versie van de certificatieschema’s 
voert het ccv ook de verplichting in dat gecertificeerde bedrijven al 
hun werkzaamheden voortaan onder certificaat moeten uitvoeren. 
Of het nu gaat om het ontwerp, de aanleg of het onderhoud van 
brandmeldinstallaties. ‘Veel bedrijven deden het al, maar het was 
niet verplicht. De belanghebbende partijen hebben besloten dat, 
als jij conform de schema’s van het ccv bent gecertificeerd, je nu 
ook alle werkzaamheden onder het desbetreffende certificatie-
schema moet uitvoeren’, legt Van Oppen uit. 

Verlagen van steekproeffrequentie
Dat de nieuwe verplichting voor installateurs of adviseurs de kosten 
verhoogt, wanneer bedrijven voorheen gewend waren om niet alles 
onder certificaat te leveren, hoeft volgens Van Oppen niet per defi-
nitie zo te zijn. ‘Laat ik om te beginnen zeggen dat veel bedrijven al 
uit zichzelf besloten hadden om al hun werk onder certificaat op te 
leveren. Maar om de kosten te beperken, gaan we de steekproeffre-
quentie verlagen. Er zullen nu meer werken onder certificaat worden 
uitgevoerd. Als we het aantal steekproeven gelijk houden betekent 
dat minder controles waardoor er geen sterke stijging van de kosten 
te verwachten is.’

Onderzoek naar de kosten
Omdat het ccv ook wel benieuwd is naar de reden waarom installa-
teurs en adviseurs de kosten hoog noemen, is er afgesproken om 
een onderzoek naar die kosten uit te voeren samen met Techniek 
Nederland. ‘We willen exact kunnen nagaan om welke kosten het 
gaat, waar die kosten ontstaan, en wat we eraan kunnen doen om ze 
te beheersen. Zitten die kosten bij de certificatie-instellingen, ligt het 
zwaartepunt bij het ccv of is er nog iets anders? De komende 
maanden zijn we daarmee bezig, zodat we later dit jaar weten waar 
het precies op steekt.’ 

Elektrische auto’s gaan stroom uit het wegdek halen
Na een succesvolle pilot met een fietspad in Krommenie dat elektriciteit opwekt, werd op 7 maart 2019 op twee locaties in 
de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 m zonnewegdek in gebruik genomen. Het kennisconsortium dat de 
SolaRoad ontwikkelt, denkt dat alle negen miljoen auto’s in de toekomst rijden op de stroom uit het wegdek.

Wanneer een derde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) uit zonnewegdek zou bestaan, kan in de toekomst het hele elektri-
sche wagenpark worden gevoed vanuit SolaRoad. Dat verwacht het consortium waarin tno en bouwbedrijf Strukton Civiel samenwerken.
SolaRoad zet met het zonnewegdek in twee wegtrajecten in Noord- en Zuid-Holland een belangrijke stap in de richting van de beoogde 
grootschalige toepassing. De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer en op de bus-
baan langs de N218 bij Spijkenisse. De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 m zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh/a. Die energie 
kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens. Potentieel kunnen met deze 
techniek in de toekomst straks alle negen miljoen elektrische auto’s worden gevoed. 

CCV geeft certificatieschema’s voor  
brandmeldinstallaties een update
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Dat is nodig, want technisch dienstverleners hebben in toene-
mende mate behoefte aan praktisch opgeleide hbo’ers en snelle 
bijscholing voor hun technische vakmensen. De initiatiefnemers 
stimuleren met het expertisecentrum praktijkgericht onderzoek in 
gebouwtechnologie en versterken de relatie tussen het hbo en de 
vraag vanuit het bedrijfsleven. Bovendien komt er samenwerking 
tot stand tussen docentenplatforms, bestaande expertisecentra en 
hogescholen en bedrijven.

Innovatiekracht versterken
Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, noemde de 
oprichting bij de ondertekening cruciaal. ‘We hebben meer hbo’ers 
nodig om de innovatiekracht van de branche te versterken. De tech-
nische sector is de komende jaren onmisbaar voor het oplossen van 
de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals de ener-
gietransitie, mobiliteit, verstedelijking en toenemende complexiteit 
van onze infrastructuur. Om die ambitie te kunnen waarmaken, zijn 

meer hbo’ers nodig met kennis van onder 
meer digitalisering, cybersecurity, integraal 
ontwerpen, multidisciplinair samenwerken 
en duurzame energietechnieken.’

Meer instroom
Behalve de Hogeschool Utrecht zetten ook 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hanzeho-
geschool en Hogeschool Saxion hun 
handtekening onder de samenwerking. De 
doelstellingen van het Expertisecentrum 
zijn ambitieus. De samenwerking richt zich 
onder meer op het stimuleren van meer 
instroom in techniekgerelateerde studies, 
het vormgeven van aantrekkelijke leerar-
rangementen en studiebanen en het 
creëren van een digitaal platform voor 
kennisuitwisseling tussen hogescholen, 
bedrijfsleven en studenten. 

Erkenningsregeling Binnenverlichting  
medio 2019 in werking
 
In de vorige Vakwijzer kon u al lezen dat werd gewerkt aan een nieuwe Erkenningsregeling Binnenverlichting. 
Inmiddels is duidelijk dat aankomende zomer de nieuwe regeling in werking zal treden. De regeling haakt aan bij het 
traject dat de Commissie Verlichting van Techniek Nederland en nla (brancheorganisatie voor leveranciers/fabrikanten 
van verlichting) samen zijn ingeslagen. 

De twee partijen willen het thema binnenverlichting in de kleinzakelijke markt gaan benaderen op basis van kennis en kwaliteit. Techniek 
Nederland en nla willen op de markt acteren met goed geoutilleerde installatiebedrijven die gekwalificeerde mensen in dienst hebben 
en die hoogwaardige verlichtingsoplossingen en -producten op de markt zetten.
Sleutelwoorden daarbij zijn ‘adviseren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen en onderhoud van binnenverlichting’. Natuurlijk gaat het 
daarbij vooral om een verdere ‘verledding’ van het land waarbij niet het armatuur centraal staat, maar vooral de behoefte aan verlichting. 
Als één ding in de achterliggende periode duidelijk is geworden, is het dat installateurs met de ontwikkelingen op het gebied van onder 
meer smart lighting, human centric lighting en circulariteit voor grote uitdagingen staan. Vooral de rol van lichtadviseur kan bij veel 
elektrotechnische installatiebedrijven nog worden versterkt. 
Hoe willen nla en Techniek Nederland die markt dan benaderen? ‘Op basis van een stevige set aan voorwaarden en eindtermen’, vertelt 
Terry Heemskerk, programmamanager Techniek Nederland. ‘In samenwerking met Otib en InstallQ  worden die opgenomen in de 
nieuwe erkenningsregeling binnenverlichting. Medio 2019 zal die beschikbaar zijn. Installateurs kunnen met deze erkenning bewijzen 
dat zij voldoen aan de voorwaarden en de stevige eisen wat betreft vakbekwaamheid, scholing en ervaring. Met deze regeling kunnen zij 
vervolgens meelopen in de gezamenlijke benadering van de markt door Techniek Nederland en nla.’   

Startschot Expertisecentrum Building Technology
Techniek Nederland, Otib en vier hogescholen gaven 28 februari met een aantal andere organisaties in Utrecht het start-
schot voor het Center of Expertise hub (Human Capital for Building Technology). Met de oprichting breidt de technieksector 
kennis en opleidingen op het gebied van gebouwtechnologie uit en versterkt het de innovatiekracht.
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Door decentrale bronnen, zoals warmtepompen en vooral 
pv-panelen, kan het midden- en laagspannningsnet op 
sommige punten overbelast raken. Om die druk te weer-
staan, hebben netbeheerders de laatste jaren steeds meer 
slimme netten aangelegd. Installateurs moeten nu dan ook 
rekening houden met spanning op het overdrachtspunt 
tussen de woning en het net. 

De aandacht voor slimme netten is zeker niet nieuw. Elektriciteits-
netten vormen immers de slagaders van onze economie en worden 
wegens de hoge kosten voor drie, vier decennia of zelfs nog langer 
aangelegd. Rond 2010 signaleerden de netbeheerders al dat de 
maatschappelijke kosten voor het aanleggen en onderhouden van 
de netten door de opkomst van duurzame opwekkers, weleens sterk 
zouden kunnen stijgen.
Om netverzwaring met dikkere kabels en transformatoren zoveel 
mogelijk te voorkomen en die kosten dus binnen de perken te 
houden, hebben de regionale netbeheerders, zoals Enexis, Liander 
en Stedin, de netten uitgerust met steeds meer sensoren en ener-
giemanagement. Vooral het laag- en middenspanningsnet heeft 
meer en meer hun belangstelling gekregen. De laag- en midden-
spanningsnetwerken moeten namelijk niet alleen geschikt zijn of 
worden gemaakt voor lokale elektriciteitsproductie en –levering; 
ook slimme afstemming is noodzakelijk: het pv-vermogen in de 
gebouwde omgeving van Nederland verdubbelt nog altijd jaar-op-
jaar en bedraagt in 2023 maar liefst 6 GW, wat overeenkomt met 
tien kolencentrales.

Nieuwe vraag en aanbod
Volgens prof.dr.ir. Sjef Cobben, hoogleraar elektrische energiesys-
temen aan de tu Eindhoven en wetenschappelijk onderzoeker voor 
laag- en middenspanningsnetwerken bij netbeheerder Alliander, is 
de kwaliteit van onze elektriciteitsnetten zeer goed te noemen. Ook 
hij ziet het aantal warmtepompen, pv-installaties en elektrische 
voertuigen toenemen.

Cobben: ‘Een slim net gaat verder dan alleen maar balans. Waar 
netbeheerders vroeger enkel naar de elektriciteitsvraag en -aanbod 
uit grote energiecentrales keken, moeten ze tegenwoordig op de 
laag- en middenspanningsnetten ook rekening houden met het 
variabele aanbod aan duurzame opwekkers als pv-panelen. Elektri-
sche voertuigen gedragen zich in dit toekomstige energielandschap 
wellicht bi-directioneel: hun batterijen zijn bij veel duurzaam 
stroomaanbod niet alleen goedkoop op te laden, maar kunnen 
tevens dienen als opslag voor later gebruik in de woning.’

Spanning
De laatste jaren zijn netbeheerders actiever gaan regelen, onder 
andere door actoren in het laagspanningsnet te koppelen aan de 

Slimme netten vragen 
om slimme installateur

Het pv-vermogen in de  
gebouwde omgeving bedraagt  

in 2023 maar liefst 6 GW
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data van de slimme meters. Een van de grootste bottlenecks is het 
spanningsniveau op het overdrachtspunt tussen het gebouw en het 
net. ‘Normaliter zijn onze laagspanningsnetten ingeregeld op een 
aansluitpunt van tussen 207 en 253 V bij 50 Hz’, legt Cobben uit. ‘Als 
daarop veel pv-systemen zijn aangesloten, dan verandert ook de 
spanningshuishouding in dat net. Zodra de spanning boven de 
253 V komt, zullen een of meerdere pv-systemen afschakelen. Een 
omvormer die vermogen aan het net teruglevert, drijft de netspan-
ning immers altijd op.’
Het spanningsverschil en het daarmee samenhangende vermogen 
hebben dan ook grote gevolgen voor het werk van de installateur. 
Zo zal een installateur bij twaalf tot zestien pv-panelen, afhankelijk 
van de situatie, contact met de regionale netbeheerder moeten 
opnemen over hoe dit systeem in het laagspanningsnet kan functio-
neren. Bij een dergelijk pv-systeem gaat er namelijk veel vermogen 

over de kabel. Cobben: ‘Installateurs moeten niet alleen kijken naar 
de dikte van de kabel, ook het spanningsverschil is van groot belang 
bij de aanleg.’

Piekproductie
Data- en energiemanagement, zowel in de woning- als utiliteits-
bouw, wordt ook voor de e-installateur steeds belangrijker. ‘Om 
balans op het laagspanningsnet te bewaren en spanningsver-
schillen beperkt te houden, is het voor huishoudens verstandig om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen zonnestroompro-
ductie. Tijdens langdurige piekproductie op zonnige zomerdagen 
in een wijk met veel pv-systemen, kan je bijvoorbeeld apparaten 
aanzetten die veel stroom vragen. Een wasmachine, een warmte-
pomp voor het genereren van extra koeling, een (auto)batterij die 
enige tijd sterker oplaadt. Op die manier loopt de spanning op het 
net minder plotseling op en zal de omvormer het pv-systeem niet 
automatisch afschakelen.’

Gelijkstroom
‘Naast optimalisatie van installaties, door bijvoorbeeld uitbreiding 
met stroomopslag in thuisbatterijen, biedt het toepassen van ge-
lijkstroom wellicht ook grote efficiency voordelen’, stelt Cobben. 
‘Pv-systemen werken namelijk altijd op gelijkstroom. In veruit de 
meeste gevallen wordt gelijkstroom door middel van omvormers 
naar wisselstroom gebracht en vervolgens het net in gestuurd. Die 
gelijkstroom kan ook direct binnen de installatie worden gebruikt.’
In een theoretische situatie voor lokale gelijkstroomnetten ziet het 
plaatje er dan als volgt uit: pv-systemen zijn via een dc-ringleiding 
aan elkaar en met het wijkstation verbonden, waar lokale ac/dc-om-

Elektriciteitsnetten vormen de slagaders van onze economie.

De industrie maakt nu al gebruik van afrekening per kwartier en 
kortetermijnhandel in elektriciteit.

‘Installateurs moeten niet  
alleen kijken naar  

de dikte van de kabel’
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zetting plaatsvindt. Dat is duurzamer – minder conversieverlies – en 
robuuster omdat gelijkspanning met aanzienlijk groter vermogen 
door kabels kan stromen, die ook nog eens zo’n 20 procent dunner 
zijn. Bovendien kan een dergelijke DC-ringleiding pieken en dalen in 
het gebruik in de wijk opvangen, zodat het distributienetwerk 
minder wordt belast.
Wat we de laatste jaren van slimme netten hebben geleerd, komt 
volgens Cobben vooral voort uit voorbeeldprojecten, zoals ‘Stad van 
de Zon’ (Heerhugowaard) en nationale programma’s als ‘Stroomver-
snelling’ en haar opvolgers. ‘Hoewel gelijkstroom enig voordeel biedt’, 
nuanceert hij, ‘moeten we ons huidige wisselstroomnet beslist niet 
afschrijven. Het is betrouwbaar, betaalbaar en kan nog jarenlang 
mee. Daarnaast heeft gelijkspanning zich nog niet volledig bewezen. 
Investeringen blijven nodig om de energietransitie te faciliteren. 

Netverzwaring dus ook. Zeker in die wijken waar elke woning meer 
dan zes pv-panelen op het dak heeft liggen. Daar kan een netinves-
tering in een zwaardere transformator met spanningsregeling ook 
een prima oplossing zijn.’

Dynamische prijzen
Volgens Cobben is het moment niet ver meer dat de stroomprijzen 
in de gebouwde omgeving dynamisch zullen gaan worden. De 
industrie maakt nu al gebruik van afrekening per kwartier en korte-
termijnhandel in elektriciteit. Huishoudens met slimme meters zullen 
naar verloop van tijd volgen. De voordelen van dynamische prijzen 
zijn evident: als het aanbod zonnestroom laag is, kan het volume 
tegen hogere prijzen worden verkocht, hetzij aan belendende 
panden, hetzij rechtstreeks aan het net. Omgekeerd zal er minder 

stroom op het net worden geleverd wanneer de prijzen laag zijn. Op 
die manier kan het netwerkbedrijf beter en tegen relatief lage kosten 
de balans op het net bewaren.
Voor installateurs betekent dat intussen dat ze goed moeten 
blijven letten op optredende spanningsverschillen, beveiliging 
tegen eilandbedrijf en harmonische vervorming wanneer een 
groot aantal pv-panelen aan het net gaat terugleveren. Daarnaast 
hebben nieuwe omvormers ook de mogelijkheid om het actieve 
pv-vermogen bij stijgende frequenties te verlagen en kunnen ze 
spanningsniveaus verbeteren door het vermogen, afhankelijk van 
de spanning, bij te regelen.
In een kort kennispaper legt Cobben de regelmogelijkheden uit van 
dergelijke omvormers. ‘Als er meer opwekvermogen is dan belasting, 
dan zal de frequentie in het hele systeem gaan stijgen. Om duur-
zame opwekking en belasting weer in balans te brengen – noodza-
kelijk voor de stabiliteit op het net – zullen we het opwekvermogen 
moeten verlagen. De gedachte is ook dat decentrale opwekkers 
daaraan kunnen bijdragen, wanneer in het systeem een regeling 
wordt ingebouwd die het actieve vermogen verlaagt bij stijgende 
frequenties’, zo stelt de hoogleraar.
Uiteindelijk bepalen niet alleen de technici hoe onze slimme netten 
er in de nabije toekomst uit zullen zien. De ‘prosument’, de eindge-
bruiker die zowel stroom opwekt als verbruikt, krijgt in de nieuwe 
energie-infrastructuur een steeds grotere rol toebedeeld. ‘Het in-
bouwen van allerlei financiële en psychologische ‘incentives’ voor de 
eindgebruiker wordt hoe dan ook belangrijker. Met gedragsverande-
ring kunnen we een betrouwbare, betaalbare en duurzame netwerk-
structuur voor elektriciteit behouden’, aldus Cobben.  

‘Stroomprijzen in de  
gebouwde omgeving zullen  

dynamisch gaan worden’

Het pv-vermogen in de gebouwde omgeving van Nederland groeit 
nog altijd en bedraagt in 2023 maar liefst 6 GW, wat overeenkomt met 
tien kolencentrales.

Ons huidige wisselstroomnet is beslist nog niet achterhaald; het is 
betrouwbaar, betaalbaar en kan nog jarenlang mee.



Voorkom letsel bij het werken aan 
elektrische installaties
Werkzaamheden aan elektrische installaties moeten volgens 
het Arbobesluit 3.5 spanningsloos worden verricht. Toch kan 
een installateur in uitzonderlijke gevallen te maken krijgen met 
de gevaren van elektriciteit. Op basis van de risico’s verbonden 
aan de taak, moeten dan passende pbm’s worden toegepast.

Bij het werken aan elektrische installaties kunnen gevaren ontstaan, 
zoals aanrakingsgevaar, brand, explosie, elektromagnetische velden 
en krachten, onbedoeld inschakelen en uitschakelen en vlambogen. 
Deze gevaren kunnen elektrisch letsel veroorzaken of zelfs levensge-
vaar opleveren.
De Arbowet (artikel 3) vereist nadrukkelijk dat deze gevaren volgens 
een strategie worden aangepakt:
1.  bronaanpak (volledig gescheiden van elke elektrische gevaren-

bron – spanningsloze arbeidsplek),
2. gescheiden (elektrische panelen afgesloten en ontoegankelijk),
3.  individueel gescheiden (door het houden van voldoende afstand 

van eventuele actieve delen),
4.  gebruik van passende pbm’s als ‘laatste redmiddel’, wanneer de 

andere punten in redelijkheid niet mogelijk of niet voldoende zijn.
Het gebruik van pbm’s is dus een laatste redmiddel, maar soms nood-
zakelijk.

Gevaar van stroomdoorgang
Spanningen hoger dan 50 V ac en 120 V dc worden als gevaarlijk 
beschouwd voor personen in een normale omgeving. Let wel: voor 
personen in een medisch gebruikte ruimte bijvoorbeeld, of in een 
vochtige omgeving, worden (veel) lagere grenswaarden gehanteerd.
Als een persoon een potentiaalverschil (spanning) met zijn lichaam 
overbrugt, dan gaat er een stroom door het lichaam lopen. De 
waarde hiervan hangt sterk af van de impedantie van het lichaam en 
van wat hiermee eventueel in serie staat, zoals de impedantie van de 
vloerbedekking en het schoeisel. Uitgaande van een voedingsspan-
ning 230/400 V kan volgens iec 479 met een lichaamsweerstand van 
1 kΩ worden gerekend (Ι = U / Z). De isolatieweerstand van 
schoenen en dergelijke ligt meestal vele malen hoger (in MΩ).
Praktisch betekent het dat als een persoon slechts met een hand een 
fase-geleider aanraakt en verder geen contact maakt met de aarde of 
geaarde constructies dan het schoeisel waarop hij staat, dit slechts 
leidt tot een schok waarbij de stroom geen letsel veroorzaakt. 
Immers: Ι = 230 V / (Z lichaam + Z schoeisel).
Anders wordt het wanneer de persoon wel contact maakt met de 
aarde of geaarde constructies; dan is de totaal-impedantie (veel) 

lager en de stroom door het lichaam aanmerkelijk hoger, tot levens-
gevaarlijk: Ι = 230 V/Z lichaam. Behalve de stroomwaarde is ook de 
tijd een belangrijke factor in de gevolgen van stroomdoorgang.

PBM’s tegen stroomdoorgang
Er is mogelijk gevaar van stroomdoorgang bij laagspanningsinstalla-
ties als (delen van) het lichaam in de gevarenzone komen. Dit is een 
gebied rondom niet aanrakingsveilige actieve delen, zoals een fase-
rail, een mespatroonhouder, aansluitschroeven, kabelschoenen 
enzovoort. Soms is het noodzakelijk dat een medewerker in de 
gevarenzone moet zijn, bijvoorbeeld bij het spanningsloosheid 
vaststellen met een duspol, het meten ofwel zoeken van een storing 
met een universeelmeter, het verwijderen van een kap, enzovoort. 
Dan is er dus sprake van mogelijke stroomdoorgang en moeten pbm’s 
worden toegepast. pbm’s die (in een bepaalde mate) bescherming 
bieden tegen stroomdoorgang zijn herkenbaar aan een symbool 
(figuur 1).
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Tabel 1. Effecten op de mens door stroomdoorgang.

PBM toepassing

isolerende handschoenen 
(nen-en-iec 60903)

bij elektrotechnische werkzaamheden waarbij handen in de gevarenzone (kunnen) komen. Dit komt (zeer) 
regelmatig voor bij personen die metingen verrichten.

elektrisch isolerende kleding 
(nen-en 50286)

bij werkzaamheden waarbij het lichaam contact kan maken met actieve delen (zelden nodig omdat het 
lichaam buiten de gevarenzone blijft bij reguliere installatiewerkzaamheden)

isolerende vloermat (nen-en-iec 61111) 
of isolerend schoeisel (nen-en 50321)

bij werkzaamheden waarbij het lichaam contact kan maken met een geleidendae ondergrond (beton, 
metalen raster en dergelijke, werkend op de knieën) en (andere) delen van het lichaam, zoals de handen, 
komen in de gevarenzone.

isolerende helm met gelaatscherm 
(en 166)

als het hoofd in de gevarenzone komt: binnen 50 cm van blanke actieve delen (zelden nodig omdat het 
hoofd in het algemeen bij reguliere installatiewerkzaamheden buiten de gevarenzone blijft).

afschermende kunststof doeken 
(nen-en 61112)

hiermee kan de gevarenzone in omvang worden beperkt waardoor bepaalde werkzaamheden buiten de 
gevarenzone kunnen plaatsvinden.

Tabel 2. pbm’s tegen stroomdoorgang, de gangbare norm hiervoor en de toepassing.

stroomwaarde Ι [mA] effect

0,1 – 0,5 lichte tinteling

0,5 – 1,0 pijndrempel, sterke tinteling in vinger-
toppen

1 – 5 Schrikeffect, samentrekken van spieren

5 – 10 pijn, verstijving, grens van loslaten wordt be-
reikt

10 – 15 samentrekken spieren, pijnlijke schok, 
loslaten onmogelijk

25 – 80 zeer sterke samentrekking, onregelmatige 
hartslag, stijging bloeddruk

80 – 150 ademhalingsmoeilijkheden, hartfibrilatie bij 
t > 0,3 s

150 – 2.000 hartfibrilatie, bewusteloos, dood na enkele 
minuten

gevarenzone

ongeïsoleerd actief deelD
L

gevarenzone

ongeïsoleerd actief deelD
L

1. Nen 3140+A2: 2018 

Minimale afstanden DL

Werkzaamheden algemeen > 0,5 m
Bedienen > 10 cm
Meten > 5 cm
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Uitgelicht

‘Voor mij is aansluiting  
bij InstallQ  

vanzelfsprekend’

Wie? 
Antunes Fernandes, directeur-eigenaar Sanfer Elektrotechniek, 
 Rotterdam.

Onderneming
‘Sanfer is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat vooral actief is in 
de onderhoudssector. Voor grote opdrachten waar een zekere tijds-
druk op ligt, wil ik nog wel eens personeel inhuren. Maar de meeste 
projecten doe ik helemaal alleen. Ontwerpen, plannen, calculeren en 
uitvoeren. Ik doe het allemaal zelf en werk voornamelijk in opdracht 
van Beheerders/VvE’s, ondernemers en particulieren. Het gaat vaak 
om woningverbouwingen met een uitbreiding van de installatie 
vanwege een nieuwe keuken, aanpassingen van kantoren, uitbrei-
dingen in kleine bedrijfspanden en het oplossen van storingen. Dat 
soort zaken. Ik ben ook erg druk met nen 3140-keuringen. Daarvoor 
heb ik kortgeleden weer in meetapparatuur geïnvesteerd. Het liefst 
blijf ik in mijn eentje en geniet ik van het directe contact met mijn 
opdrachtgevers. Of ik het altijd alleen blijf doen, weet ik nog niet. 
Soms komt er wel erg veel op me af.’ 

Waarom InstallQ?
‘Dat is eigenlijk geen keuze geweest. Voor mij is aansluiting bij 
 InstallQ zo vanzelfsprekend dat ik er nooit aan heb getwijfeld om   
de erkenningen met de daarbij behorende verplichtingen aan te 
vragen. Het voelt ook goed om onderdak te hebben bij zo’n organi-

satie. Bovendien – en dat zullen mijn collega’s allemaal bevestigen – 
je straalt professionaliteit uit met een InstallQ-erkenning. Er worden 
stevige eisen aan je vakmanschap gesteld. Daardoor kijken opdracht-
gevers anders naar me.’

Onderscheidend? 
‘Als mijn klant blij is met mijn werk, ben ik het ook. Het voelt goed als 
mijn klanten door mijn advies of door mijn aanpassing aan de instal-
latie energie hebben bespaard. Als ik bijvoorbeeld hun oude 
TL-5-verlichting heb mogen ombouwen naar led en ze ineens 
 lachend naar hun energierekening kunnen kijken. Ik hoef me niet te 
onderscheiden met grote, innovatieve installaties. Nee, voor mij telt 
een blije klant. Dat is echt het allerbelangrijkste.’

Trots op? 
‘Het klinkt flauw: maar ik ben eigenlijk heel erg trots op mijn tevre-
 den klanten. Ze laten hun waardering blijken met complimenten en 
leuke mailtjes. En ze bevelen mijn diensten bij anderen aan.  
Vroeger adverteerde ik nog wel eens. Dat hoeft nu niet meer. Alleen 
al door de mond-tot-mondreclame, haal ik meer dan voldoende 
werk binnen.’

Wilt u ook met uw bedrijf in de Vakwijzer komen?  
Mail dan naar info@installq.nl.


