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 INHOUD Binnenmilieu is 
booming business
Met de ‘coronawinter’ op komst, is ventilatie maatschappelijk verheven  
tot een van de belangrijkste onderwerpen van het jaar. Over ventilatie en 
binnenmilieu heeft onze sector een schat aan kennis in huis. Laten we die 
kennis omarmen.

Veel kennis op het gebied van ventilatie zit bij binnenmilieu-adviseurs en bouwfysische of 
en ingenieursbureaus. Dat soort clubs heeft ook de voorgeschreven meetinstrumenten in 
huis, waar al gauw een prijskaartje van enkele duizenden euro’s aan hangt. Niet misselijk 
dus. Dat kan verklaren waarom nog maar een handvol installatiebedrijven op dit gebied 
erkend of gecertificeerd is. De tijd zit ons mee. Zo ontwikkelde tno betaalbare meetme-
thoden. Dit maakt het wellicht aantrekkelijk om ook uw vakgebied te verbreden met 
expertise in binnenmilieu.
Belangrijke kennisbronnen om uw expertise te vergroten, zijn erkenningen en brl’s. Zo 
heeft InstallQ in zijn portfolio een erkenning voor het binnenmilieu in woningen en woon-
gebouwen en brl8010. Als voorzitter pleit ik voor uitbreiding van de InstallQ-erkenning met 
ventilatiekennis over scholen en kantoren. Met een erkenning wordt kennis immers toe-
gankelijk en breed toepasbaar.
Maar hoe redden we ons op korte termijn, dus met de ‘coronawinter’ voor de boeg? Goed 
nieuws: in onze sector zijn hulptroepen opgestaan. Enkele partijen staken de koppen bij 
elkaar en stampten in korte tijd een aantal niet te missen kennisproducten uit de grond. 
Met dit soort resultaatgerichte samenwerkingen kunnen we trots zijn op onze sector. Zo 
stellen tvvl, Wij Techniek en isso gratis hun kennis ter beschikking in onder meer een vraag-
baak, een Kenniskaart en een Quikscan (kijk op https://installq.nl/brl onder brl8010). Een 
andere opsteker is www.masterplanventilatie.nl, samengesteld door vla, vccn, tvvl en isso. 
Ik luister ook graag naar tips van deskundigen, zoals Marco Hofman van InstallQ en Jos de 
Leeuw van isso. Zij stellen: kijk naar laaghangend fruit. Onderzoek de ventilatievoor zieningen 
die al in het gebouw zitten en pleeg het nodige onderhoud. Stel het systeem opnieuw in of 
maak de ventilatie of de ventilatiekanalen goed schoon. Houd groepen zo klein mogelijk, 
draag warme kleding en adviseer korte lestijden of vergaderingen. 
Een ander veelgehoord advies: voer extra pauzes in en zet ramen en deuren tegen elkaar 
open. Maar daardoor gaat veel energie en warmte verloren, ten koste van de klimaatdoelen! 
Hopelijk wordt de coronacrisis geen vrijbrief voor het verwarmen van buitenruimten of 
terrassen. Met dergelijke warmtekanonnen rijden we immers een andere grote crisis in de 
wielen: die van het klimaat. U begrijpt, het laatste woord over ventilatie is nog niet gezegd.

Ed Nijpels, voorzitter InstallQ

 COLOFON
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Judith van Heeswijk, programmamanager ontwikkeling scholing 
arbeidsmarkt bij Techniek Nederland, geeft aan dat de branchevak-
manschapsstructuur voortkomt uit een behoefte van de installatie-
branche. ‘Vanuit de branche was er de wens om alle competenties 
en vaardigheden die nodig zijn voor het goed uitoefenen van de 
beroepen in de sector vast te leggen.’

Grip op kennisontwikkeling
‘Met de branchevakmanschapsstructuur hebben partijen uit de 
branche meer grip op de ontwikkeling van kennis en kunde in de 
markt’, vult Remco Pakker aan. ‘Om allemaal dezelfde ‘taal’ te spreken, 
zette de branche een eigen structuur op waarin per beroep is vast-
gelegd wat iemand in die functie moet kunnen en kennen’, aldus de 
projectmanager van Wij Techniek. ‘Door duidelijk te omschrijven 
welke kennis en vaardigheden bij een beroep horen, kunnen we de 
bijbehorende opleidingen beter laten aansluiten bij wat de vakman 
in de praktijk moet weten en kunnen uitvoeren.’

Basis voor opleidingen
Pakker vertelt dat de introductie van de branchevakmanschapsstruc-
tuur ervoor zorgt dat de installatiesector niet meer afhankelijk is van 
het diplomastelsel. ‘De inhoud van een diploma is meer op alge-
meen niveau omschreven en zeer afhankelijk van hoe de opleiding is 
ingericht. Met de nieuwe structuur heeft de branche meer sturing.’ 
‘De branchevakmanschapsstructuur is consistent en geeft een ac-
tueel beeld van wat er bij een bepaald beroep wordt gevraagd qua 
kennis en vaardigheden’, zegt Van Heeswijk. ‘De informatie van deze 
structuur vormt de basis voor eventuele veranderingen in het onder-
wijs. En als we nieuwe ontwikkelingen opmerken in de branche die 
een blijvend karakter hebben, passen we de omschrijvingen in de 
branchevakmanschapsstructuur hierop aan.’

Vakpaspoort komt eraan
Installateurs die willen aantonen dat ze de volgens de branchevak-
manschapsstructuur benodigde kennis en vaardigheden beheersen, 

kunnen dit doen met een vakpaspoort. ‘Het vakpaspoort is een 
functionaliteit van het Centraal Register Techniek (crt)’, zeg Pakker. ‘In 
dit register worden (alle) voor de branche belangrijke diploma’s en 
certificaten vastgelegd. Met het vakpaspoort kan de vakman be-
wijzen dat hij over een bepaald certificaat of diploma beschikt, maar 
het bevat ook bewijzen van deskundigheid en vakbekwaamheid qua 
werkzaamheden.’ Techniek Nederland, nvkl, Wij Techniek, het cnv en 
het fnv beheren het vakpaspoort, dat in de vorm van een app be-
schikbaar is. 
‘Installateurs kunnen de app nu al downloaden’, zegt Van Heeswijk. 
‘De CO-erkenningsregeling is al aan het vakpaspoort gekoppeld, dus 
iedereen die deze erkenning haalt, kan vanaf nu via de app aantonen 
over het Bewijs van Vakmanschap te beschikken. In het voorjaar 
worden ook andere vakbekwaamheidsbewijzen, certificaten en 
diploma’s aan het vakpaspoort gekoppeld.’ 

Branchevakmanschapsstructuur borgt  
kennisontwikkeling in de branche
Niet diploma’s, maar de door branche vastgestelde eindtermen moeten de basis vormen voor de kwaliteit van de instal-
lateur. Deze eindtermen beschrijven in detail welke beroepshandelingen horen bij een bepaald beroep. De eindtermen 
vormen zo de basis van de branchevakmanschapsstructuur, waarin de benodigde kennis, kunde en beroepsvaardig-
heden zijn vastgelegd.

‘Nieuwe normen voor bestaande installaties’
‘Waar moet ik op letten, als het om regelgeving en normen gaat, zodra ik aan bestaande installaties werk? Welke normen 
gelden hier en wat zegt het bouwbesluit?’ Het zijn vragen die met regelmaat bij InstallQ binnenkomen. Het antwoord van 
Harm van den Oever is duidelijk: ‘Je moet altijd aan het bouwbesluit voldoen. Maar wees gerust: nieuwe normen zijn zel-
den of nooit de aanleiding om bestaande installaties direct te wijzigen.’

Volgens Harm van den Oever, voormalige hoofd beleidsontwikkeling 
bij Techniek Nederland en huidig bestuurder van de Stichting Bouw-
kwaliteit, is het praktisch onmogelijk nieuwe wetgeving met terug-
werkende kracht van toepassing te verklaren op bestaande installa-
ties of toestellen. ‘Installateurs zouden dan naar miljoenen woningen 
of gebouwen terug moeten om eventuele aanpassingen door te 
voeren.’

De voorschriften naleven
Toch zijn er wel een aantal aandachtspunten die je als installateur 
moet naleven. ‘Het bouwbesluit stelt geen eisen aan bijvoorbeeld 
een cv-toestel, maar wel aan de rookgasafvoer en de gastoevoer. Dat 
wil zeggen; het bouwbesluit verwijst daarvoor naar normen. En er 
zijn verschillende normen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Als 
installateur moet je die regels kennen, weten waar en wanneer ze 
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van toepassing zijn en daarnaar handelen’, zegt hij. Dat staat door-
gaans ook in de contractvoorwaarden die een installateur bij zijn 
klant van toepassing verklaart. Als hij de leveringsvoorwaarden van 
Techniek Nederland hanteert, staat daarin expliciet dat hij bij de 
uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voor-
schriften in acht neemt, zoals die ten tijde van de uitvoering van het 
werk die van kracht zullen zijn (artikel 5, lid 2). 
Van den Oever zegt dat bij onderhoud van gasverbruikstoestellen 
het in de praktijk neerkomt op twee uitgangspunten:
•  Gebruik je gezonde verstand; een apparaat en installatie moet 

veilig zijn
• Een toestel moet functioneren, zoals de fabrikant het voorschrijft. 
Naleven van de montage- en gebruikershandleiding vormen een 
onlosmakelijk onderdeel van een veilig toestel.

Bij vernieuwing van (delen van) installaties moet je nagaan welke 
eisen van het bouwbesluit van toepassing zijn. Dat kan zijn: 
• de eisen, zoals die voor de nieuwbouw gelden;
• het rechtens verkregen niveau; 
• eisen bestaande bouw. 

Onveilige situatie verhelpen
‘Als een toestel op de Nederlandse markt is toegelaten, mag je ervan 
uitgaan dat hij veilig is, mits je de montage- en gebruikershandlei-
ding naleeft. Als er toch een fout in het toestel zit, dan moet de 
fabrikant dat melden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit, maar ook aan zijn afnemers.’ 
‘Omdat de fabrikant meestal niet de eindgebruiker kent, informeert 
hij de installateurs. Als dat gebeurt, hebben zij de plicht om hun 
klanten te informeren en de onveilige situatie te verhelpen, waarvoor 
ze overigens wel kosten mogen rekenen.’   

Van diploma’s naar eindtermen; beoordeling op basis 
van crebonummers
Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Maar al enige tijd blijkt dat de sa-
menstelling van de onderliggende vakken, de uurbelasting en daarmee de kwaliteit van de diploma’s van de diverse oplei-
dingen aanzienlijk kunnen verschillen. Zo is niet meer duidelijk of iemand met een diploma aan de eisen voor een erken-
ning voldoet. Vandaar dat InstallQ op termijn afstapt van een beoordeling op basis van diploma’s en over moet gaan naar 
een systeem van eindtermen. Opleidingen kunnen hierop inspelen door aan elk vakgebied een crebonummer te koppelen. 

Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalifi-
caties voor de diverse vakdisciplines die door de minister van ocw 
worden vastgesteld, krijgen een crebonummer. ‘Met een crebo-
nummer kunnen we op voorhand bepalen of iemand met een 
bepaald diploma aan de door ons gevraagde (met bijbehorende 
studiebelasting) eindtermen voldoet. Dat betekent dat we bij oplei-
dingen, die van een crebonummer zijn voorzien, vrij snel kunnen 
toetsen of deze aansluiten bij de voorwaarden voor het verkrijgen 
van een erkenning’, zegt Hans van den Berg, directeur Algemene 
Zaken van InstallQ.

Extern deskundige beoordeelt
InstallQ moest dit nieuwe systeem wel invoeren omdat ze in toene-
mende mate diploma’s zag die niet duidelijk maken of ze de eind-
termen afdekken waaraan een vakman moet voldoen. ‘We hebben 
daarom besloten om diploma’s, die geen crebonummer hebben, 
niet zonder meer te accepteren. Mensen met zo’n diploma kunnen 

wel voor een erkenning in aanmerking komen, alleen moeten zij het 
diploma aan een extern deskundige voorleggen. Die deskundige 
beoordeelt dan inhoudelijk of de opleiding en de vakken voldoen 
aan de eindtermen. Als dat het geval is, worden de kosten voor de 
beoordeling in mindering gebracht op de eenmalige inschrijfkosten’, 
vertelt Van den Berg.

Buitenlandse opleidingen
De diploma’s van buitenlandse opleidingen worden door de Samen-
werkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (sbb) beoordeeld. 
Zij zullen vaststellen wat de waarde van een diploma is. Voor de 
beoordeling van binnenlandse en particuliere opleidingen werkt 
InstallQ samen met TeQnl als extern deskundige. 
‘Het betekent ook dat we opleidingen die bij InstallQ een accredi-
tatie aanvragen, voortaan op eindtermen beoordelen. En bij die 
beoordeling zullen we aansluiten bij de crebonummers die SBB 
uitgeeft’, besluit Van den Berg. 
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Speciaal kennisplatform voor energie-adviseurs 
Het kennisplatform voor energie-adviseurs – in 2017 opge-
richt door FedEC – heeft sinds 1 juli een nieuwe eigenaar. 
Op het platform staan onder meer nieuwe en bestaande be-
palingsmethoden voor woningen en gebouwen. Adviseurs 
hebben die nodig bij hun werkzaamheden voor het opstel-
len van energie-indexen en -labels. 

Het kennisplatform voor energie-adviseurs – in 2017 opgericht door 
FedEC – is sinds 1 juli eigendom van Kenniscentrum Energieprestatie 
Gebouwde Omgeving (kego). De stichting wordt gevormd door 
FedEC, Kennisinstituut isso, Associatie van Energie Prestatie Adviseurs 
(AvEPA) en InstallQ. 

Toename van EPA-adviseurs
Met dit consortium aan nieuwe eigenaren krijgt www.epa-advies-
platform.nl een breder draagvlak. Dat is zinvol, want per 1 januari 
2021 is de toepassing van de nta 8800-methodiek wettelijk verplicht. 
Daarmee nemen de vragen van adviseurs rondom energieprestatie 
beslist toe. Alle vragen worden voortaan beantwoord door een 
expertteam van deskundigen afkomstig van FedEC, isso, AvEPA en 
InstallQ. 

Vraagbaak over energieprestatie
Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief 
met ontwikkelingen op het vakgebied van de energie-adviseur. 
Adviseurs met een epa-nummer hebben toegang tot alle kennis op 
de site. Zo staan op www.epa-adviesplatform.nl onder meer vragen 
van epa-adviseurs in woningen en utiliteit (epa-w en epa-u). De vragen 
gaan onder meer over:
• het maken van energielabels; 
• de energie-index voor woningen en gebouwen;
• bestaande en nieuwe methodiek;
• interpretatie van brl’en en opnameprotocollen. 
Daarnaast krijgen de epa-adviseurs direct toegang tot volledige isso- 
publicaties rondom energie-prestatieadvies, compleet met een 
toelichting van FedEC-adviseurs.

Bestuur
Het bestuur van stichting kego bestaat uit Michel Verkerk van isso, 
Isabelle Sternheim van FedEC, Hugo Breuers van AvEPA en Wil van 
Ophem van InstallQ. 

Status wetgeving over energieprestatie 
Als Energieprestatie-adviseur hoort u per 1 januari 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigings-
bladen en opnameprotocollen. Het energielabel maakt hier onderdeel van uit. De wet over energieprestatieadvisering  
gaat onder meer verwijzen naar BRL9500 W en -U van InstallQ.

De benodigde opleidingen en examens om aan de nieuwe wet te kunnen voldoen, zijn beschikbaar via de sites van de opleiders en de 
 exameninstituten Examenpark en cito. Daar zijn ook de aanvullende examens te vinden voor de huidige gediplomeerde adviseurs. Was u al 
gecertificeerd Energieprestatie-adviseur, dan wordt u door uw Certificerende Instelling (ci) getoetst op nieuwe normen. Bij een positief 
 afgerond (regulier) herhalingsonderzoek ontvangt u een nieuw certificaat. Alle ci’s zetten vóór 1 januari 2022 alle bestaande certificaten om 
naar nieuwe certificaten. 

Stand van zaken
In december 2020 behandelt het Centraal College van Deskundigen van InstallQ 

nog nieuwe wijzigingsbladen voor brl9500 W en -U en isso-publicaties 
82.1 en 75.1. Actuele informatie over dit dossier is te vinden op 

installq.nl/status-rondom-wetgeving-energieprestatie-
advisering. 
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Regeling bodemkwaliteit verwijst naar BRL6000-21 
Sinds 5 juni van dit jaar is het wettelijk verplicht te werken volgens versie 2019 van brl6000-21, ‘Het ontwerpen, installeren en be-
heren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen’. Certificaathouders van brl6000-21 (versie 2014) krijgen een overgangster-
mijn tot 1 juli 2021.

In brl6000-21 (versie 2014) zijn wijzigingen aangebracht op verzoek van bedrijven uit de sector en het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. Technisch inhoudelijk vertonen beide versies geen grote verschillen. In de versie van 2019 is de overlap weg-
genomen met het brl sibk 11000-protocol, ‘Ondergronds deel installatie bodemenergie’. Daarbij is de nieuwste versie inhoudelijk  
beter afgestemd op het brl sibk 11000-protocol. Nu is bijvoorbeeld duidelijk wanneer een bedrijf een certificaat nodig heeft voor 
brl6000-21, of voor brl sibk 11000. 

Gevolgen versie 2014-certificaathouders
Per 1 juli 2021 moeten alle certificaathouders kunnen werken volgens de nieuwe regeling bodemkwaliteit. De regeling,  
opgesteld door het Ministerie van I&W, verwijst naar brl6000-21, versie 2019, van InstallQ. Als huidige of aankomende certificaat-
houder kunt u nadere informatie krijgen bij Certificerende Instellingen. Adressen zijn onder meer te vinden op  
installq.nl/bodemenergie-certificeren.    

Drie autostickers en InstallQ-logo
Bent u erkend of gecertificeerd via InstallQ, dan mag u gebruikmaken van diverse 
logo’s en autostickers. De stickers en de logo’s tonen aan dat u staat voor kwaliteit. 
Ons logo kunt u ook gebruiken voor bijvoorbeeld uw site of offerte.

Sticker met echteinstallateur.nl
In principe staan alle via InstallQ-erkende en -gecertificeerde installa-
tiebedrijven (vooralsnog) op www.echteinstallateur.nl. Via deze site 
bent u vindbaar voor consumenten en andere opdrachtgevers. De 
autosticker verwijst naar deze site met ‘Echteinstallateur.nl’ en ‘Erkend 
door InstallQ’. In het oog springt het kenmerkende groene vinkteken 
uit het logo van InstallQ. 

Sticker met ‘aantoonbaar beter’
Bent u erkend installatiebedrijf, dan kunt u dit op uw bedrijfsauto 
laten zien met een autosticker met ons logo en de tekst: ‘aantoon-
baar beter’. Ook bij deze sticker is het groene vinkteken uit het Instal-
lQ-logo een aandachtstrekker.

Sticker voor de IBER-inspecteur
Op de sticker voor de iber-inspec-
teur staat ons logo met ‘aantoon-
baar beter’ en als toevoeging: 
‘inspecteur installaties’.

Hoe bestelt u een autosticker?
Schrijf een e-mail naar secretariaat@
installQ.nl met uw klantnummer bij 
InstallQ, uw beroep (iber-inspecteur 
of installatiebedrijf ), de gewenste 
sticker (echteinstallateur.nl of ‘aan-
toonbaar beter’), de uitvoering van 
de sticker (transparant of wit) en 
het gewenste aantal stickers. Wij 
sturen de gratis stickers naar het 
adres waarmee u bij InstallQ staat 
ingeschreven.

Logo InstallQ
Als erkend of gecertificeerd bedrijf kunt u het InstallQ-logo ook 
digitaal gebruiken (op uw website) of op drukwerk (bijvoorbeeld uw 
offerte). Bent u erkend, dan kunt u het logo in (diverse formaten) 
downloaden via Mijn InstallQ. Heeft u via InstallQ een certificering of 
accreditatie, dan kunt u het logo opvragen via info@InstallQ.nl. 

Voorwaarden
Let op: u mag de autostickers en het logo alleen gebruiken onder 
bepaalde voorwaarden. De voorwaarden staan beschreven op in-
stallq.nl/onder-de-loep-gebruik-installq-logo. 
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Nieuwe ingangsdatum Wet Kwaliteitsborging
De ingangsdatum van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is met een jaar uitgesteld. De wet zou eigenlijk op 1 januari 2021 
van kracht worden, maar deze datum is losgelaten. ‘De voorgenomen nieuwe ingangsdatum is 1 januari 2022’, zegt 
InstallQ-bestuurslid Bob Gieskens. ‘Zo krijgen alle betrokken partijen de gelegenheid om zich voldoende voor te bereiden 
op de invoering van de wet.’

Volgens Gieskens is het extra jaar dat alle betrokkenen krijgen om zich 
voor te bereiden op de invoering van de Wkb geen overbodige luxe. 
‘Die voorbereidingstijd is hard nodig om de wet daadwerkelijk in te 
kunnen voeren. Het vraagt om wezenlijke veranderingen in de be-
drijfsvoering van installatiebedrijven, maar ook die van gemeenten.’ 

Nieuwe structuur
De extra tijd die vrijkomt door de verschuiving van de inwerkingstel-
ling van de Wkb geeft de betrokkenen de mogelijkheid om zich klaar 
te maken voor het nieuwe stelsel dat de Wkb met zich meebrengt. 
Gieskens: ‘Centraal onderdeel van dit stelsel is de toevoeging van een 
nieuwe partij in het proces: de kwaliteitsborger. Deze neemt een 
deel van de toetsende en toezichthoudende rol van de gemeente 
over. Verder komt er vanuit de overheid een partij bij die toezicht 
houdt op het stelsel; de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging 
Bouw. Door de ingangsdatum vast te stellen op 1 januari 2022 
hebben alle betrokkenen de ruimte om hun zaken administratief en 
praktisch op orde te krijgen.’

Wet Kwaliteitsborging
De Wkb is erop gericht om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. 
‘Het doel is om aantoonbaar te voldoen aan de eisen van het bouw-
besluit’, aldus Gieskens. ‘Door de aansprakelijkheid van de hoofdaan-
nemer te versterken, verbetert de wet ook de positie van de consu-
ment. De aannemer, maar dus ook de installateur, moet kunnen 
aantonen dat het geleverde werk aan de wettelijke eisen voldoet.’

Erkenningsregelingen 3.0
InstallQ sorteerde al eerder voor op de Wkb door de erkenningsrege-
lingen voor gas, elektriciteit en water aan te passen aan de wet. Deze 
erkenningsregelingen 3.0 gelden sinds 1 oktober 2019 en zorgen 
ervoor dat de installatiebedrijven klaar zijn voor het moment dat de 
Wkb in werking treedt. 
Gieskens roept alle installateurs op om de erkenningsregelingen 3.0 
en de extra voorbereidingstijd goed te gebruiken: ‘Kom in beweging 
en zorg dat je tijdig je organisatie aanpast. Doe bij voorkeur ook via 
proefprojecten praktijkervaring op om zo eventuele kinderziektes 
alvast uit het systeem te halen.’  

Herziening erkenningsregeling voor 
warmtepompinstallaties
InstallQ werkt aan de herziening van de regeling Warmtepompinstallaties, die de installatiewerkzaamheden voor boven-
grondse warmtepompinstallaties omvat.  In 2019 herzag de stichting al brl6000-21, die geldt voor het werken met onder-
grondse warmtepompinstallaties. 

‘brl6000-21 en de erkenningsregeling Warmtepompinstallaties zijn 
belangrijke instrumenten binnen de energietransitie’, zegt InstallQ-di-
recteur Wil Van Ophem. ‘Duurzame installaties zoals warmtepompen 
moeten namelijk op de juiste wijze worden geïnstalleerd en ingesteld.’

Overgangstermijn
De regeling voor ondergrondse warmtepompinstallaties is inmiddels 
aangepast: ‘brl6000-21 is in 2019 helemaal herzien en sinds 5 juni 
aangewezen in de wetgeving’, vertelt Van Ophem. ‘Tot 1 juli 2021 
geldt een overgangstermijn. Certificaathouders hebben tot die 
datum de tijd om hun certificering op orde te maken voor de meest 
recente versie van brl6000-21.’

Erkenningsregeling Warmtepompinstallaties
Van Ophem geeft aan dat de erkenningsregeling Warmtepompin-
stallaties – die geldt voor de werkzaamheden aan bovengrondse 
warmtepompinstallaties – momenteel wordt aangepast. ‘De eind-
termen voor de vakbekwaamheid van de erkenningsregeling zijn 

inmiddels opgesteld’, aldus Van Ophem. ‘We starten nu met de  
erkenningsregeling zelf: het herzien van de eisen aan de installatie-
bedrijven. Denk daarbij aan de benodigde gereedschappen en 
meetinstrumenten, welke controles nodig zijn bij de werkzaam-
heden en het opstellen van checklists voor de installateurs die aan 
de warmtepompinstallaties werken.’

Technische commissie
Van Ophem en zijn collega’s zoeken momenteel naar geschikte 
mensen voor in de technische commissie, die de erkenningsregeling 
straks beoordeeld als de eerste conceptversie af is. ‘Zodra we een 
invulling hebben van de technische commissie plannen we een 
vergadering in waarin we de nieuwe erkenningsregeling met 
hen bespreken.’ 
De InstallQ-directeur verwacht dat de herziene erkenningsregeling 
Warmtepompinstallaties in het eerste kwartaal van 2021 af is. ‘We 
publiceren de erkenningsregeling – die nu nog van KvINL afkomstig 
is – dan direct in het nieuwe format van InstallQ.’   
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Er was behoefte om de erkenningsregeling te herzien, omdat onder 
andere verwijzingen naar materieel en diploma’s niet meer klopten. 
Half februari 2020 kwam de nieuwe erkenningsregeling ter kritiek, op 
1 mei sloot de termijn om te reageren. ‘Er is behoorlijk wat feedback 
op gekomen die echt hout sneed’, vertelt Wim Borsboom, die Tech-
niek Nederland vertegenwoordigt in de technische commissie van 
de erkenningsregeling. Eind september ontving InstallQ de erken-
ningsregeling met alle aanpassingen. De regeling wordt naar ver-
wachting voor het eind van 2020 door het bestuur bindend ver-
klaard. Zinkmeesters hebben al deze kritiekpunten vervolgens 
besproken. Door de coronacrisis was het voor hen niet eenvoudig 
om alle feedback samen goed door te spreken, waardoor er wat tijd 
overheen is gegaan.’ 

Kritiekpunten verwerkt
Naar aanleiding van de kritiek zijn er nu onder andere specifieke 
verwijzingen in de erkenning opgenomen naar bepaalde regelingen 

voor het aanbrengen van metalen dakbedekking. ‘Die komen uit 
brl5212 van de Zinkmeesters en brl4000 van de Stichting erm’, legt 
Borsboom uit. 
‘De tekst over het aanbrengen was eerst wat algemener, maar nu 
staan er die specifieke regelingen in genoemd.’ Andere kritiekpunten 
die zijn meegenomen, zijn bijvoorbeeld de beschrijving van de 
definitie ‘vakbekwaamheid’ en een aantal heel inhoudelijke zaken, 
zoals over windbelasting.  

Zink is in opmars
Borsboom vertelt dat de toepassing van metalen dakbedekking 
weer in opmars is. ‘Zink en koper zijn uitstekend herbruikbaar en 
daardoor heel duurzaam. Bij renovaties in de jaren tachtig en ne-
gentig is veel zink vervangen voor bitumen, maar als diezelfde 
panden nu opnieuw worden gerenoveerd, zie je dat het vaak weer 
wordt teruggebracht naar de originele staat.’   

VLA gaat verder als Binnenklimaat Nederland 
Binnenklimaat Nederland: dat is de nieuwe naam voor de Vereniging van Luchttechnische Apparaten  (vla). Dat maak-
ten Wouter Wijma, sinds juni voorzitter van de VLA, en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming half oktober bekend 
in een online presentatie.

De nieuwe naam past volgens Wijma bij de ambitie van deze branchevereniging om een gezond binnenklimaat in alle huizen, kantoren 
en scholen te realiseren. ‘Als iets duidelijk is geworden in de afgelopen maanden, dan is het wel het belang van een gezond binnenkli-
maat. Door corona gingen school- en kantoorgebouwen op slot en moesten we bijna allemaal thuiswerken. In huizen waar het wel wat 
gezonder kan wat ons betreft.’

Bewustwording
Ook in gebouwen en scholen is er volgens Wijma serieus werk aan de winkel. ‘Verouderde of niet goed werkende ventilatiesystemen in 
schoolgebouwen bijvoorbeeld, zijn een groot probleem nu het coronavirus nog steeds niet onder controle is. Het enige alternatief op dit 
moment is om de ramen open te zetten in de klassen, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Onze leden hebben de kennis en 
expertise om deze enorme klus te klaren en om iedereen ook bewust te maken van een gezond binnenklimaat.’    

Tot 1 mei 2020 was het mogelijk om commentaar op te  
geven op de nieuwe, vakspecifieke erkenningsregeling  
metalen dak bedekking en metalen gevelbekleding.  
Die kans heeft men goed aangegrepen. De kritiek -
punten zijn besproken en in veel gevallen meegeno-
men. Inmiddels heeft InstallQ de regeling mét de 
aanpassingen definitief vastgesteld en ingevoerd. 

Nieuwe Erkenningsregeling metalen 
dakbedekking ingevoerd
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‘Er zijn aardig wat subsidies van de Rijksoverheid voor energiebespa-
rende maatregelen, zoals voor isolatie, zonnepanelen en warmte-
pompen’, vertelt Nicoline van der Lugt. Zij is vanuit Techniek Nederland 
betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Comfort Installateur. 
Sinds 2013 geeft zij de training ‘Aan de slag als ComfortInstallateur’. 
Deze installateurs zijn speciaal opgeleid om woningen aan te passen 
voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.

Comfort en veiligheid
‘De twee kernwaarden bij de training betreffen het comfort en de 
veiligheid van ouderen in huis verbeteren. Daaronder valt een heel 
scala aan aanpassingen, zoals valpreventie in de badkamer, lichtop-
lossingen voor slechtzienden, videosystemen voor toegangscontrole 
en inbraakbeveiligingssystemen.’ 
Volgens Van der Lugt is de doelgroep voor deze dienstverlening 
grofweg in twee categorieën te verdelen: 55-plussers die hun wo-
ning levensloopbestendig willen laten maken, en senioren met een 
beperking. ‘De eerste categorie is vaak al bezig met kleine renovaties 
in hun woning, zoals een nieuwe badkamer. Dat is het natuurlijke 
moment om, met het oog op de toekomst, te denken aan bijvoor-
beeld touchfree kranen, een douchestoel en beugels, maar ook een 
waterbesparende douchekop, ledverlichting en een geïsoleerde 
vloer met vloerverwarming. Zulke aanpassingen zijn gunstig voor de 

energiebesparing én voor de gezondheid. Slimme woningeigenaren 
kunnen de huidige subsidies voor energiebesparende maatregelen 
nu al inzetten om het comfort in huis te verhogen. Daar profiteren zij 
later ook van. Verder zijn er gunstige financieringsvormen waarmee 
mensen aanpassingen kunnen doen om het huis ook levensloopbe-
stendig en veiliger te maken. Senioren met een beperking kunnen 
een beroep doen op de wmo in hun gemeente. Daarmee kunnen ze 
aanpassingen laten doen die nodig zijn vanuit gezondheidsperspec-
tief, zoals een traplift en rolstoelvoorzieningen.’

Doorverwijzen naar websites
Tijdens de cursussen die Van der Lugt over dit onderwerp gaf, merkte 
ze dat het voor installateurs vaak tijdrovend is om met klanten over 
aanpassingen te praten. Soms ook staan klanten er zelf niet voor 
open. En als mensen er wel naar vragen? Van der Lugt: ‘Dan zijn er 
handige hulpmiddelen beschikbaar, zoals een Woningchecklist om 
samen met de klant een inventarisatie te maken van de huidige en 
de gewenste situatie. Op de website van Milieu Centraal staan veel 
tips over energiebesparende maatregelen.’  

 

Op de site van Techniek Nederland vinden installa-
teurs informatie over het ComfortInstallateur-traject 
(inclusief de Woningchecklist). Kijk hiervoor op  
www.technieknederland.nl/zoekcomfortinstallateur.

Sites voor woningeigenaren en bewoners: 
•  www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/ 

eigenaar-en-bewoner 
• www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh 
• www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde  

Informatie over financieringsvormen voor 
particulieren voor woningaanpassingen:
• www.svn.nl/blijverslening
•  www.svn.nl/overheden/onze-themas/langer-zelfstandig-

thuis wonen/
• www.svn.nl/media/1638/whitepaper-langer-thuis-wonen.pdf
•  Aanpassingen in de badkamer kunnen soms via de Wet 

maatschappelijke ondersteuning worden vergoed.

Woningen duurzaam,  
veilig en toekomstbestendig maken 
Wat doe je als een oudere klant zijn woning toekomstbestendig wil laten maken, maar wel op een duurzame en betaalbare 
manier? Gelukkig zijn er meerdere subsidies voor energiebesparende maatregelen waarmee je woningen duurzaam kunt 
maken. Voor het levensloopbestendig maken van een huis zijn helaas geen subsidies beschikbaar. Toch ligt het voor de 
hand om deze twee ambities tegelijkertijd aan te pakken. 
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Ontwerp en installatie van warmtepompen vergen kennis, een 
geïntegreerde aanpak en precisie. Door het proces van ontwerp tot 
inspectie volgens actuele richtlijnen en praktijkvoorschriften te 
doorlopen, zijn klachten te voorkomen. Warmtepompsystemen 
werken met lagere temperaturen en kleinere temperatuurver-
schillen. Dat vereist extra aandacht voor het systeemontwerp, de 
gebouwschil en de inregeling. De isso-publicaties over deze onder-
werpen zijn voor de installateur die zich met deze techniek bezig-
houdt onmisbare instrumenten.  

Bouwkundige schil
Warmtepompen werken in de regel met een lt-afgiftesysteem. Bij 
woningen die gebouwd zijn voor 1982, zijn oorspronkelijk alleen de 
spouwmuren en het dak geïsoleerd. Daarna werd weliswaar overal 
geïsoleerd, maar de kwaliteit ervan liet nogal eens te wensen over. 
Pas vanaf 1992 werd de isolatie doorgaans beter. ‘Maar ook bij de 
moderne woningen moet de installateur voorzichtig zijn,’ waar-
schuwt Jos de Leeuw, specialist klimaatinstallaties in gebouwen bij 
isso. ‘Niet zelden blijkt de kwaliteit toch wat minder te zijn dan het 
niveau waarvan in het ontwerp is uitgegaan. Wil je als installateur 
later niet het verwijt krijgen dat de warmtepomp de woning niet 
comfortabel kan verwarmen, laat dan eerst onderzoek verrichten. 
Bijvoorbeeld met warmtebeeldcamera’s of een blowerdoortest. Je 

moet zeker weten of de warmtepomp met het vermogen dat bere-
kend is, inderdaad het comfort kan bieden dat binnen het Pro-
gramma van Eisen (PvE) verlangd wordt. Daarna kun je via de isso-pu-
blicaties alle processtappen doorlopen om er zeker van te zijn dat je 
het goed doet. ‘
In het PvE kan ook staan dat de installatie zowel moet kunnen koelen 
als verwarmen. Een warmtepomp kan beide, maar de isolatie moet 
daarvoor wel in orde zijn. Belangrijk voor het ontwerp is de vraag uit 
hoeveel personen het huishouden bestaat. Hoe meer personen, hoe 
groter de warmwatervraag en dus hoe meer vermogen de warmte-
pomp moet hebben. Daarnaast zal een huishouden van één persoon 
misschien geen buffervat nodig hebben, terwijl deze bij een gezin 
met twee kinderen onmisbaar is. ‘Daarbovenop’’, zegt De Leeuw, 
‘verlangt de klant wellicht dat de temperatuur in iedere ruimte afzon-
derlijk regelbaar is. In dat geval moet je er bij de keuze van de warm-
tepomp en het vermogen rekening mee houden dat de warmte-
pomp meer arbeid moeten kunnen verrichten, bijvoorbeeld om te 
kunnen koelen en verwarmen.’
Een praktisch aspect van de warmtepompinstallatie is de ruimte die 
binnen het gebouw beschikbaar is. Hoewel een warmtepomp vaak 
niet meer ruimte inneemt dan een cv-ketel, neemt een eventueel 
buffervat wel extra ruimte in. En het plaatsen van een buffervat in de 
meterkast is zelden een optie.

Je kunt niet zomaar een 
warmtepomp installeren
Omwille van het Klimaatakkoord moeten installateurs voor wie installeren nog synoniem is aan gasgestookte cv-ketels, 
worden klaargestoomd voor de aanleg van warmtepompsystemen. Jos de Leeuw van ISSO somt een aantal zaken op waar-
in de installateur zich maar beter goed kan verdiepen, voordat hij zich overlevert aan de warmtepomptechniek.

Een lt-afgiftesysteem zoals vloerverwarming is noodzakelijk bij een  

warmtepomp.

Er moet wél ruimte zijn voor een buffervat als er een gezin met twee kinderen 

in een huis woont.
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Ruimte om het huis
De lucht-waterwarmtepomp is – althans in de bestaande bouw – 
voor velen de meest voor de hand liggende optie. De installateur 
moet zich daarbij afvragen of er genoeg ruimte is voor een buiten-
unit. Ook zal hij moeten bekijken hoe de woning is gesitueerd en 
waar de buitenunit wordt geplaatst. ‘Installeer je deze op een plaats 
waar de wind er vaak op staat, dan zal de temperatuur van de bron 
in de zomer hoger zijn, terwijl je dan misschien wil koelen. En vervol-
gens is de brontemperatuur in de winter dan juist kouder, terwijl je 
wil verwarmen. Om nog maar te zwijgen over mogelijke geluids-
overlast. De locatie is echt belangrijk.’
Voor bodemwarmtepompen is het de vraag of er genoeg ruimte is 
rondom het gebouw. Het bodemsysteem mag bovendien niet onder 
dichte begroeiing of tegels liggen. Ook moet de bodemgeschiktheid 
worden getest. Veel installateurs kiezen er daarom voor om lucht-

warmtepompen te installeren. Ook omdat er nogal wat verplich-
tingen komen kijken bij bodemwarmtepompen, zoals het voldoen 
aan de erkenningsregeling en het uitvoeren van de interferentietoets 
om te kijken of andere bodemenergiesystemen worden aangetast.

Ontwerp systeem rondom warmtepomp
Een warmtepomp installeren is één aspect, het systeem rondom de 
warmtepomp ontwerpen is een heel ander verhaal. Het ontwerpen 
is vaak gebonden aan uitgebreide regelgeving. De vereiste certifice-
ring voor het installeren van kleine warmtepompsystemen bestaat 
uit het Cito-examen. Veel fabrikanten en leveranciers verzorgen in 
samenwerking met isso trainingen en cursussen (zie kader). Naar-
mate de warmtepompsystemen geavanceerder zijn, zijn de oplei-
dingseisen hoger en neemt het aantal vereiste certificaten toe. 

Cursussen en lesmateriaal

•  Omdat steeds meer consumenten (moeten) omschakelen van de cv-ketel naar warmtepomp ontwikkelt isso in samenwerking met 
Techniek Nederland, Wij Techniek, de Warmtepomp Academy en InstallatieWerk Nederland/rovc cursussen en lesmateriaal voor  
installateurs. Maar het kennisinstituut biedt zelf ook tientallen publicaties, leergangen en tools aan voor de toepassing van warmte-
pompen, van beginnersniveau tot grote, complexe toepassingen.

•  Voor de installateur die haast wil maken met zich te bekwamen in de warmtepomptechniek is de cursus ‘Ontwerpen van individuele en 
kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine utiliteit’ een must. De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn 
onder andere het ontwerpen, selecteren en integreren van warmtepompsystemen, energiebesparing, monovalent versus bivalent, 
elektrische bijstook, boilervolume en combinatiewarmtepomp versus boiler.

•  Alklima verzorgt een praktische training waarmee de isso-Publicatie 98 tot leven wordt gebracht. Het betreft een eendaagse  
opleiding die de vijf fases van het isso 98-stappenplan volgt: programmafase, ontwerpfase, uitwerkingsfase, realisatiefase en beheerfase. 
De cursus handelt niet exclusief over Alklima-apparatuur. Installatieconcepten en warmtepomptechnieken van alle grote merken 
komen in de cursus aan de orde.

Kijk ook op:
•  www.isso.nl
•  www.tvvl.nl/cursussen
•  www.iwnederland.nl/cursussen
•  www.wij-techniek.nl/opleidingen/

Een lt-afgiftesysteem zoals vloerverwarming is noodzakelijk bij een warmte-

pomp.

Kijk goed of er ruimte is op een goed gesitueerde plek voor een  

noodzakelijke buitenunit.
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Sanitaire kranen zonder 
Kiwa-keurmerk
Als installatiebedrijf zijn we gevraagd om een merk sanitaire 
kraan toe te passen die niet zijn voorzien van Kiwa-keur. Ze 
hebben wel het Belga-keur. Wat moet ik doen?

Wanneer een sanitaire kraan niet het Kiwa-keurmerk heeft, kan het 
installatiebedrijf niet of heel moeilijk aantonen dat ze werken met 
juiste materialen voor de drinkwaterleiding in Nederland. Mogelijk 
dat het zelfs problemen oplevert vanuit de kwaliteitsborgingssys-
teem van een installatiebedrijf. De mogelijkheid bestaat dat je eerder 
problemen krijgt dan met Kiwa-gekeurde kranen.
Vanuit de Ministeriële Regeling Materialen en chemicaliën in contact 
met drink- en warmtapwater (onderdeel Drinkwaterwetgeving) 
moeten materialen en chemicaliën aan eisen voldoen en daarop 
worden beoordeeld.
Sanitaire kranen zijn samengestelde producten waarbij elk onderdeel 
moet voldoen aan de eisen. Veel van die onderdelen worden inge-
kocht, dus moeten toeleveranciers hun onderdelen eerst aantoon-
baar laten voldoen aan de eisen voordat de producent van een 
sanitaire kraan dit kan doen voor de kraan als geheel. Maar over 
enige tijd moeten sanitaire kranen hier aantoonbaar aan voldoen. 
Kiwa is (nog) de enige instantie die dit in Nederland mag doen. 
Andere partijen hebben dit (nog) niet bij de overheid aangevraagd. 
Als alle onderdelen aantoonbaar kunnen voldoen aan de wettelijke 
materiaaleisen, zullen ook sanitaire kranen het Kiwa Watermark gaan 
krijgen. Wat betreft het Belga-keur: niet alle eisen in Nederland 
worden met het Belga-keur (of een ander buitenlands certificatie-
merk) afgedekt. 

Gescheiden stelsel overstort vuilwa-
teriolering buitenriool
Wij werken op dit moment in woningen die in het water liggen 
en meer dan 150 mm onder de kruin van de weg liggen met het 
onderste afvoerpunt. Je moet dan een pompinstallatie hebben 
of – indien onder vrij verval geloosd kan worden – een keerklep 
plaatsen met de juiste specificaties. Dat laatste is het geval en 
dus zouden we een type 3-keerklep moeten plaatsen. Maar als 
ik in het buitenriool een gescheiden stelsel heb, heeft het 
regenwater geen invloed op het riool. Bij een verstopping in het 
hoofdriool heb je de kans dat het water wel terugstroomt, maar 
dit is dan toch ook zo als je woning wel boven de kruin van de 
weg loopt? Het vuilwaterriool loost bij verstopping toch niet op 
straat bij een gescheiden stelsel? Ik zou graag willen weten hoe 
het systeem bij een gescheiden stelsel voorziet in zijn ontspan-
ning bij verstopping en hoe dit in relatie staat met de kruin van 
de weg. 

Voor de geschetste situatie maakt het in principe niet uit of je op een 
gemengd riool aansluit of op een vuilwaterriool. Een vuilwaterriool, 
dat uitsluitend afvalwater verzamelt en afvoert, wordt ook wel aan-
geduid met dwa (droogweerafvoer). Toch kunnen ook die riolen 
belast worden met regenwater. Voor het openbaar vuilwaterriool is 
de piekafvoer per inwoner 12 l/h. Bij een afvoerend oppervlak van 
60 m2 per persoon, komt dit neer op een droogweerafvoer van 
0,2 mm/h. Vuilwaterriolen worden ontworpen op een vullingsgraad 
van 50 procent. De vullingsgraad is gelijk aan de waterdiepte in het 

riool, gedeeld door de diameter. De werkelijke capaciteit van de 
riolen is bij volle vulling, uitgaande van een vullingsgraad van 50 pro-
cent ongeveer het dubbele van de ontwerpcapaciteit. Deze ruime 
marge wordt aangehouden met het oog op mogelijke uitbreiding 
van de wijk die naar het stelsel afwatert, en in het bijzonder het 
opvangen van regenwater dat door foute aansluitingen op het 
vuilwaterstelsel wordt geloosd. Een aantal keren per jaar komen 
regenintensiteiten voor van 20 mm/h. Hieruit volgt dat indien 
0,2/20 (=1/100ste deel), oftewel 1 procent van het verharde opper-
vlak naar het vuilwater stelsel afwatert, de volle capaciteit van het 
stelsel reeds is bereikt. Bij een groter deel dat naar de vuilwaterriole-
ring afwatert, bestaat zelfs de kans dat het afvalwater via laagge-
legen schrobputjes de woningen binnenstroomt of via de putdek-
sels op straat komt te staan.
Het dwa-systeem bevat onder normale omstandigheden geen regen-
water. Met uitzondering van het geloosde regenwater bij extreem 
hevige neerslag. Door de extreem hevige regenval van de laatste 
decennia en door meer aandacht om het oppervlaktewater schoon 
te houden, is het vermijden van de overstort van dwa naar het opper-
vlaktewater belangrijker geworden. Door de scheiding van de afvoer 
van regenwater en afvalwater worden in de regenwaterriolen ook 
wel koppelputten aangebracht, met als doel het eerste deel van het 
regenwater af te voeren naar de dwa. Op deze manier wordt de dwa 
‘doorgespoeld’. Doorspoelen van de dwa is noodzakelijk om op-
hoping van afvalresten (waaronder fecaliën) te vermijden, zodat de 
afvoer geborgd blijft en zich niet in grote getalen ziekteverwekkers 
gaan nestelen.    
Hoge waterstanden in de regenwaterriolen kunnen echter tot over-
belasting van de dwa leiden. In zo’n geval kan er juist overstort plaats-
vinden van het dwa-stelsel naar het regenwaterriool en daarmee naar 
het oppervlaktewater. Om deze hoeveelheid te begrenzen worden 
controlesystemen toegepast, waarmee overstort van vuil water naar 
het oppervlaktewater wordt voorkomen. 
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Als naar verwachting begin 2021 de nieuwe erkenningsregeling Zonnestroom in werking treedt, kan de markt voortaan op 
een bewuste wijze voor kwaliteit kiezen. Installatiebedrijven die zich laten erkennen voor zonnestroomsystemen voldoen 
met deze regeling aan kwaliteitsrichtlijnen die ook worden gecontroleerd. Het gaat hierbij om controles dei jaarlijks plaats-
vinden, en dat is uniek voor een erkenningsregeling. Het is een van de redenen waarom verzekeraars aan de totstand-
koming van deze regeling hebben meegewerkt. 

Namens het Verbond van Verzekeraars had Richard Dekker, werk-
zaam bij Achmea, zitting in de technische commissie die de inhoud 
van de erkenningsregeling opstelde. Hij houdt nog even een slag 
om de arm, omdat tijdens het interview de kritiekronde nog loopt, 
maar als de regeling in belangrijke mate wordt aangenomen zoals hij 
door de commissie is opgesteld, dan verwacht Dekker hier een 
kwaliteitsimpuls van. 
‘Ik kan niet voor alle verzekeraars praten, maar voor mijn werkgever is 
er met deze erkenningsregeling een keurmerk waar wij achter 
kunnen staan. Belangrijk is dat er nu kwaliteitsborging aan de voor-
kant plaatsvindt, en dat de bedrijven ook jaarlijks een controle 
kunnen verwachten.’

Wisselvalligheid in kwaliteit
Een tweede reden dat de verzekeraar blij is met een dergelijke rege-
ling, zo vertelt Dekker, is dat deze hopelijk een einde zal maken aan 
de wisselvalligheid van de kwaliteit. ‘We komen nu installaties tegen 
die goed zijn, maar ook installaties van een bedroevende kwaliteit. 
Voor verzekeraars zijn de risico’s van zonne-energiesystemen enorm 
lastig in te schatten. Deels omdat deze installaties nog een betrekke-
lijk nieuw fenomeen zijn. Voor ons gaat het vooral om de brandrisi-
co’s, maar de regeling gaat natuurlijk wel verder dan deze veiligheid. 
InstallQ heeft met de erkenningsregeling de lat echt een stuk hoger 
gelegd’, vindt Dekker.

Regeling in nieuw format
Ook Wil van Ophem, directeur Technische Zaken van InstallQ is zeer 
tevreden met de regeling die nu bijna in werking kan treden. ‘Wij 
hadden natuurlijk al erkenningsregelingen zonnestroomsystemen 
van zowel Sterkin als KvINL. Maar na de fusie wilden we naar één 

erkenningsregeling. In dat proces hebben we de regeling ook me-
teen aangepast aan de eisen van nu, en ook in het InstallQ-format 
gegoten, zoals wij alle erkenningsregelingen zullen opstellen. Het 
betekent dat bedrijven die al erkend zijn, aan de nieuwe regeling 
moeten voldoen zodra zij hun erkenning vernieuwen.’ 
Voor de Sterkin-erkende bedrijven zullen de veranderingen iets 
minder groot zijn dan voor de KvINL-erkende bedrijven, beaamt Van 
Ophem. Met name omdat de Sterkin-erkende bedrijven al gewend 
zijn aan controles, terwijl dit bij een KvINL-erkenning niet werd ge-
daan. 

Vertrouwen in de regeling
‘Een keer in de 4 jaar vindt een controle plaats op kantoor van het 
installatiebedrijf en jaarlijks zullen inspectiebedrijven een technische 
controle op het werk uitvoeren.’ Juist die jaarlijkse controle van het 
werk is voor erkende bedrijven nieuw. 
Voor Dekker is dit een belangrijk punt, wil hij als verzekeraar ver-
trouwen hebben in deze regeling. ‘Veel verzekeraars zullen, als we 
een object willen verzekeren, naar verwachting een zogeheten 
Scope 12-keuring laten uitvoeren. Deze veiligheidskeuring is geen 
onderdeel van de erkenningsregeling, maar wij gaan er wel vanuit 
dat als een erkend bedrijf volgens de kwaliteitseisen in de regeling 
het systeem installeert, de installatie ook probleemloos door onze 
Scope 12-keuring komt.’

Kennis op basis van eindtermen
De vakkennis die het installatiebedrijf en zijn medewerkers nodig 
hebben om aan de erkenningsregeling te voldoen, is in de nieuwe 
regeling anders beschreven dan voorheen. Het kennisniveau en 
vakmanschap dat noodzakelijk is, is gebaseerd op eindtermen. Dit is 

Groot draagvlak voor nieuwe 
erkenningsregeling Zonnestroom
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Kritiek verwerken en in werking treden

Tot 7 oktober konden marktpartijen commentaar insturen op 
de regeling die ter kritiek was gelegd. Met in totaal zo’n twintig 
pagina’s zijn er redelijk wat opmerkingen en commentaren 
binnengekomen. In het laatste kwartaal van 2020 zal InstallQ 
deze kritieken beoordelen en waar nodig in de regeling ver-
werken. Als de technische commissie de regeling, na het ver-
werken van de kritieken, goedkeurt, kan hij volgens planning in 
januari 2021 in werking treden. 

een systematiek die voor alle nieuwe en toekomstige erkenningen 
de basis vormt, zegt Van Ophem. ‘Als je al een erkenning hebt, zal je 
dus moeten nagaan of je diploma’s overeenkomen met de ge-
vraagde eindtermen voor vakbekwaamheid. Opleidingen en cursus-
instellingen hebben daarin een rol, en nieuwe diploma’s en examens 
zullen voortaan meteen met eindtermen gaan werken, zo is onze 
verwachting.’ De erkenningsregeling heeft een bijlage waarin de 
vereiste eindtermen zijn opgenomen. 

Erkenning op twee niveaus
Bovendien zijn er twee niveaus in de erkenningsregeling, vertelt Van 
Ophem, met een slag om de arm, omdat de kritiekronde nog loopt. 
‘Je kunt je erkennen voor systemen met een maximale omvang van 
3x25 A, waarvoor een aantoonbare basiskennis elektrotechniek van 
kleinere installaties volstaat. Of je vraagt een erkenning aan die ook 
voor grotere systemen geldig is. In dat laatste geval moet je, naast 
een erkenning voor zon-pv, ook over een erkenning voor Elektro-
techniek beschikken.’ 
De branche kiest hier heel bewust voor. ‘Het is een ontwikkeling in 
de huidige markt dat bedrijven en mensen zich heel gericht op één 
discipline willen richten. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij bedrijven die 
energiemeters vervangen, of die laadpalen installeren. Met een 
specifieke erkenning voor kleine pv-installaties kunnen ook andere 
bedrijven dan alleen elektrotechnische installateurs deze erkenning 
behalen. Waarbij elektrotechnische kennis in relatie tot de omvang 
van de installatie is geborgd. Zo maken we het ook voor bijvoor-
beeld zij-instromers mogelijk om relatief laagdrempelig, zonder eerst 
een zwaar opleidingstraject te volgen, toch als erkend zonnestroo-
minstallateur aan de slag te gaan.’

Controlerapporten opleveren
Behalve de veiligheid van een zonnestroominstallatie moet de er-
kenningsregeling er ook voor zorgen dat een pv-systeem effectief 
functioneert en goede opbrengsten genereert. ‘Het is niet zo dat het 
installeren onder een erkenningsregeling ook meteen een op-
brengstgarantie betekent. Want daar zijn nog vele andere factoren 
van invloed op. Wel denken wij dat deze regeling prima past bij de 
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die volgens planning in 
2022 in werking treedt. Een erkend bedrijf moet na installatie contro-
lerapporten opleveren, die hij in zijn administratie bewaart. Deze 
rapporten – die als bijlage aan de regeling zijn toegevoegd – kunnen 

straks onderdeel worden van het gebouwdossier dat de partijen 
onder de nieuwe wet naar verwachting moeten opleveren’, vertelt 
Van Ophem. ‘De kern is in elk geval dat erkende bedrijven altijd 
zichzelf en hun werk moeten controleren en dat ook moeten regis-
treren.’

Haalbaar en betaalbaar
Dekker is van mening dat de lat van de erkenningsregeling hoog ligt, 
maar dat, zo zegt hij, de bedrijven zelf de ambitie moeten hebben 
om er overheen te willen. ‘Is het voldoende? Een vraag die we straks 
in de praktijk zullen gaan zien. Als verzekeraars werken wij in het 
algemeen met certificeringsregelingen, omdat externe partijen dan 
de controles doen. In dit geval staat of valt de regeling met de wijze 
waarop InstallQ de keuringen organiseert en laat uitvoeren. Aan de 
andere kant beseffen wij ook dat een regeling betaalbaar moet zijn. 
Deze erkenningsregeling is daarom in onze optiek een goed com-
promis. Je moet echt wel wat moeite doen om aan de erkenning te 
voldoen. Dus bedrijven die altijd de goedkoopste willen zijn, zal je 
denk ik niet in deze regeling zien. Voor ons is het in elk geval een 
regeling die wij kunnen aanbevelen. Ik verwacht niet dat in de verze-
keringspolis een voorwaarde komt dat alleen erkende bedrijven de 
installatie mogen aanleggen, maar het niveau ligt met deze erken-
ningsregeling wel een stuk hoger dan de kwaliteit die ik nu nog te 
vaak in de markt tegen kom.’ 
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NEN 8025 bestellen
Wilt u met nen 8025 aan de slag, bestel dan het document met 
alle informatie, de metingen en de veiligheidsbeoordelingen 
die volgens de norm moeten worden uitgevoerd. De norm is te 
bestellen op www.nen.nl en kost 41 euro, exclusief btw. 

overbodige luxe zijn bij de aan- en verkoop van een woning. 
‘Een aankoopmakelaar of een bouwkundig specialist kijkt bij de 
oplevering van een woning of bij de aankoop van een huis, zo is mijn 
ervaring, niet of nauwelijks naar de installatietechniek. En als ze er al 
naar kijken, dan is het heel oppervlakkig. Terwijl installaties, zelfs in de 
nieuwbouw, regelmatig gebreken vertonen. Deze beoordeling is dan 
een kleine investering in vergelijking met de aankoopwaarde van 
een woning, met een waardevol resultaat. Je kunt er goed nat op 
gaan als toekomstig eigenaar.’

Onder de aandacht brengen
Volgens Ralph en Michel zou een installateur deze beoordeling ook 
tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden kunnen meenemen. ‘Als je 
een groepenkast aanpast of vervangt, dan kun je een klant met zo’n 
beoordeling extra waarde bieden. Je moet dan wel goed aangeven 
of je de gas-, ventilatie- en leidingwaterinstallatie wel of niet mee-
neemt’, zegt Ralph. 
Vader en zoon verwachten niet dat de beoordeling, vanuit de over-
heid, een verplichting wordt. Maar beiden zijn overtuigd dat de 
beoordeling voor verzekeringsmaatschappijen een belangrijk instru-
ment zou kunnen zijn. ‘Het zou een sterk signaal zijn als partijen in de 
branche, zoals InstallQ, de beoordeling nadrukkelijker voor het voet-
licht brengen. Benadruk bijvoorbeeld dat verzekeraars, als zij de 
schadelast echt willen verminderen, met deze beoordeling een 
belangrijke troef in handen hebben’, vindt Michel. 
Ralph vult aan: ‘Verzekeraars kunnen klanten een korting geven als zij 
een nen 8025-beoordeling laten uitvoeren. En als straks de brandmel-
ders voor bestaande bouw ook verplicht worden, dan verwacht ik 
dat een controle op een juiste plaatsing van die melders onderdeel 
van de beoordeling zou kunnen zijn.’

‘Waarde en nut van NEN 8025-beoordeling  
worden echt onderschat’

Ralph Oomens is installateur en inspecteur bij Micoom, die voor 
particulieren, aannemers en vastgoedbeheerders onderhoud en 
inspecties uitvoert. Zijn vader, Michel Oomens, is coördinator elektra 
en toezichthouder gas bij woningcorporatie Woonbron. 
Beiden zijn erg enthousiast over de beoordeling op basis van nen 8025 
en gebruiken deze zoveel mogelijk. ‘In de woningbouw kun je 
hiermee de elektrotechnische installatie, maar ook de gas-, ventilatie- 
en leidingwaterinstallatie op veiligheid beoordelen. Feitelijk kan de 
nen 8025-beoordeling de keuringen voor nen 1010 en nen 3140 in  
woningen in veel gevallen vervangen’, vertelt Ralph. Daar is de  
nen 8025-beoordeling ook op gebaseerd. 

Totaalinstallateur
‘De elektrische installatie vormt het grootste gedeelte in de beoorde-
ling, maar een beoordeling van de disciplines gas, ventilatie en 
leidingwater zit ook in de norm verwerkt. Dat past goed bij het 
plaatje van de ‘totaalinstallateur’. In veel opzichten is de beoordeling, 
naast metingen, vooral een visuele controle. Maar daarmee zorgt hij 
in elk geval dat iemand bewust en consequent naar de veiligheid en 
deugdelijkheid van deze installaties kijkt’, vertelt Ralph. ‘Wel moet 
diegene natuurlijk voldoende kennis en ervaring hebben om de 
beoordelingen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.’ 
‘Wij gaan nog wel iets verder in onze keuringen’, vertelt Michel.  
‘nen 8025 is de basis, maar wij hanteren op een aantal aspecten stren-
gere grenzen, omdat wij de installaties ‘meer dan veilig’ willen achter-
laten voor onze bewoners.’ 
Bij Woonbron worden de resultaten van de beoordeling in een 
samenvatting – een checklist – genoteerd. ‘Dit gaat allemaal digitaal, 
via een app, waarin alle resultaten zijn verwerkt. Alle werkzaamheden 
die daaruit voortkomen, worden direct naar de planning gestuurd 
die eventuele herstelwerkzaamheden kan (laten) uitvoeren.’

Ook voor aan- en verkoop
Ook Ralph geeft zijn opdrachtgevers een beoordelingsrapport 
waarbij hij per onderdeel beschrijft of er bezwaren en/of verbeter-
punten gelden voor desbetreffende onderdelen. Het toont voor 
woningeigenaren in elk geval aan dat de veiligheid van de installa-
ties is beoordeeld. Die beoordeling zou volgens Ralph ook geen 

Ralph Oomens: ‘De elektrische installatie vormt het grootste gedeelte in de beoordeling, maar een beoordeling 

van de disciplines gas, ventilatie en leidingwater zit ook in de norm verwerkt.’ 

NTA 8025 was al vele jaren als 
beoordelingsmethode be-
schikbaar, maar sinds 2018 is 
deze Nederlandse Technische 
Afspraak een norm geworden. 
Daarmee vormt hij, in de op-
tiek van Ralph en Michel 
Oomens, de ideale basis voor 
technische beoordelingen in 
bestaande woningen, maar 
ook in nieuwbouw. ‘Een NEN 
8025-beoordeling is echt heel 
waardevol; ik denk dat veel 
installateurs en technisch be-
heerders de waarde en het 
nut nog niet volledig onder-
kennen’, zegt Ralph Oomens.



Basiskennis E

Aan tafel in de werkruimte van de projectontwikkelaar zit een clubje 
mannen dat trots is op wat is gerealiseerd: een energieleverend 
bedrijfsgebouw van 41 E-units vol met innovatieve en slimme tech-
niek. ‘Geen ‘Willie Wortel’-uitvindingen, maar allemaal bewezen 
techniek’, aldus Nico Dik van Teslandi.Pro. Hij maakte de plannen en 
zocht daar gespecialiseerde partners bij, zoals Geyer, die onder meer 
de Hensel-verdelerkasten leverde.
Daarbij was er het enthousiasme en het zakelijk inzicht van ontwik-
kelaar Carsten Hesz. Hij maakte de calculaties, zocht en vond de 
financier en liet zich overtuigen door Nico Dik dat je echt altijd moet 
kiezen voor duurzame kwaliteit. Een voorbeeld is de toegepaste 
kabel. Hesz: ‘Er ligt hier voor 5.500 m elektrakabel voor het aansluiten 
van de units. Toen ik vroeg of dunnere kabel ook kon, zei Nico ‘je gaat 

toch geen kabeltje verwarmen?’ Dik voegt daaraan toe: ‘De investe-
ring in dikkere kabel verdien je gewoon terug. Het rendement is 
immers hoger, want je hebt geen verliezen.’

Het idee
3 jaar terug werd het idee voor de E-units in Arnhem geboren. Hesz 
kende Teslandi uit de eindfase van een ander vastgoedproject voor 
bedrijfsruimte in Hilversum. ‘Ik wilde wat gaan doen met duurzaam-
heid. Vanuit Teslandi adviseerde Pablo Carrasquer om zonnepanelen 
te plaatsen. Dat zag ik eerst niet zo zitten, vanwege de matige effici-
entie. Pablo liet mij echter zien dat het ook anders en beter kon door 
een opslagmedium toe te voegen. Vervolgens gingen we op zoek 
naar leveranciers en vonden we een partij die ook de verdienmo-
dellen voor overtollige opgewekte energie in huis had. Want alleen 
opslag van energie faciliteren is niet voldoende, bij energieopwekking 
door zon (en wind) heb je met pieken te maken en daarmee moet je 
iets doen.’
‘Lang verhaal kort, dit was de start voor wat we nu in Arnhem 
hebben gerealiseerd: een locatie met bedrijvenunits zonder aardgas-
aansluiting, die volledig zelfvoorzienend is voor energie en klimaat. Ik 
denk dat wij de eersten zijn die alle techniek en innovaties in samen-
hang toepassen. Dat maakte ook een verdienmodel mogelijk 
waarmee we kunnen aantonen dat duurzaam echt rendabel kan zijn.’

Micro-omvormers
Dik gaat in op de toegepaste pv-techniek. ‘Elk van de 2.600 zonnepa-
nelen op het dak van het complex heeft een micro-omvormer. Dit 
type omvormer zet de gelijkstroom van de pv-panelen om in wissel-
stroom. Dit type omvormer is kostbaarder dan de gangbare 
groepsomvormer, maar levert meer rendement en heeft een levens-

Energiefabriek vermomd 
als bedrijfsgebouw
Op een bedrijventerrein aan de Neder-Rijn in Arnhem, staat een gloednieuw bedrijfsgebouw te glimmen in de zon.  
Dat is mooi, want op het dak liggen 2.600 pv-panelen. Niet al die kilowatts zonne-energie zijn direct nodig voor de  
toekomstige huurders, dus is er accu-opslag voorhanden en een transformator die linkt met het elektriciteitsnet. 
Binnenkort komen er nog twee windmolens bij en dan kan deze ‘energiefabriek’ volop gaan draaien. Techniek als  
basis voor een duurzaam verdienmodel.
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De E-bedrijfsunits aan de Hondiusstraat in Arnhem.

Op het dak van de units liggen 2.600 pv-panelen. Dakopstelling verdelerkast Geyer.
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duur van 25 jaar of langer. Omdat er geen DC-bekabeling met hoge 
spanningen ligt, met het risico op brand, voorkomt dit ook een hoge 
verzekeringspremie.’
Carrasquer voegt eraan toe dat ook het risico op minder opbrengst 
wordt beperkt (1/2600) door te werken met een micro-omvormer 
per pv-paneel. ‘Bij uitval van een groepsomvormer zou een groot 
deel van de opbrengst wegvallen, dat kan hier dus niet gebeuren.’
Op het dak staan zes kasten waarop de 2.600 pv-panelen zijn aange-
sloten, alles volgens nen 1010. Richard Cozijn van Geyer: ‘De grootste 
uitdaging bij de pv-verdelers was een zo laag mogelijke kast, om 
slagschaduw op het dak te voorkomen. Daarbij moet de verdeler in 
de volle zon zonder geforceerde koeling toch optimaal werken.’

Spin het web
‘In de technische ruimte staat 1,12 MWh aan opslag in de vorm van 
Lithium-ion mnc-accu’s, meldt Dik. ‘De accu-opslag is verbonden aan 
de transformator op het terrein en dat is de koppeling met het 
stroomnet van de netbeheerder. De E-bedrijfsunits zijn via de verde-
lers aangesloten op de transformator, dat is dus gescheiden van 
elkaar. Ook staat er een megawatt aan inverters opgesteld in twee 
delen van 500 kW per stuk. Die inverters zijn voor de energiehandel 
van belang.’
Hesz: ‘De accu-opslag ontvangt de energie van de pv-panelen en de 
twee nog te plaatsen windmolens. De energievraag vanuit het 
bedrijfsgebouw – warmte, koeling, verlichting, autoladers – bepaalt 
wat daar nodig is. Daarvoor is een software-oplossing geschreven 
die met de routines van de gebruikers van het gebouw rekening 
houdt. Daarnaast houdt het systeem rekening met weerprognoses. 
Als bijvoorbeeld de innovatieve ijswater-warmtepomp aan moet, 
dan vraagt dat een derde van de capaciteit van het systeem. Dat is 
veel, dus is precieze sturing van groot belang om de accucapaciteit 
optimaal te benutten; niet te vol en ook niet te leeg.’
Dit slimme energiemanagement is volgens Hesz de kern van het 
verdienmodel voor het hele systeem. Via de speciaal daarvoor opge-
richte investeringsmaatschappij Holland Energie Groep wordt over-
tollige opgewekte energie teruggeleverd aan het net. Hesz: ‘Het gaat 
erom de gunstigste momenten voor teruglevering aan het net te 
kiezen. Dat is niet wanneer de prijs laag is, maar juist als die hoog is 
door een grote vraag. Omgekeerd is het zo dat als de energieprijs 

laag is op het net, wij dat zullen inzetten om bijvoorbeeld de warm-
tepomp te starten. Veel van deze ‘keuzes’ zitten al automatisch in het 
systeem, gebaseerd op vooraf ingesteld waarden.’

Samenspel
De projectpartners en leveranciers hebben nauw samengewerkt. Zo 
bevestigen zij dat er bij de uitvoering geen grote problemen zijn 
opgetreden. Hesz: ‘Het oorspronkelijke ontwerp is tijdens de uitvoe-
ring nauwelijks gewijzigd. Dat zegt ook iets over de kwaliteit van het 
ontwerp.’ Carrasquer prijst de rol van de ontwikkelaar: ‘Het mooie is 
dat deze ontwikkelaar onze voorstellen ook echt heeft overge-
nomen, zonder te beknibbelen op kwaliteit.’
Ook bij Geyer is men enthousiast over de samenwerking. Gerard 
Hurenkamp: ‘Wat wij doen is letterlijk naast de klant gaan zitten en 
kennis delen. Cozijn: ‘Met argumenten konden wij de beste oplos-
sing presenteren. Zo is uiteindelijk gekozen voor het Hensel Hen-
Compact-systeem, dat geschikt is voor parallelbedrijf van de 
2.000 kVA-trafo en de zes pv-voedingen met teruglevering naar het 
net van de bijna 1 MWp.’
Dik haakt hierop aan door de waarde van goed samenspel te bena-
drukken. ‘Geyer bewaakte de normen waaraan de installatie moest 
voldoen. Dat is ook waarom je hen als partner kiest, zij voelen zich 
daarvoor verantwoordelijk. Ook bleef de architect die het gebouw 
heeft ontworpen nauw betrokken bij de uitvoering. Zo kun je bij-
voorbeeld voorkomen dat beton wordt gestort waar je juist vloer-
luiken wilt, om toegang te houden tot bekabeling en aansluitingen. 
Samenspel, daar gaat het om.’
Ontwikkelaar Hesz vat het als volgt samen: ‘Zet je alleen maar idea-
listen aan tafel voor een project als dit, dan kom je er niet. Er moet 
ook een realist zijn die ervoor zorgt dat aan alle voorwaarden voor 
een economisch haalbaar project wordt voldaan. Dat hebben wij 
gedaan: Teslandi.Pro een hun partners hebben de kennis, wij als 
ontwikkelaar zijn de realist. Nico nam mij mee naar allerlei vak-
beurzen en toonde mij wat aan de markt is. Hij maakte duidelijk dat 
we met Geyer de topkwaliteit in huis haalden die nodig was en is 
voor dit project. Dan is het uiteindelijk mooi om bijvoorbeeld van 
mensen van Liander te horen dat ze de verdelerkasten echt goed in 
elkaar vinden zitten.’ 

Groepenkasten in de ruimte naast de accu-opslag. Door een systeem met 

vloerluiken zijn alle aansluitingen optimaal bereikbaar.

De verdeler in detail

Geyer paste het modulaire Hensel sas 2000-systeem met vas-
te-inbouwtechniek toe volgens din-en 61439, deel 2, waarbij de 
schakelapparatuur rechtstreeks wordt aangesloten op het 
hoofdrailsysteem. Dat achterliggende hoofdrailsysteem levert 
Geyer standaard met N/PEN-geleiders met dezelfde nominaal-
stroom als de buitengeleiders. Plaatsing gebeurt op emc-gun-
stige wijze in de buurt van de buitengeleiders.
Het modulaire verdeelsysteem kon op locatie snel en gemakke-
lijk worden gekoppeld door de geopende vork van het koppel-
stuk voor railsystemen en de ingeperste moeren. De zekering-
waarde is eenvoudig aan te passen aan de gebruikers door de 
toepassing van zekeringslastscheiderstroken. Elke zekeringslast-
scheider is voorzien van ingebouwde stroomtrafo’s voor verre-
kening van het stroomgebruik. De verdeler wordt van twee 
kanten gevoed (trafo en 6x pv-voedingen) om optellende 
stromen te voorkomen.
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Hoe stel je installaties veilig?

Om elektrische installaties veilig te onderhouden en te repare-
ren moeten deze worden veiliggesteld. Zo voorkom je zowel 
mechanisch als elektrisch gevaar. Normen stellen eisen aan de 
voorzieningen in de installatie om dit te garanderen. In dit 
artikel aandacht voor de NEN 3140-procedure over hoe je een 
installatie veiligstelt.

Voordat je gaat werken aan, met of nabij een elektrische installatie 
moet je het risico, zoals elektrocutiegevaar, brand, explosie, vlambogen 
en onbedoeld in/uitschakelen, inschatten. Deze risico’s zijn doorgaans 
aanwezig in de elektrische installaties die werken met een spanning > 
50 V ac en > 120 V dc in een normale omgeving. Ook bij installaties met 
een lagere spanning kan een elektrisch gevaar ontstaan, zoals:
• werken in een brandmeldcentrale met een accu (vlambooggevaar);
•  vervangen van een sensor (24 V-signaal) in een Atex-omgeving 

(explosiegevaar);
•  in contact met vreemd geleidende delen van een gebouw of 

machine werken aan de elektrische installatie, of met elektrische 
arbeidsmiddelen (nauwe geleidende ruimte - elektrocutiegevaar).

In de Arbowet (en nen 3140) staat dat werkzaamheden niet mogen 
worden verricht aan of nabij een elektrische installatie onder span-
ning. Een uitzondering hierop geldt als:
•  de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van de 

werkzaamheden is aangetoond, en; 
•  tot het uitvoeren van deze werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijk 

opdracht is gegeven door een bevoegde werknemer (wv), en;
•  de installatie geschikt is voor het onder spanning werken (ter be-

oordeling van de wv en iv), en
• maatregelen zijn genomen om gevaren te voorkomen bij het werk.
In de installatiesector zal het uitermate lastig zijn om te motiveren 
dat er onder spanning moet worden gewerkt. Dus voordat je aan 
een elektrische installatie gaat werken, moet de installatie worden 
veiliggesteld.

Veiligstellen
Veiligstellen heeft als doel dat de installatie op de werkplek span-
ningsloos is en blijft tijdens de werkzaamheden. Het veiligstellen 
bestaat uit 5 stappen die in volgorde moeten worden doorlopen: 
1. Scheiden
2. Beveiligen (tegen opnieuw inschakelen)
3. Controleren (of de installatie spanningsloos is)
4. Aarden en kortsluiten
5. Afschermen (van actieve delen)
De eerste drie stappen zijn van toepassing op alle installaties. Stap 4 
en 5 zijn stappen die in bijzonder situaties gelden, zoals medische 
ruimtes en chemische installaties.
Als er meerdere mogelijkheden tot voeding op een werkplek zijn, 
dan moeten al deze voedingen worden gescheiden, bijvoorbeeld 
zowel een stuurstroom 230 V als een hoofdstroomketen 3 ≈ N.

Stap 1: Scheiden
Het gedeelte van de elektrische installatie waaraan wordt gewerkt, 
moet van alle voedingsbronnen zijn gescheiden die een elektrisch 
gevaar kunnen opleveren. In een laagspanningsinstallatie betekent 
dit het scheiden van:
• L en N in een 230 V-installatie;
• L1, L2 en L3 in een 400 V-installatie zonder nulgeleider;
• L1, L2, L3 en N in een 230/400 V-installatie.

Elke installatie moet zijn uitgerust met toestellen om te kunnen 
scheiden ofwel veilig te kunnen werken aan het achterliggende 
installatiedeel. Hier is de installatieverantwoordelijke voor verant-
woordelijk. Toestellen waarmee de installatie kan worden veiligge-
steld zijn bijvoorbeeld een (last)scheider (zoals een hoofdschakelaar), 
een installatieautomaat of aardlekschakelaar, of door het verwijderen 
van een stekker uit een contactstop. Het symbool van een scheider is 
te herkennen aan het streepje.
Voorbeelden waarbij geen scheiding wordt gerealiseerd:
•  Het bedienen van een lichtschakelaar. De schakelaar is bedoeld om 

alleen de fase-geleider, de stroom, te onderbreken. De nul is daarbij 
niet verbroken.

•  Het verwijderen van drie smeltpatronen in een 230/400 V-instal-
latie. Ook de nulgeleider moet immers worden gescheiden.

•  Het bedienen van een enkelpolige installatieautomaat. Ook de 
nulgeleider moet immers worden gescheiden.

•  Het bedienen van een werkschakelaar. Een werkschakelaar moet op 
machines aanwezig zijn om mechanische werkzaamheden moge-
lijk te maken. Afhankelijk van het type (is het een lastscheider?) en 
de manier waarop deze is toegepast in de installatie, kan hij een 
scheiding realiseren. De scheiding moet plaatsvinden in het hoofd-
stroomcircuit en mag niet (alleen) in een stuurstroomcircuit plaats-
vinden, zoals vaak wel het geval is. Het schema kan hierin duidelijk-
heid geven.

Technische vragen E

Algemeen symbool scheider.

Symbool installatieautomaat.

Symbool 4 polige-lastscheider.
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Stap 2: Beveiligen
Voorkomen moet worden dat tijdens de werkzaamheden aan de 
elektrische installatie, deze wordt ingeschakeld. Bij voorkeur door het 
bedieningsmechanisme (waarmee de installatie is gescheiden) te 
vergrendelen of andere vergelijkbare maatregelen te treffen.
Op het meeste schakelmaterieel kan een clip worden aangebracht. 
Een slot erop en een waarschuwingslabel erbij voorkomen onbe-
doeld inschakelen. Alternatieven zijn een dummy voor D- en mespa-
tronen en een slot op een lastscheider.

Stap 3: Controleren
Op of anders zo dicht mogelijk op de werkplek (dus niet alleen in de 
schakel- en verdeelinrichting) moet worden vastgesteld of de instal-
latie ook daadwerkelijk spanningsloos is. Dit moet met een dubbel-
polige spanningsaanwijzer (Duspol), die voldoet aan nen-en-iec 61243-3. 
Andere meetinstrumenten, zoals een multimeter, een voltstick of een 
spanningzoeker, zijn hiervoor ongeschikt. Een dubbelpolige span-
ningsaanwijzer kan namelijk, in tegenstelling tot de andere meetin-
strumenten, de installatie ontladen.
Let op: voordat een dubbelpolige spanningsaanwijzer wordt ge-
bruikt, moet deze worden beoordeeld en beproefd op een veilige en 
juiste werking.
Het vaststellen dat de installatie spanningsloos is en het ontladen, 
moet gebeuren tussen alle geleiders op de werkplek (die naar ver-
wachting spanningsloos zijn gemaakt). In een 230/400 V-installatie 
betekent dit tien keer meten. In een 230 V-installatie drie metingen.
Steeds nadat de pennen zijn geplaatst op de actieve delen en/of pe 
moeten beide knoppen met de duim op de Duspol worden inge-
drukt. Hierdoor wordt een laagohmige weerstand ingeschakeld en 
wordt de installatie ontladen.
Nieuw in nen 3140 is dat meetpennen geen kortsluiting mogen 
kunnen veroorzaken. Het plaatsen van optionele isolerende dopjes 
op de meetpennen is daardoor bij sommige meetsituaties verplicht.
Let op: staat er (nog) spanning op een installatie en worden beide 
knoppen ingedrukt, dan loopt er een stroom, bijvoorbeeld 0,25 A, 
door de Duspol, die een forse warmte ontwikkeld. Inschakelen mag 
daarom onafgebroken maximaal 30 s (ed 30s staat vermeld op de 
Duspol) om overbelasting te voorkomen. Een trilmotor in de Duspol 
geeft een extra waarschuwing als de installatie live is.
Als bij het meten de handen in de gevarenzone kunnen komen – 
aan of nabij blanke, niet-aanrakingsveilige geleiders – dan is het 
dragen van isolerende handschoenen verplicht. 

Op het meeste schakelmaterieel kan een clip worden aangebracht.

Duspol met tweehandsbediening.

Isolerende dopjes voor de meetpennen.
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Uitgelicht

‘Bedrijven met een  
erkenning weten  
waar ze bij het  
installeren op  
moeten letten’ 

Wie?
Frank Brouwer, eigenaar Brouwer Installatiebedrijf. 

Wat doet uw bedrijf? 
‘Sinds 1995 zijn water- en gasinstallaties onze werkgebieden. Voor 
beide vakgebieden heb ik in de avonduren een InstallQ-erkenning 
behaald. Mijn broer Jeroen en ik hebben zeven medewerkers in 
dienst. In 2007 begonnen we als een van de eerste bedrijven met 
duurzame installaties. Dat werd hier in de bollenstreek in 2010 ge-
waardeerd met een duurzaamheidsprijs.’ 
‘Het is mooi om je in te kunnen zetten voor een schonere wereld. 
Daarbij heb je als voorloper nog maar weinig concurrentie. Dat houdt 
je scherp én je kunt je producten nog verkopen voor een eerlijke prijs. 
We zijn inmiddels goed bekend met zonneboilers, grote biomassa- 
installaties, warmtepompen en hergebruik van regenwater. Zo heeft 
Brouwer al een groot aantal bedrijven gasloos gemaakt en voorzien 
van volledig geautomatiseerde pellet-installaties. Ook kunnen we 
warmtepompen combineren met zonneboilers en pv-panelen.  
Onderhand weten we welke merken een goede kwaliteit hebben, 
bijvoorbeeld de warmtepompen van Viessmann en Weishaupt. Die 
zijn niet goedkoop, maar wel betrouwbaar, stil en zuinig.’ 

 Waarom heeft u erkenningen? 
‘In 1995 had ik de erkenningen voor gas en water nodig om ons 
bedrijf te kunnen starten. Daarna is het beroep min of meer vrijge-

geven en viel de controle weg. Omdat er veel fout gaat, worden de 
teugels weer aangetrokken. Het is weer belangrijk om een erkenning 
te hebben en die ook uit te dragen.’ 

Welke fouten komt u in de praktijk vaak tegen? 
‘Een fout die ik bijvoorbeeld tegenkwam, was een koudwaterleiding 
die was aangelegd op de door ons aangelegde vloerverwarmingslei-
dingen. Dat is vragen om legionella. Nog voordat het cement werd 
gestort, heeft de installateur dit aangepast. Het komt ook wel eens 
voor dat ik rookgasafvoeren op verkeerde plekken zie uitmonden, 
bijvoorbeeld bij een slaapkamer.’ 
‘Vaak wordt te lichtzinnig gedacht over de gevaren van installaties. 
Of men staat niet stil bij wat de monteurs doen of kunnen veroor-
zaken. ‘Zo doe ik het al jaren,’ hoor je dan soms. Ik geef dan vriendelijk 
kritiek, zo van: ‘Joh, kun je dat niet beter anders doen?’ Een ander de 
wind van voren geven, is nergens voor nodig. Het zijn de zzp’ers 
zonder een erkenning die de regels niet kennen. Bedrijven met een 
erkenning weten waar ze bij het installeren op moeten letten. Die 
werken bijvoorbeeld volgens de nen-normen. Het kan lastig zoeken 
zijn, maar als erkend installateur weet je waar je onderwerpen 
kunt vinden.’  

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


