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Een enkele cynicus uitgezonderd, zal niemand het nut van een degelijke kwaliteitsborging bestrijden. Erkennen en certificering zijn daar onlosmakelijk
mee verbonden. De lezer van de Vakwijzer hoef ik daar niet van te overtuigen.
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Veel lastiger is dat bij klanten die weliswaar het nut onderkennen, maar desondanks
liever die neef van de buurman inhuren om zonnestroom te installeren. Want volgens de
buurman schroeft zijn neef die panelen er op een zaterdagochtend fluitend op en kan er
‘s middags al een wasje worden gedraaid met de eigen zonnestroom. En dat tegen de
helft van de kosten die erkende installateurs vragen.
Uw klanten, die eerder bij u een offerte vroegen maar later toch de neef van de buurman
hun dak op lieten klimmen, zullen heus de risico’s hebben overwogen. ‘Weet die vent wel
wat hij doet? Zijn die producten wel zo goed als hij beweert? Het is wel lekker voordelig,
maar wat als het straks fout gaat..?’
En dat het goed fout kan gaan, weten we inmiddels. Net als in 2018 ontstonden er afgelopen voorjaar en zomer opnieuw tientallen branden door ondeugdelijk gemonteerde
pv-installaties. Montagehandleidingen worden niet gevolgd, kabels worden niet goed
aangesloten, connectoren van verschillende merken worden willekeurig door elkaar
gebruikt… Natuurlijk kan ook een erkend installateur, een vakman, zich vergissen. Installatiewerk is tenslotte mensenwerk, maar de kans is klein. En mocht er wat fout gaan, dan
zal hij de verantwoordelijkheid nemen. Dat valt bij die neef van de buurman nog maar te
bezien. In een markt die booming is, bieden ongekwalifceerden maar al te graag hun
diensten aan. En dat die markt explodeert, tonen de cijfers. Inmiddels liggen er op de
daken van meer dan 710.000 Nederlandse woningen pv-panelen.
Er is uitgerekend dat er in het aflopen jaar elke 5 seconden een zonnepaneel bij kwam.
Het succes is daarmee veel groter dan we ooit hadden kunnen denken. Reden te meer
om ervoor te zorgen dat nieuwe zonnepanelen goed worden geïnstalleerd, dat montagevoorschriften worden nageleefd, verbindingen gecontroleerd en installaties veilig
worden opgeleverd.
Zo lang er geen wettelijke verplichting bestaat om erkende installateurs in te schakelen
voor de montage van zonnepanelen en zo lang er geen verplichting is de installatie voor
de inbedrijfsstelling goed te keuren, zijn ongelukken niet te vermijden. Het enige wat u
hiertegen kunt doen, is uw klanten proberen te overtuigen dat ze echt beter af zijn met
de erkend installateur. En hopen dat er ondertussen geen slachtoffers vallen door het
geknoei van de neef van de buurman.
Ed Nijpels, voorzitter InstallQ
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Update erkenningsregelingen gas, water en elektra

Uniforme Kwaliteitsregeling definitief
De hernieuwde erkenningsregelingen zijn eind september definitief vastgesteld voor de disciplines gas, water en elektra.
Deze InstallQ-erkenningsregelingen zijn ingericht volgens de Uniforme Kwaliteitsregeling (ukr). Ook alle andere kwaliteitsregelingen van InstallQ worden op korte termijn ingericht volgens dit format. De ukr en de aangepaste regelingen sluiten
aan bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
InstallQ-directeur Wil van Ophem geeft aan dat de hernieuwde
erkenningsregelingen voor elektra, gas en water vanaf 1 oktober in
werking zijn getreden. ‘Hierna volgt een overgangsperiode van
15 maanden, waarna op 31 december 2020 ieder erkend bedrijf in
deze disciplines aan de hernieuwde regelingen moet voldoen.’

Registratie van controles
De grootste verandering voor de bedrijven en ondernemers die met
de erkenningsregeling te maken hebben, is volgens Van Ophem de
registratieplicht van de controles van de aangelegde installatie bij
nieuwbouw en vergunningplichtige bouwwerkzaamheden. ‘Je
moest als vakman altijd al controleren of dat wat je maakt, ook voldoet aan de bestaande normen’, zegt Van Ophem. ‘Wat nu nieuw is, is
dat we vragen om dat vast te leggen, zodat je achteraf kunt aantonen dat je die controle hebt uitgevoerd en dat deze correct was.’

die de installateur ondersteunen en van deze administratieve taken een
invuloefening maken. Deze templates maken we online beschikbaar
om de extra werklast van de nieuwe regelingen te minimaliseren.’

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
‘Het projectdossier is een andere toevoeging aan de kwaliteitsregelingen van gas, water en elektra’, vertelt Van Ophem. ‘We vragen meer
registratie van bedrijven en ondernemers, dus in die zin is dat een
verzwaring van de regelingen. We willen hiermee vooral bereiken
dat we aansluiten bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
(Wkb) en dat vakmensen laten zien wat ze doen. Het nieuwe logo
van InstallQ bevat de tekst ‘aantoonbaar beter’ en dat is ook het
uitgangspunt van deze extra administratieve maatregelen; aan
kunnen tonen dat het goed is.’

Erkenningsregelingen nieuwe stijl
De nieuwe regelingen voor elektra, gas en water zijn volgens Van
Ophem de eerste erkenningen in de nieuwe ‘InstallQ-stijl’. Van
Ophem: ‘Er zijn nog rond de tien verschillende kwaliteitserkenningen
die nog moeten worden aangepast naar deze nieuwe stijl. Dit zijn
onder andere de erkenningsregelingen voor riolering, warmtepompen, verwarming, dakbedekking en zonnepanelen. Deze gaan
we ook allemaal in de erkenningsregeling 3.0 gieten.’

Meer informatie
Minimaliseren werklast
De meeste administratieve taken die tot de nieuwe erkenningsregelingen horen, zijn eenmalig, verzekert Van Ophem. ‘Denk daarbij aan het
registreren van welke werknemers welke diploma’s hebben gehaald en
welke werkzaamheden zij mogen uitvoeren. Wij creëren nu templates

De nieuwe regelingen zijn te vinden op de website. Bedrijven die al
een erkenning hebben, krijgen van InstallQ een mail met informatie
over wat de invoering van de nieuwe erkenningsregelingen voor hen
betekent. Voor algemene vragen over de nieuwe regelingen kunnen
ondernemers contact opnemen met InstallQ via info@installq.nl.

U bent welkom op InstallQ.nl
Alle informatie op het gebied van kwaliteitsregelingen in
de installatiesector staat nu op InstallQ.nl. De sites van
KvINL en Sterkin zijn uit de lucht en InstallQ.nl is een feit.
Op het gebied van kwaliteitsregelingen in de installatiesector wil
InstallQ.nl een van de meest complete en overzichtelijke digitale
portalen zijn. De basis is nu gelegd. U vindt op InstallQ.nl – per
vakgebied gesorteerd – al onze kwaliteitsregelingen, beoordelingsrichtlijnen (brl’s) en stappenplannen naar een erkenning of
certificaat. Ook wijst InstallQ.nl u de weg naar de accreditatie van
een examen of opleiding. Neem een kijkje op onze site. We blijven
ons verbeteren. Suggesties of opbouwende kritiek? Mail naar
info@installQ.nl.

Tip
Bij uw bezoek aan InstallQ.nl kunt u zich wellicht meteen inschrijven voor E-Vaknieuws, een digitale nieuwsbrief rondom
onze regelingen.
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Onderwijs voor de professional in het veld
Om als installateur mee te komen met onder meer de energietransitie, is aanvullende scholing nodig. Welke opleider
is dan geschikt? De Vakwijzer sprak met tvvl, kennisplatform
voor technici in de gebouwde omgeving en aanbieder van
ruim dertig opleidingen voor professionals uit de praktijk.
Aan het woord is Cas Wegman, coördinator cursussen bij tvvl: ‘Veel
installateurs en installatiebedrijven zien uitdagingen in onder meer
de energietransitie. Zo vraag ik de installateur die mijn cv-ketel onderhoudt, of hij ook voorziet in andere diensten, zoals het installeren
van een warmtepomp, zonnepanelen en aanpassingen voor het
verduurzamen van mijn woning. Veel grote installatiebedrijven
kunnen daarin al voorzien; die hebben specialisaties in huis. Minder
grote installateursbedrijven moeten kansen grijpen door samenwerking met andere specialisten en door kennisontwikkeling.’

Kweektuin voor cursussen
‘De laatste jaren zijn disciplines veranderd en zijn er disciplines bijgekomen’, ondervindt Wegman. ‘Een discipline als luchtbehandelingstechniek is relatief weinig veranderd, maar andere technieken zijn
compleet vernieuwd door technische innovaties, de verduurzaming
van gebouwen en de energietransitie. Dat verlangt andere competenties van de markt. Daar is extra scholing voor nodig.’

veld. En Bij de tvvl Talent Academy kunnen professionals uit het veld
zich laten klaarstomen voor een post-hbo-opleiding hogere elektrotechniek of luchtbehandelingstechniek.’

Begrip in de markt
‘Onze cursussen kunnen wij bekostigen met verenigingsgeld en
soms ook met subsidie van otib. Een met goed gevolg afgeronde
opleiding bij tvvl is echt wat waard in de markt. Zo vind je op de
vacaturesite Indeed meer dan 230 vacatures waarbij gevraagd wordt
om het diploma Luchtbehandelingstechniek van tvvl. Wij geven die
cursus inmiddels 47 jaar’, aldus Wegman.

Waar vindt u TVVL-cursussen?
Ga voor alle dertig opleidingen naar tvvl.nl. Leden van Techniek
Nederland krijgen korting op de cursussen. De post-hbo-opleidingen van tvvl staan geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs. Zeven post-hbo-opleidingen zijn geaccrediteerd
door InstallQ.

Ontwikkelen van nieuwe cursus is kostbaar
Wegman: ‘tvvl ontwikkelt opleidingen uit frustratie: de markt vraagt
ernaar, maar er is nog geen aanbod. We geven opleidingen waarin
andere opleiders (nog) niet in (kunnen) voorzien, bijvoorbeeld
omdat het ontwikkelen van een nieuwe opleiding nu eenmaal
kostbaar is. Zo ontwikkelen we momenteel een post-hbo-opleiding
gebouwautomatisering en zijn we gestart met de eerste
post-hbo-opleiding voor bim-coördinator.’

Direct toe te passen in de praktijk
‘Onze opleidingen zijn vanaf mbo-niveau en praktijkgericht: wat je
vandaag leert, kun je morgen toepassen. De basis is minimaal een
mbo- dan wel een hbo-opleiding én de cursist moet al werken in het

Twee EVC-aanbieders geaccrediteerd
Twee bedrijven die een Erkenning van eerder Verworven
Competenties (evc) kunnen toekennen, zijn hiervoor geaccrediteerd. Dat zijn evc Dienstencentrum en Certiforce.
Nederland heeft drie evc-aanbieders.

een deskundige beoordelaar laten zien dat hij of zij beschikt over de
kennis, vaardigheden en ervaring die volgens de eisen aan vakmanschap worden gesteld.’

Mondelinge toetsing
Door de accreditatie van de twee evc-aanbiedende organisaties
kunnen installateurs beginnen met de deelname aan een evc-traject.
Sluiten zij de toetsing van het traject met goed resultaat af, dan
verdienen zij het evc. Hiermee kan de installateur bij InstallQ een
erkenning aanvragen voor bijvoorbeeld water, gas of elektra.

Bijzonder erkenning
‘De evc is speciaal bedoeld voor ervaren vakbekwame installateurs
die niet over de juiste papieren beschikken’, zegt Wil van Ophem,
directeur Technische Zaken. ‘Door het evc-traject succesvol te doorlopen, kunnen zij alsnog de benodigde certificaten halen. Hiervoor
moeten zij wel aan strenge eisen voldoen. De kandidaat moet aan
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Het evc-traject richt zich op installateurs die als technisch beheerder
de leiding hebben over het aansturen van monteurs, de aanleg van
installaties en het onderhoud van installaties. De evc-aanbieder toetst
hun vakbekwaamheid aan de hand van de eindtermen op het betreffende vakgebied en de uitgevoerde projecten van de installateur.
Die toetsing kan mondeling gebeuren, zodat ook installateurs met
dyslexie of die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen de evc
kunnen halen.

Onderschat traject
Van Ophem merkt dat er in de markt soms nogal licht wordt gedacht over het evc-traject. ‘Men denkt weleens ‘een opleiding met

InstallQ-Nieuws

examen is vrij lastig, ik doe wel even zo’n mondeling examen’.
‘Het is alleen geen lichtere toetsing, zoals sommigen onterecht
denken. Je moet als deelnemer aan het evc-traject gewoon voldoen
aan dezelfde eisen als bij de reguliere opleiding.
Het mag dan wel mondeling of direct op de praktijk gericht zijn,
maar tijdens het examen worden precies dezelfde onderwerpen
getoetst.’

EVC-traject
Het evc-traject verliep tot 1 december 2018 via Kenteq. Op basis van
de Kenteq-werkwijze ontwikkelden InstallQ, Techniek Nederland, otib
en Nationaal Kenniscentrum evc een nieuwe evc-branchestandaard
voor de installatiesector. De bestaande erkenningen via Kenteq
blijven geldig, tenzij de examencommissie van het betreffende
vakgebied anders beslist.

Introductie van vakpaspoort nu erg dichtbij
Nederland kent vele instanties die belast zijn met het beheer en de uitgifte van certificeringen en erkenningen. De
Stichting Centraal Register Techniek werkt hard aan de ontwikkeling van een centraal register. Op termijn moet hierin alle
informatie over kwalificaties, certificeringen en bewijzen van vakbekwaamheid van zowel individuele vakmensen als van
bedrijven zijn opgenomen. De eerste aanzet is dat over enkele maanden de vakpaspoorten voor de medewerkers die voldoen aan de eisen voor de nieuwe regeling op het gebied van CO het licht zullen zien.
Het register wordt een centrale database waarin alle relevante informatie wordt verzameld die nu bij verschillende certificerende en
erkenningsinstanties ligt opgeslagen. Het register is nog ‘in aanbouw’
maar moet straks een rijke bron van informatie zijn die onder andere
kan worden ontsloten via een vakpaspoort.
Het gaat om een app waarin alle certificeringen staan van het betreffende installatiebedrijf, informatie over bijvoorbeeld vca, F-gassen,
koolmonoxide of epa. Maar ook aanwijzingen voor de werkgever,
zoals nen 3140, kunnen in de app worden opgenomen.
‘Vergelijk het maar met een soort gevalideerd cv. Installateurs en hun
personeel kunnen hun vakbekwaamheden en bevoegdheden direct
met de opdrachtgevers delen’, zegt Marcel van Lieshout. Hij is onlangs aangesteld als directeur van Stichting Centraal Register Techniek. ‘Als een opdrachtgever naar kun kwalificaties vraagt, kunnen
monteurs die op hun telefoon of tablet tonen.’

Robuust
Het Centraal Register Techniek heeft fors ingezet op de ontwikkeling
van een robuust systeem waarmee niet mag worden geknoeid. Van
Lieshout: ‘Als bijvoorbeeld een monteur zijn smartphone toont met
daarop het bewijs van zijn vakkennis, moet er wel op kunnen
worden vertrouwd dat deze monteur ook degene is die hij beweert
te zijn.’

‘We hebben gekozen voor een identificatiesysteem dat ook door
banken wordt gehanteerd. Dat is wel zo praktisch, want vrijwel
iedereen heeft een app van zijn bank op zijn smartphone. De informatie die na het identificeren op de display verschijnt is dan ook
echt van die persoon. We zouden graag willen dat de telefoon
daarmee ook een identiteitsbewijs wordt, maar zover zijn we nog
niet. Bij grote bedrijven zal de monteur misschien nog zijn identiteitsbewijs moeten tonen.’

Gevalideerd
Van Lieshout benadrukt dat het register nog in ontwikkeling is.
Installateurs kunnen deze informatie niet zelf in de app opnemen.
De informatie komt van de certificerende en geaccrediteerde
instanties en is dus gevalideerd.
Nog niet alle certificerende instellingen en schemabeheerders
hebben hun data al volledig overgezet in het centrale register. ‘We
beginnen nu met de gegevens van een paar geselecteerde beheerders van erkenningsregelingen, waaronder InstallQ. Straks willen we
dat van alle andere organisaties in het veld. Ook vca-certificeringen
en poortinstructies voor bouwplaatsmedewerkers; we willen het
allemaal in het register opnemen. Het zal niet in één keer gebeuren
en de informatie zal ook niet in één keer voor iedereen beschikbaar
zijn. Maar het begin is er; het register moet straks als een olievlek
uitlopen en het hele gebied van certificeren, erkenningen en vakbekwaamheidseisen omvatten. Van Lieshout verwacht dat de professionals in de installatiesector in de nabije toekomst met trots gebruik
zullen maken van het register. ‘Wanneer naar het register wordt
gevraagd, zal de app het bewijs leveren: ik sta voor kwaliteit.’

Stapsgewijs
Over enkele maanden hoopt het Centrale Register Techniek de
eerste vakpaspoorten voor de regeling voor gasverbrandingsinstallaties te kunnen introduceren. In de jaren daarna moet het register
stapsgewijs ontsloten kunnen zijn voor de hele installatiesector en
wellicht zelfs al uitgebreid naar de volledige bouwkolom. Over het
nut van het register voor zowel de opdrachtgever als de werknemer
bestaat binnen de sector weinig twijfel.
‘We moeten het register zo waardevol maken dat iedereen, van
opdrachtgever tot medewerker, er gebruik van wil maken, dat
niemand er meer omheen kan. Een verplichting haalt de prikkel
weg om van het register een succes te maken. Maar een goed
product, en dat zal dit register blijken te zijn, bewijst zichzelf
doordat het in een behoefte voorziet.’
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Driekwart monteurs om energieadvies gevraagd
Driekwart van de monteurs wordt door klanten om advies
gevraagd over de keuze van een nieuwe energie-installatie.
Dat is een van de uitkomsten van een onderzoekje dat
Feenstra deed onder cv-monteurs, over hun ervaringen als
zij bij de mensen thuis over de vloer komen.
Met meer dan dertienhonderd medewerkers komt Feenstra bij ruim
achthonderdduizend huishoudens voor het beheer en onderhoud
van de verwarmingsinstallatie. Dat het onderwerp ‘verduurzaming’
bij de consument steeds meer leeft, blijkt uit het feit dat 76 procent
van de monteurs om energieadvies wordt gevraagd. 41 procent van
de monteurs geeft aan dat de meeste woningen die zij bezoeken
nog niet geschikt zijn voor nieuwe installaties.
Adriaan Pietersma, ceo bij Feenstra, noemt de input die hij via de

monteurs krijgt over de klant essentieel. Het geeft aan hoe belangrijk
het is dat monteurs uitleg blijven geven aan klanten. Kosten – zo
blijkt uit het onderzoek - zijn nog steeds een belangrijke overweging
om wel of niet te verduurzamen. En veel bewoners zijn onzeker over
toekomstige plannen en ontwikkelingen op het gebied van de
energievoorziening.
Van de cv-monteurs vindt 61 procent dat Feenstra alleen bewezen
technieken moet aanbieden. De warmtepomp is zo’n techniek,
alleen niet overal toepasbaar. Slechts 30 procent van de monteurs
wijst klanten op een duurzaam alternatief als de bestaande ketel op
z’n retour is. Daar is een goede verklaring voor, want monteurs geven
aan meestal niet over duurzame oplossingen te beginnen als zij zien
dat de woning (nog) niet geschikt is voor een hybride of ‘all electric’-warmtepomp.

Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend
In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard werd 4 oktober het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Met het project is een investering van circa 3 miljoen euro gemoeid. De installatie van 9.300 m2 aan zonthermische panelen
gaat warmte leveren aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia. De hoeveelheid warmte die wordt opgewekt is vergelijkbaar
met het jaarverbruik van ongeveer driehonderd huishoudens. Een eventueel overschot aan warmte wordt via een wko-systeem in de
bodem opgeslagen.
Tot dusver werd dit systeem in Nederland alleen kleinschalig op daken toegepast. Door het gebruik van de 9.300 m2 zonnecollectoren
is de verwarming van de kassen van Tesselaar Freesia volledig CO2-neutraal. Lang zal de installatie van Tesselaar Freesia niet de grootste
zonnewarmtecollector van Nederland blijven. Onlangs is het bedrijf Mol Freesia in Nibbixwoud gestart met de aanleg van een zonthermie-installatie van 15.000 m2. Deze installatie gaat 7.700 MWh aan warmte leveren, vergelijkbaar met bijna vijfhonderd woningen.

Tweederde Nederlanders overweegt energie
besparende maatregelen huis
Maar liefst 63 procent van de Nederlandse huizenbezitters denkt weleens serieus na over het verduurzamen van hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek van Offerteadviseur onder 1.022 Nederlanders van achttien jaar en ouder met een huurof koopwoning, uitgevoerd door Panelwizard.
Voor bijna zes op de tien ondervraagden zijn financiële overwegingen de voornaamste reden om hun woning te ‘vergroenen’.
Vergeleken bij vorig jaar zegt 55 procent van de respondenten zelfs
positiever te staan tegenover energiebesparende maatregelen,
zoals een warmtepomp of zonnepanelen. De bereidheid tot een
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eventuele verduurzaming van de woning nam het sterkst toe
onder veertigers (66 procent), maar ook jongeren tot 30 jaar scoren
hoog; 65 procent.
‘Het lijkt erop dat jongeren kritischer kijken naar het energiegebruik
van hun eigen huis of huurwoning dan de gemiddelde consument’,
zegt Ibrahim Agdere van Offerteadviseur, een onafhankelijk platform
dat bijna een miljoen bezoekers voorziet van kostenindicaties. ‘Eerder
genoemde ingrepen zijn niet goedkoop en het duurt vaak jaren
voordat je ze als consument hebt terugverdiend. Vaak zijn dertigers
minder kapitaalkrachtig dan oudere generaties.’
Dat zij deze dure maatregelen toch overwegen, laat volgens hem
zien dat zij niet alleen naar geld kijken als het gaat om het verduurzamen van hun woning. Zo stelt maar liefst 72 procent van de respondenten dat verduurzamen voor de gemiddelde consument niet
te betalen is. Onder jongeren tot dertig jaar bedraagt dit percentage
slechts 59 procent. Driekwart van de Nederlanders, zo blijkt uit het
onderzoek, stelt dat hun woning nooit helemaal energieneutraal zal
zijn. Wederom zijn dertigers het positiefst ingesteld. Maar liefst
37 procent van hen verwacht dat hun huis in een ‘nulwoning’ kan
worden getransformeerd.

W-techniek Nieuws

Drie nieuwe ‘Kleintjes’ houden monteur bij de les
Er komen veel nieuwe dingen af op de installatieprofessional. Voorbeelden zijn de nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer. isso ondersteunt de professional
met drie nieuwe ‘Kleintjes’ die alle noodzakelijk informatie praktisch samenvatten.

Kleintje Gas – ontwerp
Deze publicatie richt zich primair op de installateur die gasleidingsystemen ontwerpt en/of gasverbrandingsinstallaties ontwerpt waarbij het
niet alleen om het gasnet gaat, maar ook om aspecten als luchttoevoer,
rookgasafvoer, condensaatafvoer en het uitmondingsbied.

Kleintje Gas - montage en onderhoud
Deze publicatie richt zich primair op de installateur die de installaties
aanlegt (niet ontwerpt), in bedrijf neemt en/of het benodigde onderhoud uitvoert. De publicatie richt zich zowel op nieuwe installaties als vervanging, wijziging of uitbreiding van bestaande installaties.
Deze publicatie behandelt ook het voorkomen van en de omgang met koolmonoxide (CO).

Kleintje CV-Service
Deze publicatie richt zich primair op bestaande installaties en veiligheid. Deze publicatie geeft verder een toelichting op de belangrijkste
gastechnische begrippen, indeling in toestelklassen, keurmerken en koolmonoxide.

TNO ontwikkelt een batterij die voor twee weken
warmte kan opslaan
tno en de tu Eindhoven hebben een warmtebatterij ontwikkeld

die meer wind- en zonne-energie kan opslaan en tegen lagere
kosten dan bestaande oplossingen. Het apparaat is ongeveer
even groot als een koelkast en volgens de makers compact,
stabiel, betaalbaar, breed toepasbaar en rijp voor de markt. De
batterij zal op termijn ook voor thuisgebruik geschikt zijn.
De warmtebatterij maakt gebruik van de wisselwerking tussen waterdamp en zouthydraat. Op het moment dat deze twee componenten zich aan elkaar hechten, komt er warmte vrij. Dat proces kan
ook omgekeerd worden: door ze van elkaar te scheiden, kan warmte
worden opgeslagen.

Opslag in zouten worden nu al gebruikt voor industriële toepassingen, maar dan gaat het om veel hogere temperaturen. Niet eerder
werd dit principe gebruikt voor een batterij die kan worden ingezet
op het niveau van een wijk, flat of zelfs een individuele woning.
Het is nog onduidelijk wat de batterij precies zal kosten.
Maar voor een consumentenversie, die voldoende warmte kan
bevatten om een gemiddeld gezin twee weken te laten douchen,
wordt voorspeld dat het zal gaan om een bedrag tussen de 3.000 en
6.000 euro. De kostprijs ligt ver beneden die van systemen voor
elektrische opslag, terwijl de prestaties volgens de initiatiefnemers
aanzienlijk beter zijn.

Gereed: Beoordelingsrichtlijn over het gasverbrandingstoestel
BRL 6000-25 is de technische vertaling van InstallQ inzake
de aankomende wettelijk vastgestelde certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie. Per 1 januari 2021 (onder
voorbehoud) mogen alleen gecertificeerde bedrijven met
gediplomeerde monteurs werken aan cv-installaties. Vanaf
1 januari 2020 geldt een overgangsjaar.
heet ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en
de afvoer van rookgas’. De richtlijn en de vakbekwaamheidseisen
staan op InstallQ.nl.
In E-Vaknieuws, de digitale nieuwsbief van InstallQ.nl, beschrijven we
in een speciale editie alle informatie rondom brl 6000-25. Wilt u ook
een exemplaar? Meld u aan voor de E-Vaknieuws op InstallQ.nl (via
de menubalk bovenin onder Nieuws).
brl 6000-25
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Medal of excellence voor leerlingen Installatie Werk Nederland
Sander Damsma en Jasper Olthuis van het opleidingsbedrijf IW Noord, Oost en Flevoland hebben op de WorldSkills in Rusland,
Kazan de medaille voor excellent vakmanschap gewonnen. Zij behoren tot de best presterende deelnemers.
De WorldSkills vond dit jaar plaats in het Russische Kazan. Het begon op donderdag 22 augustus en duurde tot en met dinsdag
27 augustus. Voor Nederland kwamen dertig deelnemers in actie, onder wie Jasper Olthuis (Elektrotechnicus gebouwen) en
Sander Damsma (Sanitaire- en verwarmingstechnicus). Beiden zijn leerlingen van het opleidingsbedrijf IW Noord, Oost en
Flevoland (praktijk) en Deltion College (theorie). Een overzicht van alle uitslagen is te vinden op www.teamnederland.com.

InstallQ werkt aan de herziening van de erkennings
regeling voor warmtepompinstallaties
Nu Nederland van het gas af moet, komt de lucht-waterwarmtepomp steeds meer in beeld als alternatief voor de traditionele cv-ketel. Daarom is het des te meer zaak dat de installateurs die deze warmtepompen plaatsen zowel qua theoretische
kennis als praktische vaardigheden goed op hun taak berekend zijn, benadrukt Wil van Ophem, directeur technische zaken
van InstallQ.
Voor de bodemgebonden systemen bestaat de verplichting tot
certificering volgens brl 6000-21. Voor niet-bodemgebonden systemen
bestaat die verplichting niet. Wel konden installateurs van deze warmtepompen al langer hun vakbekwaamheden aantonen als zij in het
bezit zijn van de InstallQ-erkenningsregeling. Deze regeling nu, zal op
een aantal essentiële onderdelen worden aangescherpt. Van Ophem:
‘We houden ook nu weer vast aan de structuur die we voor alle InstallQ- erkenningsregelingen volgen. Dat wil zeggen, duidelijke eisen
wat betreft de vakbekwaamheid van de mensen die daadwerkelijk bij
de installatie van de warmtepompen betrokken zijn en uiteraard ook
aanscherping van de eisen voor degenen die verantwoordelijk zijn
voor de oplevering van de installatie.’

8

Inspecties

Koudemiddel

In de regeling komt tevens een zwaar accent te liggen op de controle van de uitvoering. ‘Bij de bedrijven die volgens de erkenningsregeling werken, bezoeken we dus steekproefsgewijs hun projecten
en onze inspecteurs beoordelen ter plaatse of het werk goed is
uitgevoerd. Bij Sterkin was dit al de gangbare praktijk. Bij KvINL en
daarvoor nog bij sei, beperkte de controle zich tot de administratie.
Dat is voor dit vakgebied echter niet meer voldoende. Opdrachtgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat er mensen met verstand
van zaken aan de installaties werken. ‘
Het nieuwe format waarop de erkenningsregelingen zijn gebaseerd
is nu al toegepast op elektra, gas en water. In deze vakgebieden
werken ook veruit de meeste bedrijven. In de praktijk blijkt dit format
volgens Van Ophem een zeer bruikbare systematiek.

Bij de herziening van de erkenningsregeling voor warmtepompinstallaties zal de aandacht ook uitgaan naar het werken met koudemiddelen. Afhankelijk van het type koudemiddel dat wordt gebruikt
kan er een aantal specifieke eisen aan de regeling worden toegevoegd. Bij de herziening zullen die specifieke eisen worden afgestemd met stek en Stichting Kliq. Afstemming met stek heeft vooral
betrekking op het gebruik van F-gassen, waarbij een certificaat van
stek of brl 100 is vereist.
Door de uitfasering van F-gassen worden natuurlijke koudemiddelen
echter steeds belangrijker. Kliq heeft opleidingen en examinering
ontwikkeld voor monteurs die werken met natuurlijke koudemiddelen. Deze opleidingseisen zullen in de nieuwe regeling eveneens
worden meegenomen.
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Technische vragen W

Eisen hemelwaterafvoerleiding in
NEN 3215

Voorschriften regenintensiteit voor
infiltratievoorzieningen

Ik zie in nen 3215+C1+A1 van december 2018 dat alle richtingsveranderingen van de getekende hemelwaterafvoerleidingen zijn
aangepast naar stromend. Ik kan dit echter tekstueel niet
terugvinden als eis. Wordt dit nu voorgeschreven als stromend
of zijn hier (nog) geen harde eisen voor? Iets anders wat ik me
afvraag is waarom de overgang van een horizontale verzamelleiding naar een standleiding nu stromend moet worden
uitgevoerd, in plaats van haaks?

Gemeenten krijgen regelmatig vragen over hemelwatervoorzieningen die perceeleigenaren moeten realiseren om hemelwater
op eigen terrein te verwerken. Dat kunnen buizen, goten,
waterbergingen, infiltratievoorzieningen enzovoorts zijn. De
regenintensiteit is een van de ontwerpcriteria voor hemelwatervoorzieningen. In nen 3215-2007 wordt in paragraaf 6.1.2.1 voor
de belasting van een leiding een regenintensiteit voorgeschreven. Deze versie van de norm gaat echter niet over de terreinriolering; de versie van 2018 wel. Zijn de voorschriften wat betreft
de regenintensiteit dan ook van toepassing op de dimensionering van bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen, die immers een
onderdeel zijn van het systeem om regenwater op eigen terrein
te verwerken?

In nen 3215 staan geen eisen voor de uitvoering van richtingsveranderingen in hemelwaterafvoerleidingen; wel voor huishoudelijk afvalwater (zie par. 4.2.1.7). Er zijn echter wel argumenten te noemen om
een voorkeur uit te spreken voor stromende uitvoeringen, maar die
zijn op dit moment nog niet vastgelegd in een harde eis. De reden
voor het stromend uitvoeren van de horizontale verzamelleiding met
een 2x45°-bocht op een standleiding, is dat dit zorgt voor een betere
beluchting (luchttransport) van het leidingsysteem.

Eisen overstortbeveiliging ouder
gebouw

is van toepassing op de gebouwriolering in en op gebouwen en op terreinriolering binnen de perceelgrens. Voor het
anders omgaan met hemelwater op eigen perceel kan onder meer
gebruik worden gemaakt van isso-publicatie 70.1, ‘Omgaan met
hemelwater binnen de perceelgrens’. In de afbeelding is de afvoer
capaciteit voor de verschillende onderdelen weergegeven.
nen 3215

Door het instorten van een dak van een in 1989 gebouwde hal is
waterschade ontstaan aan opgeslagen goederen. De schade is
veroorzaakt door extreme regenval in zeer korte tijd in
combinatie met het ontbreken van een (tijdens de bouw van de
hal nog niet verplichte) overstortbeveiliging. Verzekeraars
beschouwen het ontbreken van de overstortbeveiliging als een
constructiefout, maar ik heb mijn twijfels of dit bij een hal uit
1989 als een constructiefout moet worden aangemerkt. Moet
een bestaande in 1989 gebouwde hal voor opslag van goederen
voldoen aan de nieuwste nen-normen?
Het bouwbesluit is ingevoerd in 1992, deze was dus nog niet van
kracht toen deze hal in 1989 werd gebouwd. Latere wijzigingen in
het bouwbesluit zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen
van voor die tijd. Zelfs als het bouwbesluit wél van toepassing was
geweest, omdat het gebouw ná 1992 is gebouwd, dan nog speelt
nen 3215 in deze situatie geen rol.
nen 3215 voorziet niet in voorschriften voor toepassing van een overstortbeveiliging. Die voorziening valt onder de voorschriften van
constructieve veiligheid. De bui kan dusdanig intensief zijn geweest,
dat deze extremer is geweest dan de hoeveelheid regen waarop de
wettelijke eisen zijn gebaseerd. En dan kan het dus alsnog fout gaan.
Voldoen aan de eisen betekent niet dat er nooit dergelijke schade
kan ontstaan.
Om uitspraken te kunnen doen bij specifieke schadegevallen,
kunnen dit soort incidenten worden voorgelegd aan het Expertisecentrum Regelgeving Bouw via www.bouwregelwerk.org. Houdt er
rekening mee dat aan de behandeling van de vraag kosten verbonden kunnen zijn.
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Aandacht voor waterberging belangrijk voor de volksgezondheid

Voorkom legionellagevaar
na hoosbuien
Na hevige regen kunnen er langere tijd waterplassen op straat staan. Hierin kan een hoge concentratie legionellabacteriën
aanwezig zijn, zo blijkt uit onderzoek van Heleen de Man. Zaak dus om te zorgen dat mensen dit water niet inademen.
Vandaar haar oproep aan overheden om te zorgen voor waterberging langs de weg en aan burgers en installateurs om het
riool niet te belasten met opgevangen hemelwater, maar lokaal te verwerken.

Onschuldig vermaak toch? Als kind met je laarzen flink stampen in
een plas water. Nou, dat kan weleens serieuze gezondheidsklachten
opleveren, ontdekte Heleen de Man, die voor haar proefschrift onderzoek deed naar de gezondheidsrisico’s van stedelijk water. En niet
alleen voor kinderen. Elke situatie waar regenwater wordt verneveld
– denk aan langsrijdende auto’s die een douche van opspattend
water produceren – is potentieel gevaarlijk voor iedereen die zich in
de buurt bevindt. Een belangrijke bevinding, die wellicht meer licht
kan werpen op de vraag waarom legionellabesmetting de laatste

aantal meldingen van
legionellalongontsteking per jaar
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Aantal meldingen van longontsteking door legionella.
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jaren steeds vaker voorkomt. En hoe watermanagement hierin een
rol kan spelen.

Keten van gebeurtenissen
Wanneer legionellabacteriën via kleine druppeltjes in de lucht terecht komen en mensen ze inademen, kan er een infectie ontstaan.
Althans, bij ongeveer de helft van de 62 bekende legionellasoorten.
Hoe gevaarlijk dit kan zijn, blijkt wel uit de grote uitbraak in 1999
tijdens de West-Friese Flora in Bovenkarspel, waar door besmette
waterdruppels uit bubbelbaden 32 mensen overleden en
206 mensen ernstig ziek werden.
Dat de legionellabacterie gedijt in kunstmatige watersystemen zoals bubbelbaden en boilers - is algemeen bekend. Veel minder
mensen weten dat deze bacteriën ook gewoon in onze natuurlijke
leefomgeving aanwezig zijn, zoals de grond en open water.
In Nederland groeit het aantal legionellapatiënten elk jaar: waren het
er in 2011 iets meer dan 150, in 2017 al meer dan 550 (zie staafdiagram). Hoewel de ggd van elke patiënt probeert te achterhalen hoe
de besmetting heeft plaatsgevonden, blijft er veel onduidelijk. De
Man vermoedt een relatie met wateroverlast na hevige regenval. ‘Het
is mogelijk dat het afstromende regenwater onderweg legionella
oppikt vanuit de grond. Mijn hypothese is dat hoe groter de waterplas op straat is, des te groter de kans dat legionella aanwezig is. Voor

Basiskennis W

mijn onderzoek heb ik wateroppervlakken van minimaal 100 m2
bemonsterd. In pakweg een derde vonden we legionella in een
hoge concentratie.’

Regenplassen
Ook Eri van Heijnsbergen, microbioloog bij het centrum voor duurzame watertechnologie Wetsus, keek voor haar proefschrift (2017)
naar bronnen voor legionella. In Nederland zijn er namelijk meer
meldingen van patiënten na veel neerslag. Dat was reden om te
onderzoeken of legionella voorkomt in de grond en in regenplassen.
Daarvoor bemonsterde zij tuingrond. Bij 22 van de 177 onderzochte
tuinen zijn legionellabacterien aangetroffen. Zeven van de 22 grondmonsters bevatten de gevaarlijke Legionella Pneumophila, die beter
overleeft in kleigrond dan in zandgrond. Ook zijn er monsters genomen van regenwaterplassen. Bij drie van de 77 onderzochte
monsters werden legionellabacteriën gevonden, waarvan twee met
een gevaarlijke variant.
De cijfers van Van Heijnsbergen zijn gematigder dan die van De Man,
maar dat verschil kan wellicht worden toegeschreven aan het verschil in bemonstering: waar De Man plassen van minimaal 100 m2
onderzocht, richtte Van Heijnsbergen zich op maximaal 1 m2.

Waterberging
De uitkomsten van de onderzoeken lijken belangwekkend, maar wat
is nu de conclusie? De Man is helder: ‘Mijn proefschrift laat zien dat
het heel belangrijk is om wateroverlast te voorkomen. En daarbij na
te denken waar je wél waterberging toestaat. Omdat het bergen van
water in de publieke ruimte moet gebeuren, is het vooral een politiek-bestuurlijk vraagstuk. Mijn boodschap: wateroverlast op straat is
geen speelwater. Zorg daarom voor buffervoorzieningen naast de
weg, zodat water niet vernevelt. En zorg voor riolering met voldoende capaciteit om het regenwater snel af te voeren.’

‘Hoe groter de waterplas
op straat, des te groter
de kans op legionella’
Installateurs kunnen uiteraard hun expertise en capaciteit inzetten
voor goede oplossingen voor openbare buffers en voldoende gedimensioneerde riolen, maar kunnen volgens De Man ook zeker hun
particuliere klanten wijzen op de bijdrage die zij kunnen leveren.
‘Gebruik het riool niet voor de afvoer van hemelwater uit de dakgoot’, adviseert ze, ‘maar vang dat water op en verwerk het lokaal. Op
die manier blijft het riool maximaal beschikbaar voor overstromingswater na hevige regenval.’

Meer gevaar op de loer
Er zijn echter meer bronnen van mogelijke besmetting, en vrijwel
allemaal komen die op een of andere manier terug in de beroepspraktijk van installateurs. De Man onderzocht onder meer bedriegertjes: fonteintjes op pleinen die wisselend aan- en uitgaan. Deze
fonteintjes worden vaak geplaatst in stedelijk gebied of in speeltuinen, waar kinderen er graag mee spelen. Ziekteverwekkers van
schoeisel of luiers, maar ook vogel- of hondenpoep kunnen het
water verontreinigen. Kenmerkend voor bedriegertjes is dat zij een
ondergronds waterreservoir hebben dat wordt gevuld met drink-,

grond-, oppervlakte- of regenwater. Naast besmetting met legionella
zijn ook ernstigere ziekte-uitbraken beschreven met Pseudomonas,
Giardia, Cryptosporidium, Norovirus, Salmonella, en Leptospirose,
een ziekteverwekker die in de urine van ratten zit en ernstig lever- en
nierfalen veroorzaakt.
In 2003 sloten honderd kinderen uit Nederland een schoolreisje af
met heftige diarree en overgeven. Na inventarisatie van de ggd en
het rivm bleek dat de kinderen besmet waren met het Norovirus én
dat deze klachten terug te leiden waren tot het spelen met de bedriegertjes in de speeltuin. Van Heijnsbergen bekeek op haar beurt in
haar literatuuronderzoek 32 reservoirs die legionella zouden kunnen
bevatten. Het bleek dat twee belangrijke bronnen; koeltorens en
waterzuiveringsinstallaties, tijdens service en onderhoud nog niet
routinematig worden onderzocht op legionellaconcentraties. De
focus ligt nog steeds te veel op waterleidingen. Wat van Heijnsbergen betreft wordt die focus snel uitgebreid.

Hevige regenval verhoogt risico op
legionellabesmetting
Er zijn meerdere factoren die een rol kunnen spelen bij de
stijging van het aantal legionellabesmettingen, aldus een
woordvoerder van het rivm. ‘Vergrijzing en meer diagnostiek
kan een klein deel van de toename verklaren, maar de stijging van het aantal ziektegevallen door legionella hangt
vooral samen met de weersomstandigheden. Modellering
laat zien dat het aantal ziektegevallen toeneemt na een
periode van warmer weer, gevolgd door hevige regenval.
Aangezien de bacterie goed gedijt bij warm en vochtig weer,
kan deze bij die omstandigheden beter groeien, overleven
en verspreiden in zeer kleine druppeltjes water in lucht,
zogeheten aerosolen. Omgekeerd wordt bij droogte juist een
afname gezien, zoals het geval was in de droge zomer van
2018.’
bevestigde
legionellabronnen
in de literatuur

onbevestigde
legionellabronnen
in de literatuur

koeltorens

ademhalingsapparatuur

whirlpools

overige medische apparatuur

potgrond en compost

schoonmaakwater

baden

ballastwatertanks

fonteinen

tandartsunits

afvalwater/waterzuiveringen

hemelwater van daken

luchtbevochtigers

bouw en uitgraving

ijs/ijsmachines

condensorreiniging van een
stoomturbine

mistmachines

niet-gebruikte bedpanspoelers

airconditioningsystemen

oppervlaktewater

natuurlijk water: bronwater

grondwater

natuurlijke grond

regenwater op het wegdek

koelvloeistof voor machines

handdoekverwarmers op stoom

freesmachines

industriële luchtwassers

scheepswaterpompen

tuinslangen

voetenbaden
thoraxdrainage
(Uit: Heijnsbergen, H.H.L. (2017). Alternative sources of Legionella
bacteria, pp. 37 – 50.)
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Minister wil plaatsing zonnepanelen
op daken afdwingen
Het plaatsen van zonnepanelen in natuurgebieden of op grond die voor de landbouw bestemd is, ondervindt steeds
meer maatschappelijke weerstand. Met een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving wil de rijksoverheid
gemeenten de mogelijkheid geven om de plaatsing van zonnepanelen op nieuwbouw te verplichten.

De wijziging die minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in petto heeft, volgt op de wens van de
Tweede Kamer om de groei van het aantal zonneparken op landbouwgronden in te dammen. Carla Dik-Faber (cu) diende hiervoor al
twee keer een motie in.
In zijn antwoord op de moties verwijst de minister naar de eerder gepubliceerde voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen,
die is overeengekomen met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Deze volgorde is in aflopende mate van geschiktheid: daken en gevels van gebouwen, onbenut terrein in bebouwd gebied en, in het open landschap, locaties als
waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten of bermen van weg en
spoor. Pas daarna zouden landbouw- en natuurgebieden aan de
orde moeten komen.

TenneT breidt stroomnet uit voor 7 miljoen
zonnepanelen
TenneT stopt nog eens 215 miljoen euro in het
elektriciteitsnet, bovenop de miljarden die al eerder
werden aangekondigd. Hierdoor komt er extra
capaciteit op het stroomnet voor 7 miljoen zonnepanelen. De extra stroomcapaciteit is hard nodig,
want op dit moment kan er niks meer bij.
Omdat het jarenlang duurt om een windpark te
bouwen, kunnen netbeheerders zich daar goed op
voorbereiden. Maar zonneparken worden veel
sneller tot stand gebracht. De komst van grootschalige zonneparken op de grond heeft netbeheerders verrast.
Op basis van informatie van regionale netbeheerders laat TenneT weten dat in de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
in 2030 in totaal 14.000 MW extra nodig is, alleen
voor zonneparken. Wel houdt TenneT een slag om
de arm. Eerder maakte TenneT al bekend de komende 10 jaar 12 miljard euro te steken in het
verzwaren van het net. Er moeten meer en dikkere
kabels komen. Met de extra investering die vandaag is aangekondigd ontstaat ruimte voor nog
eens 7 miljoen extra zonnepanelen.
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Het rijk wil toepassing van de voorkeursvolgorde stimuleren door
gemeenten nieuwe bevoegdheden te geven via een wijziging van
het Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl). Met deze wijziging
krijgen gemeenten meer mogelijkheden om het duurzaam gebruik
van daken af te dwingen als zij dit wenselijk vinden.
Volgens Wiebes kunnen gemeenten dan via een zogeheten maatwerkregel in het omgevingsplan eisen dat nieuwe gebouwen die
niet al onder de voorgenomen beng-eisen vallen, zoals onverwarmde
industriehallen, hun dak moeten gebruiken voor duurzame opwek
van energie of klimaatadaptatie. Bedrijven die onder de beng-eisen
vallen zijn al verplicht tot een minimaal aandeel hernieuwbare
energie. Voor de bestaande bouw krijgen gemeenten in het gewijzigde bbl ook ruimere mogelijkheden om zon op dak te stimuleren
via zogeheten maatwerkvoorschriften.

TenneT neemt Randstad 380 kVNoordring officieel in gebruik
Na een bouwperiode van 5 jaar is de 60 km lange Randstad 380 kVNoordring in gebruik genomen. Deze nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding levert een extra betrouwbare elektriciteitsvoorziening
voor miljoenen huishoudens en bedrijven in de Randstad. Bovendien
zorgt de stroomslagader voor de benodigde transportcapaciteit voor
groene stroom van windparken op de Noordzee.
De nieuwe elektriciteitsverbinding is met een lengte van 60 km tussen Beverwijk
en Bleiswijk het grootste project van TenneT in Nederland op land en is gebouwd in het drukst bevolkte gebied van Europa. Tegelijk zijn de bestaande
150 kV-verbindingen in het gebied aangepast en twee nieuwe hoogspanningsstations in Beverwijk en Vijfhuizen gerealiseerd.

10 km ondergronds
Tussen Beverwijk en Bleiswijk zijn op 151 locaties nieuwe wintrackmasten toegepast. Van de 60 km lange 380 kV-hoogspanningsverbinding is 10 km ondergronds gelegd, wat wereldwijd uniek is. De nieuwe toegepaste aluminiumkabels
zijn goedkoper, vervoeren elektriciteit efficiënter waardoor de CO2-footprint
kleiner is. De Randstad Noordring kruist zes snelwegen, zeven waterwegen en
drie spoorwegen. Meer dan duizend mensen in de omgeving, driehonderd
landeigenaren, meer dan 25 bevoegde gezagen, dertien aannemers en tweehonderd TenneT-medewerkers zijn betrokken geweest bij de bouw.

E-techniek Nieuws

‘Kennisniveau elektrotechnische sector moet omhoog’
Nederland stapt over op ledverlichting en de vraag naar smart lighting en human centric lighting groeit enorm. Dat blijkt
uit Nationaal LED + Elektro Trendrapport dat 2 oktober werd gepresenteerd tijdens de LED + Elektro Business Day in
Driebergen. Een grote uitdaging bij het voldoen aan deze vraag is het kennisniveau van installateurs.
‘We publiceren het Trendrapport sinds 2014 en in die tijd hebben we
de markt volwassen zien worden’, vertelde Rolf Heynen, directeur van
onderzoeksbureau Dutch New Energy Research dat het rapport
opstelde in opdracht van de vakbeurs LED + Elektro.
‘Bedrijven hebben steeds positievere ervaringen met led en vooral
problemen met kleurweergave zijn goeddeels opgelost. Tegelijkertijd zorgen zaken als dimmen, flicker of netvervuiling nog regelmatig
voor problemen. Vaak zijn deze te ondervangen door betere communicatie tussen installateurs en fabrikanten. Maar dit vereist wel dat
installateurs goed geïnformeerd zijn over alle mogelijkheden.’
Het Trendrapport is gebaseerd op een onderzoek onder fabrikanten,
installatiebedrijven, groothandels en andere bedrijven uit de verlich-

tingssector. Het merendeel van deze respondenten verwacht dat er
de komende jaren meer vraag zal zijn naar smart lighting (lampen
met eigen sensoren die zichzelf in of uit kunnen schakelen) en
human centric lighting (lampen die inspelen op de behoeften van
een specifieke gebruiker). Ook hierbij is het kennisniveau van installateurs een mogelijke remmende factor.
Deze nieuwe technologieën kunnen zorgen volgens Heynen voor
lagere energiekosten en een hogere productiviteit, maar de snelheid
waarmee ze nu opkomen betekent tegelijkertijd dat de kennis van
elektriciens snel veroudert. ‘Wij sporen vooral installatiebedrijven aan
om de komende 5 jaar stevig te investeren in het kennisniveau
van personeel.’

Actief: nieuwe erkenningsregeling Binnenverlichting
Per 1 oktober 2019 is de nieuwe erkenningsregeling
Binnenverlichting van kracht. Doel van de erkenningsregeling is om de kwaliteit van binnenverlichting op de zakelijke
markt op te schroeven.
Om in aanmerking te komen voor de erkenning Binnenverlichting,
moet het installatiebedrijf in bezit te zijn van de erkenning Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Ook moet de installateur de cursus
Lichtadvies Binnenverlichting volgen, afgerond met een examen. Op
https://installq.nl/erkennen-binnenverlichting staat extra informatie
over de Erkenningsregeling Binnenverlichting.

Input voor erkenningsregeling
Techniek Nederland en Fedet-nla (brancheorganisatie voor leveranciers en fabrikanten van verlichting) werkten samen met otib en
InstallQ aan de totstandkoming van de erkenningsregeling.
Terry Heemskerk was vanuit zijn functie als programmamanager bij
Techniek Nederland nauw betrokken bij de totstandkoming van de
erkenningsregeling. ‘We zijn samen met deskundigen en betrokken
partijen om de tafel gegaan om na te denken wat de erkenningsregeling precies moest inhouden en wat voor soort kennis en kunde
daaraan moet zijn gekoppeld.’
‘Tijdens deze sessies kwamen we tot de conclusie dat bij de bestaande cursussen vaak het stukje advies nog miste. Hoe de installateur een opdrachtgever kan adviseren over wat hij nodig heeft en
hoe de installateur dat in de praktijk wil brengen. Daar zijn ook ‘soft
skills’ voor nodig, zoals verkooptechnieken en een goede gesprekspartner voor klanten zijn.’

Inhoud opleiding
De cursus Lichtadvies Binnenverlichting bestaat uit verschillende
onderdelen, waaronder: ‘basis licht en verlichtingskunde’, ‘lichtbronnen, armaturen en controls’, ‘lichtontwerp interieur’, ‘lichtsoftware’ en ‘softskills/adviesvaardigheden’.
Het examen bestaat onder andere uit het beschrijven van een opdracht die is uitgevoerd in de praktijk. Meer informatie over de cursus
is te vinden via https://bit.ly/2ojlIW5.
De nieuwe Erkenningsregeling Binnenverlichting maakt deel uit van

een breder traject waarin Techniek Nederland en Fedet-nla samen
werken aan betere adviezen en ontwerpen voor binnenverlichting
binnen de zakelijke markt. Zo worden leden van Techniek Nederland
die de erkenningsregeling Binnenverlichting straks in bezit hebben,
opgenomen in een apart register op de website van Techniek Nederland. Dat register vormt de basis om vanuit de samenwerking tussen
Techniek Nederland en Fedet-nla de markt van opdrachtgevers te
gaan benaderen. De insteek van die benadering: ‘Wilt u optimale
verlichting? Neem dan een erkende verlichtingsinstallateur in
de hand!’.
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Focus op inspectie schakel- en verdeelinrichtingen

Kijk, ruik, luister en meet!
Bestaande schakel- en verdeelinrichtingen moeten regelmatig worden geïnspecteerd met het oog op een efficiëntie
en veilige werking. Hiervoor is een ruime hoeveelheid
checklists beschikbaar. Maar zoals bij alles geldt ook bij
deze vorm van onderhoud: het gezonde verstand is minimaal zo belangrijk. En natuurlijk het gebruik van goedgekeurd gereedschap, gekalibreerde meetmiddelen en pbm’s.
Bij de ingebruikname van schakel- en verdeelinrichtingen moeten
deze installaties minimaal voldoen aan de geldende nen 1010-norm.
Deze norm blijft bij de verplichte inspecties in de jaren daarna
gelden, aangevuld met nen 3140, waarin ook wordt gekeken naar de
veilige bedrijfsvoering. Daarnaast verwijzen verzekeringen steeds
vaker naar nta 8220, die specifiek ingaat op het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Het inspecteren en onderhouden van
schakel- en verdeelinrichtingen betekent dat er ook rekening moet
worden gehouden met de voorschriften van de fabrikant.

Visuele controle
Aan de verschillende normen zijn verschillende checklists gekoppeld
die installateurs kunnen gebruiken bij inspecties en onderhoud.
Deze inspecties bestaan uit zowel visuele waarnemingen als concrete metingen. De visuele waarnemingen betreffen onder andere
een controle op de aanwezigheid van schema’s en veiligheidstoestellen, herkenbaarheid van installatiedelen, maar ook of de ruimte
rondom de kasten goed bereikbaar is en vrij van obstakels.
Jeroen Hameleers, adviseur, inspecteur, thermograaf en docent bij
Parkstad Inspecties: ‘Natuurlijk controleer je visueel op goede verbindingen, verkleuring van bekabeling en rails, vervuiling en beschadigingen, maar ook andere zintuigen kunnen van grote waarde zijn. De
geur van verbrand (elektro)materiaal of het geluid van resonerende

relais zijn bijvoorbeeld signalen dat er iets aan de hand kan zijn.’
Specifieker wordt het bij de inspectie van componenten. De kortsluitvastheid van automaten is bijvoorbeeld een gegeven waar
tijdens inspecties niet altijd op wordt gelet. Deze kortsluitvastheid
staat afgebeeld op de automaat en geeft aan hoeveel stroom een
component bij kortsluiting maximaal kan onderbreken. Het is bij
uitwisseling dus van belang om op deze waarde te letten en geen
willekeurige automaat te plaatsen.’

Warmteontwikkeling
Het vervangen of bijplaatsen van componenten in het kader van
onderhoud vereist sowieso aandacht; bijvoorbeeld met het oog op
de warmteontwikkeling. Anton Kerkhofs, auteur, trainer en adviseur
bij sbk Opleidingen: ‘Alle componenten in een schakel- of verdeelinrichting zijn in principe warmtebronnen. Bij oplevering van een
installatie is de kast zodanig ontworpen dat – op basis van de toegepaste componenten en het verwachte gebruik in een gedefinieerde omgeving – de temperatuur onder een bepaald maximum
blijft. Je kunt dus geen componenten toevoegen zonder ook te
controleren of de kast bijbehorende extra warmteontwikkeling kan
compenseren. Dit geldt ook bij het veranderen van de gelijktijdigheidsfactor. Wanneer oorspronkelijk 50 procent van de componenten maximaal tegelijk is ingeschakeld en dit verandert – om
welke reden dan ook – naar 90 procent, dan moet je eveneens
controleren of de bestaande koeloplossing – natuurlijk of geforceerd – voldoende is.’ Gerard Wessels, adviseur elektrotechniek bij
Wesselektro advies: ‘Wanneer je kijkt naar het ‘aanvullen’ van de
inrichting, dan verdienen onder andere pv-installaties extra aandacht. Het aansluiten van een pv-systeem betekent in feite het
aansluiten van een tweede voedingsbron naast de netaansluiting.
Vaak wordt hiervoor een reservegroep gebruikt of toegevoegd,-

Goed gereedschap

Goed gereedschap leidt niet automatisch tot een goede meting; kennis
om de waarden ook goed te kunnen
interpreteren, is net zo belangrijk.
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Voor het uitvoeren van gedegen inspecties is ‘goed gereedschap’ van groot belang. Dit lijkt
een open deur, maar de praktijk leert dat er nog altijd inspecties worden uitgevoerd met
meetinstrumenten die niet zijn goedgekeurd of gekalibreerd. Slecht gereedschap kan tijdens
het inspecteren leiden tot aanraakgevaar, vlambooggevaar door kortsluiting en onbetrouwbare metingen.
Dré Timmermans, operationeel manager van Van Empel Inspecties en advisering: ‘Voor mij
vallen ook pbm’s onder ‘goed gereedschap’. Te vaak zie je dat inspecteurs zonder de benodigde
pbm’s aan de slag gaan, bijvoorbeeld bij het meten aan of beproeven van verdelers. De werkgever heeft hier een grote rol om ervoor te zorgen dat de medewerkers op een juist niveau
zijn geïnstrueerd.’
Overigens leidt ‘goed gereedschap’ niet automatisch tot een ‘goede meting’. Kennis om goed
te kunnen werken met het gereedschap en de waarden te kunnen interpreteren, is minimaal
zo belangrijk. Bij inspecteurs die nog weinig ervaring hebben of installateurs die sporadisch
inspecteren, is de kans aanwezig dat waarden verkeerd worden geïnterpreteerd. Zeker wanneer het gaat om thermografie; hoge temperaturen zijn in deze beelden altijd schijnbare
temperaturen. De temperaturen die de ir-camera in het scherm laat zien zijn niet gecorrigeerd met Tamb, reflectie en emissie. Een juiste interpretatie van de waarden op basis van het
meten van stromen en het maken van vergelijkingen met andere componenten, geeft relatief
vaak aan dat er feitelijk niets mis is.
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zonder controle op de capaciteit van het railsysteem in de verdeelinrichting. Doordat hiermee meer vermogen is af te nemen dan alleen
de netaansluiting toestaat, kunnen vooral de gevolgen bij kortsluiting ingrijpend groter zijn dan verwacht.’

Slechte schroefverbindingen
Een belangrijk controlepunt tijdens inspecties is tevens het aanhaalmoment van schroeven en bouten. Bij de oplevering van een installatie zou dit in orde moeten zijn. Bij het uitvoeren van onderhoud,
waarbij schroefverbindingen worden losgenomen en weer worden
gemaakt, weet niet iedereen dat fabrikanten daarbij een specifiek
aanhaalmoment voorschrijven. Lukraak een willekeurige schroevendraaier hanteren, kan dan leiden tot slechte verbindingen en
hiermee tot een primair brandgevaar.
Als het om verbindingen gaat, is ook de controle van het aantal
aders dat onder één klem is aangebracht belangrijk. Hameleers: ‘De
fout die waarschijnlijk het meeste voorkomt, is dat de schakel- en
verdeelinrichting niet voldoet aan de minimale eis aan de bovenzijde
van ip4x. Daarna volgt in mijn optiek de fout van meer draden onder
een klem die daarvoor niet geschikt is.’
Schroeven en bouten spelen ook een rol wanneer deze worden
gebruikt om behuizingen te monteren. Gaat het om een klasse
I-behuizing die van metaal is en geaard met een geel/groene aardedraad, dan is er niets aan de hand. Meer problemen levert het op
wanneer monteurs gaten boren in geïsoleerde type II-behuizingen
en metalen bouten gebruiken voor montage. Om de isolerende
werking te behouden is het noodzakelijk om de daarvoor bestemde
montagepunten te gebruiken, inclusief de bijbehorende doppen.

Metingen
Naast de visuele controles omvatten de reguliere inspecties ook
uiteenlopende metingen om de goede, efficiënte en veilige werking
te kunnen vaststellen. Het gaat daarbij onder andere om de circuit-impendantie van de stroomkringen, de weerstand van de beschermingsleidingen en de isolatieweerstand van elk gedeelte van
de installatie. Ook gaat het om de werking van de verschillende
veiligheidscomponenten, zoals de aardlekschakelaar.
De vraag hierbij is in veel gevallen welke waarde er aan specifieke
metingen moet worden gehecht. Is een ‘losse’ meting voldoende of
is het noodzakelijk deze bijvoorbeeld te vergelijken met dezelfde
meting in een eerder inspectie? Kerkhofs: ‘In veel gevallen lijkt dit

een goed idee, maar het heeft alleen zin wanneer je zeker weet dat
je bijvoorbeeld met dezelfde meetapparatuur werkt en onder dezelfde omstandigheden. Vaak weet je dat eenvoudig niet.’ Wessels:
‘Vergelijken heeft eventueel wel zin bij blindstromen om mogelijk
een trend op te sporen die vraagt om nader onderzoek of actie.’

Directe actie…
De praktijk leert dat vooral de kennis en ervaring van de installateur
hem ‘vertelt’ wanneer hij direct actie moet ondernemen of wanneer
metingen aanleiding geven om verder te zoeken naar mogelijke
problemen. Direct actie vragen metingen waaruit blijkt dat er een
direct brand- of aanrakingsgevaar is. Zo kan een te hoge circuit-impedantie leiden tot een situatie waarin de beveiligingstoestellen niet
of niet tijdig zullen reageren. Ook overbelastingen/overgangsweerstanden die op het moment van inspectie al verbrandingsverschijnselen vertonen vragen actie.
Wessels: ‘Snel reageren is verder aan de orde wanneer de fasestroom
in de voeding van de verdeelinrichting boven de waarde van 90
procent van de hoofdschakelaar ligt. Maar ook bij een stroom in de
nulgeleider die vergelijkbaar is met de fase-stromen; relatief hoge
blindstromen en stroom via de aardleiding van de verdeelinrichting.
En tot slot bij hoge temperaturen.’

...of nader onderzoek

Een belangrijk controlepunt tijdens inspecties is tevens het
aanhaalmoment van schroeven en bouten.

Hameleers: ‘Meetwaarden die nader onderzoek vragen zijn bijvoorbeeld aan de orde bij thermografische metingen. Een hotspot hoeft
bijvoorbeeld niet altijd een gevaar te betekenen. Om hieraan de
juiste waarde toe te kennen, is het belangrijk de specificaties van
componenten te herkennen en het juiste oordeel te kunnen vellen.
Bijvoorbeeld met behulp van npr 8040. Een smeltpatroon met een
temperatuur van 60 °C kan duiden op een overgangsweerstand,
maar het kan ook een volbelaste (eind)groep zijn.’
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Even opfrissen: Eisen elektrische
installatie in badruimten
Elektriciteit en water verdragen elkaar niet zo goed. Vandaar
dat in ruimten met een bad of douche bijzondere eisen worden
gesteld aan de elektrische installatie en het toegepaste
elektrisch materieel. Hoe zat het ook al weer met de
installatievoorschriften?
Aan de elektrische installaties en het daarop aangesloten elektrisch
materieel in een ruimte met bad en/of douche worden bijzondere
eisen gesteld. Een onderscheid daarbij moet worden gemaakt tussen
de eisen die van toepassing zijn in nieuwe woningen en in bestaande woningen.

Nieuwe woningen
Elektrische installaties in ruimten met bad of douche in een nieuwe
woning moeten voldoen aan het bouwbesluit. Dit kan door het
toepassen van:
• nen 1010, 2015 + C 1010/C1 (augustus 2016) en nen 1010/C2 (oktober 2016), bepaling 415.2 en 701. Voor alle duidelijkheid: in de
correctiebladen C1 en C2 zijn geen wijzigingen opgenomen aan de
installatievoorschriften in ruimten met bad of douche;
• nen 4010, bepaling 4.1.6. en 5.5.2.
Overigens zijn in nen 1010, 2015, de eisen voor ruimten met bad of
douche niet veranderd ten opzichte van nen 1010, 2007.

Bestaande woningen
Eisen aan elektrische installaties in ruimten met bad en/of douche
zijn door de jaren heen verhoogd en beschreven in de opeenvol-
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gende edities van nen 1010. De elektrische installaties moeten minimaal voldoen aan het zogenaamde ‘rechtens verkregen niveau’.
Hiermee wordt bedoeld het veiligheidsniveau beschreven in een
voorgaande nen 1010-editie, die van toepassing was toen de bouwvergunning voor het object werd afgegeven. Als de elektrische
installatie in een bad- en doucheruimte wordt aangepast, dan moet
minimaal het bestaande veiligheidsniveau worden gehandhaafd. De
installatie beter, veiliger en volgens nen 1010, 2015, maken, is uiteraard
aan te bevelen, maar niet wettelijk verplicht.
Het is bij een aanpassing van de elektrische installatie in een bestaande woning dus niet vanzelfsprekend dat nen 1010, 2015, moet
worden gehanteerd. Feitelijk bepaald de eigenaar van de woning(en)
samen met de installateur wat het gewenste niveau wordt door deze
te benoemen in de zakelijke overeenkomst, met als bodemniveau
nen 1010 waaronder de installatie in het verleden is gebouwd (minimaal 1963, 2e druk).
Als bij de renovatie van een badkamer in een oude woning – bijvoorbeeld van eind jaren zestig – wordt gekozen voor het toepassen
van een actuelere editie van nen 1010, dan moet ook de schakel- en
verdeelinrichting in de meterkast worden aangepast. Zo is het verplicht de modernere installaties te beveiligen door een 30 mA-aardlekschakelaar. Oudere installaties verkregen het veiligheidsniveau
door het gebruik van scheerwandcontactdozen met een beschermingstransformator en trekschakelaars bij vast aangesloten straalkachels en wasmachines.
Als bijvoorbeeld in een badruimte wcd’s met beschermingscontacten volgens de actuele versie van nen 1010 worden toegepast,
maar in de meterkast worden geen 30 mA-aardlekschakelaars geïnstalleerd, dan is de nieuwe installatie onveiliger dan de oude installatie met ‘scheertrafo’s’, trekschakelaars en dergelijke, en voldoet deze
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dus niet aan de huidige eisen. Een elektrische installatie in een
ruimte met bad of douche onderscheidt zich van andere ruimten
door een:
• zone-indeling; een afgebakend gebied waarin het gebruik van
specifiek elektrisch materieel is voorgeschreven;
• een vereffeningsinstallatie.

Zone-indeling
In een badruimte worden de volgende zones onderscheiden:
•	zone 0: het gebied in de badkuip/ douchebak of tot 10 cm boven
een betegelde douchevloer; ofwel daar waar het water staat.
•	Zone 1: het gebied boven een badkuip of douchebak, boven zone
0 tot een hoogte van 225 cm.
•	Zone 2: het gebied met een straal van 60 cm rondom de badkuip
of douchebak.
Bij een betegelde douche, zonder badkuip of douchebak, is er geen
zone 2. Zone 1 is hierbij vergroot tot het gebied met een horizontale
straal van 120 cm rondom de douchekop. In nen 1010, figuur 701.1 en
701.2, zijn de zones afgebeeld.
In oudere installaties, gebouwd volgens nen 1010-edities van voor
2007, was er ook een zone 3: het gebied dat zich uitstrekte tot 2.40 m
rondom zone 2. Met de 2007-editie is deze zone komen te vervallen.

Sunshouwer in zone 1.

Zijaanzicht zone-indeling bij
bad-douchebak (tot 2,25 m
hoogte). Onder een (niet
toegankelijke) badkuip of
douchebak is geen zone
gedefinieerd, dus geen restrictie
voor het gebruik elektrisch
materieel.

Elektrisch materieel
In elke zone worden eisen gesteld aan het elektrisch materiaal dat
daarin wordt toegepast.

Zijaanzicht zone-indeling bij doucheplaats zonder douchebak (tot
2,25 m hoogte).

Zone 0
In zone 0 mogen alleen elektrische toestellen ipx7 worden geïnstalleerd die vast zijn aangesloten, vast zijn opgesteld en geschikt zijn
om in zone 0 te worden geïnstalleerd volgens de fabrikantgegevens.
Deze toestellen moeten worden gevoed door een selv-keten (veiligheidstransformator) met een maximale spanning van 12 V ac of 30 V
dc. De voeding voor deze keten moet buiten zone 0 en 1 zijn geïnstalleerd.

•	toebehoren, zoals contactdozen voor selv-ketens, met een maximale spanning van 25 V ac of 60 V dc. De voeding voor deze keten
moet buiten zone 0 en 1 zijn geïnstalleerd.
Voorbeelden van elektrisch materiaal dat bijvoorbeeld in zone 1 kan
worden geïnstalleerd zijn een sunshower, verlichtingsarmaturen en
een ventilator.

Zone 2
Zone 1
In zone 1 mogen alleen worden geïnstalleerd:
•	elektrische toestellen ≥ ipx4 die vast zijn aangesloten, vast zijn
opgesteld en geschikt zijn om in zone 1 te worden geïnstalleerd
volgens de fabrikantgegevens;
•	lasdozen en aansluitpunten voor het voeden van toestellen die in
zone 0 en 1 mogen worden toegepast;

Vreemd geleidende delen vereffenen?
Doet zich in een bad- of doucheruimte een aardsluiting voor
in een elektrisch toestel, zoals een wasmachine, dan staat er
tussen de omhulling van de wasmachine en vreemd geleidende delen (die niet zijn vereffend, maar slechts contact
maken met de plaatselijke aarde), te lang een levensgevaarlijke spanning. Het gelijktijdig aanraken van een vreemd
geleidend deel en de wasmachine is dan levensgevaarlijk.
Door alle aanraakbare vreemd geleidende delen in de ruimte
te vereffenen, is het potentiaalverschil zodanig laag dat er bij
gelijktijdig aanraken geen gevaar is. Immers niet alleen de
wasmachine, maar ook de geleidende delen gaan kortstondig (tot dat de beveiliging in de meterkast aanspreekt)
naar een hoger potentiaal.

In zone 2 mogen alleen worden geïnstalleerd:
•	aansluitpunten, lasdozen en toebehoren, zoals bedieningsschakelaars, signaleringslampjes en displays voor het voeden van toestellen die in zone 0,1en 2 mogen worden toegepast en dus
worden gevoed via selv-ketens;
•	scheerwandcontactdozen volgens nen-en-iec 61558-2-5.
Buiten zone 2 (dus hoger dan 2,25 m en horizontaal buiten zone 1 (bij
betegelde vloer) en zone 2 bij het toepassen van badkuip of douchebak, mogen 230 V-wcd’s en ander elektrisch materiaal worden
geplaatst en aangesloten, er van uitgaande dat deze eindgroepen in
de meterkast zijn beveiligd door een 30 mA-aardlekschakelaar.

Vereffening
In een ruimte met bad en douche moeten bereikbare vreemd geleidende delen en metalen gestellen en beschermingscontacten van
wcd’s plaatselijk worden vereffend volgens nen 1010, bepaling 415.2.
Met ‘plaatselijk’ wordt bedoeld dat de verbindingen tussen deze
metalen delen, maar ook de wapening in de betonvloer en dergelijke, moeten plaatsvinden in de bad- of doucheruimte en dus niet
via de meterkast.
Metalen gestellen zijn de geleidende omhullingen van klasse 1
elektrisch materiaal, zoals de omhulling van een wasmachine en een
straalkachel. Vreemd geleidend delen zijn bereikbare, dus aanraakbare, geleidende delen, die geen deel uitmaken van de elektrische
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installatie, maar wel op een manier geleidend contact maken met de
plaatselijke aarde of de aardrail in de meterkast.
Voorbeelden van vreemd geleidende delen zijn de metalen objecten
die worden aangesloten of geleidend contact maken met:
• metalen leidingen die in de badruimte binnenkomen;
•	leidingen met een metalen barrièrelaag, zoals Unicore-leidingen
als deze metaallaag een geleidende verbinding vormt;
• Betonnen vloer of -wand.
Voorbeelden van vreemd geleidende delen in een bad- of doucheruimten kunnen zijn:
• metalen drainagegoot in de betonnen vloer;
• metalen cv-leiding die de badruimte binnenkomt;
• kraan die op geleidende leidingen zijn aangesloten;
•	radiator aangesloten op geleidende leiding of hangend aan een
betonnen muur;
• bereikbare metalen constructiedelen;
• wapeningsmat in een betonnen vloer.

ding in de centraaldoos in de ruimte en dus niet (zoals vroeger
gebruikelijk) op de aardrail in de meterkast.
De toegepaste aanvullende vereffeningsleidingen moeten een
doorsnede hebben van minimaal 2,5 mm2 als zij volledig mechanisch zijn beschermd, bijvoorbeeld omdat ze geheel zijn omgeven
door een buis, of minimaal 4 mm2 als dat niet het geval is, zoals bij
het aansluiten op de radiatorklem en kraanklem.
In nen 1010, bepaling 415.2 en 701, en npr 5310 staan details beschreven over de praktische uitvoering van potentiaalvereffening in
badruimten.
Als niet duidelijk is of een geleidend deel, zoals een metalen leiding
of een aangesloten radiator, een vreemd geleidend deel is, kan de
isolatieweerstand worden gemeten tussen het metalen deel en een
beschermingscontact van een nabijgelegen wcd of het cap-railtje. Is
de gemeten weerstand hoger dan 500 kΩ, dan kan het metalen deel
als geïsoleerd ten opzichte van de gebouwaarde worden beschouwd. Is de waarde lager dan als een vreemd geleidend deel.

Een metalen radiator die is opgehangen met beugels aan een muur
van poriso stenen of gipsbeton en dergelijke, en die is aangesloten
met niet-geleidende buis/slang (of met isolerende koppelingen
daarin), is geen vreemd geleidend deel en hoeft dus niet te worden
vereffend.
De vreemd geleidende delen en de metalen gestellen (via wcd of
aansluitpunt) moeten in de badruimte met elkaar worden verbonden door middel van aanvullende vereffeningsleidingen. Dit kan
door deze aan te sluiten op een aardrail, het zogenaamde centraal
aardpunt: het cap-railtje dat is aangesloten op de beschermingslei-

NEN 1010
In nen 1010, 2015, is de eis vervallen dat toestellen met een vermogen
groter dan 2 kVA op een aparte eindgroep moeten worden aangesloten. Door de vermogens van de elektrische installatie in de woning creatief te verdelen, kan wellicht alle elektrisch materieel in de
bad- of doucheruimte op een en dezelfde eindgroep worden aangesloten (inclusief wasmachine). Dit bespaart de aanvullende vereffeningsleiding tussen de wasmachine-eindgroep en het cap of de
centraaldoos. Uiteraard moet de som van het vermogen van de
opgestelde apparatuur in deze ruimte niet groter zijn dan 3,6 kVA.
Centraal aardpunt met daarop
aangesloten de aanvullende
vereffeningsleidingen.

Schema van de vereffeningsinstallatie in ruimten met bad of douche
(1 = beschermingsleidingen, 2 = aanvullende vereffeningsleidingen).
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‘We waren een van
de eerste bedrijven
met een IP-camera’

Wie?
Fred van Poelgeest, Directeur Niefra Beveiligingen

Wat doet uw bedrijf?
‘We installeren al 36 jaar beveiligingsinstallaties in heel Nederland.
Onze klanten zijn onder meer banken en winkelketens, maar ook
mensen die zich niet veilig voelen of bedreigd worden. We kunnen
locaties voorzien van camera’s, hekwerken, beveiligingspasjes,
toegangspoorten; noem het maar op. De ontwikkelingen in onze
branche zijn mega: dat maakt zwakstroom voor mij een interessante
business met veel technische uitdagingen. Ontwikkelingen pakt
mijn bedrijf snel op. Zo waren we een van de eerste bedrijven met
een ip-Camera. Nu lopen we voorop met camerabeelden opslaan in
de cloud.’

Waarom heeft u een erkenning of een certificaat?
‘Niefra heeft verschillende erkenningen en certificaten: ISO 9001,
REI 2008, het BORG-certificaat en BRL6020: ‘Ontwerpen, leveren,
installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en -functies’.
Buiten dat dergelijke keurmerken en labels simpelweg nodig zijn
voor bijvoorbeeld een verzekeraar, wil ik ze voor mijn bedrijf graag

hebben. Neem de meterkast. Wij werken met zwakstroom, maar in
de meterkast krijgen mijn vijftien medewerkers ook te maken met
sterkstroom. Daarom laat ik ze werken met jaarlijks gecontroleerde
meetapparatuur en gereedschappen. Dat is voor hun veiligheid én ik
kan aantonen te voldoen aan de geldende procedures.’

Welke fout komt u vaak tegen in de praktijk?
‘Ik zie om mij heen vooral goede monteurs vertrekken bij hun werkgever om voor zichzelf te beginnen. Sommigen zijn succesvol, maar
veel monteurs komen in de knel te zitten. Een goede monteur
maakt je nog geen ondernemer. Als je op een trap staat, dan kun je
geen offerte maken of je bedrijf verder ontwikkelen. Voor een veilige installatiebranche met innovaties en doorontwikkelingen, zijn
investeringen nodig door het eigen bedrijf. Doen bedrijven geen
investeringen, werken ze om te kunnen overleven en ook nog eens
onder de prijs, dan ondermijnen ze de kwaliteit van de installatiesector.’

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