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 INHOUD Sommigen klagen wél
Terwijl vele directeuren en zzp’ers ‘s nachts wakker liggen hoe ze hun bedrijf 
in deze coronacrisis overeind moeten houden, lijkt de installatiesector tot op 
heden de dans te ontspringen. Daar mogen we ons zeer gelukkig om prijzen. 
De orderportefeuilles zijn nu nog gevuld en bedrijven ondervinden relatief 
weinig hinder met het toepassen van 1,5 m afstand.   

Toegegeven, het is een schrale troost. En wellicht dienen de zorgen waar veel andere 
sectoren nu onder gebukt gaan, zich voor de installatiesector pas in een later stadium 
aan. Maar vooralsnog lijken veel Nederlanders de crisis juist aan te grijpen om thuis de 
boel op te knappen. Nee, installateurs mogen wat dat betreft niet klagen.
Maar sommigen klagen wél. Zij winden zich op over de consequenties die, zoals bij de 
nieuwe regeling voor gasverbrandingsinstallaties, het bezit van een certificaat of erken-
ning met zich meebrengt. ‘Alweer extra gedoe en alweer extra kosten’, roepen zij. ‘En dan 
komen ze mij als erkenningshouder ook nog eens in de zoveel tijd controleren en 
daarmee mijn tijd verdoen!’. 
Voel ik mij als voorzitter van InstallQ door deze mensen aangesproken? Eerlijk gezegd 
niet. Iedere, zichzelf respecterende InstallQ-installateur zal eerder trots zijn op zijn erken-
ning of certificaat dan dat hij die als een last ervaart. Deze installateurs beseffen maar al 
te goed dat hun klanten er blindelings op moeten kunnen vertrouwen dat zij het werk 
laten uitvoeren door vakmensen. Zij weten dat de  regelingen van InstallQ hun opdracht-
gevers die zekerheid biedt . En ja, het optuigen van die regelingen en het beheer daarvan 
kost nu eenmaal geld. 
Ik kan u zeggen dat InstallQ zijn uiterste best doet de kosten laag te houden. De kosten die 
we in rekening brengen zijn alleszins redelijk, om niet te zeggen laag.   Dat willen we zo 
houden. U kunt daarbij helpen door goed mee te werken aan de bedrijfsinspecties. Het komt 
te vaak voor dat we dwingender om die medewerking moeten vragen dan ons lief is. Soms 
moet er zelfs worden gedreigd met opschorting van, in dit geval, de erkenning. Tegen deze 
installateurs zeg ik: een erkenning is geen document dat diep in een la kan worden wegge-
stopt en een leven lang geldig blijft. Een erkenning heeft alleen waarde wanneer de gestelde 
eisen ook worden nageleefd. Het is mede de verantwoordelijkheid van de installateur om de 
waarde van de InstallQ-erkenning als betrouwbaar keurmerk overeind te houden. Daarbij 
hoort nu eenmaal een serie waarborgen, zoals een bedrijfsinspectie.
Een professioneel installateur kan een bedrijfsinspectie of controle op het opgeleverde 
werk niet anders zien dan een normaal onderdeel van zijn bedrijfsvoering. Een bedrijfsbe-
zoek is niet exceptioneel. Een installateur die wél meewerkt, doet dat omdat hij een 
professional is. Alleen zo behoudt een kwaliteitsregeling z’n meerwaarde en die kunnen 
we in deze coronatijden zeker gebruiken.

Ed Nijpels, voorzitter InstallQ

 COLOFON
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Beschikbaar: 
InstallQ-muurbord
U kunt uw erkenning of certificering via InstallQ sinds kort 
ook aantonen met een muurbord. Met het InstallQ-
muurbord weten bezoekers direct dat uw organisatie staat 
voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid.

Het muurbord heeft een witte achtergrond en valt daarmee goed 
op. Op het bord staat in kleur het logo van InstallQ, met als onder-
titel:  ‘Aantoonbaar beter’. Het bord, gemaakt van plexiglas, is 29,7 cm 
breed, 12 cm hoog en 0,3 cm dik. Het is met schroeven aan het pand 
te bevestigen. 

Huur & bestellen
Wilt u ook een muurbord bestellen? Dan betaalt u eenmalig een 
huurbedrag van 30 euro (exclusief btw en inclusief verzendkosten). 

Beschikt u nog over een muurbord van kvinl, dan kan die kosteloos 
worden omgeruild. Afgesloten wordt een huurovereenkomst voor 
de duur van de erkenning(en) of de certificering. Nadere informatie 
over het muurbord, de bestelwijze en de huurovereenkomst staat op 
www.installq.nl. 

 

Op grond van Europese regelgeving schrijft de Nederlandse over-
heid een nieuwe rekenmethodiek voor om de energieprestatie van 
gebouwen te bepalen: de nta 8800. Deze nieuwe methodiek heeft 
aanzienlijke consequenties voor de berekeningssoftware, de op-
nameprotocollen, de Beoordelingsrichtlijn brl9500 en de gevraagde 
vakbekwaamheid van de betrokken energieprestatieadviseurs.

Wijzigingen BRL9500, opnameprotocollen en software
De nieuwe berekeningsmethodiek heeft geleid tot het opstellen 
van nieuwe opnameprotocollen, vastgelegd in nieuwe isso-publica-
ties 82.1 (Woningbouw) en 75.1 (Utiliteitsbouw). De opnameproto-
collen onderscheiden een basisopname en een uitgebreidere 
detailopname. De opnameprotocollen beschrijven wanneer welke 
opnamemethode gebruikt moet worden.
De huidige vijf bijzondere delen van brl9500 (namelijk 00, 01, 03, 05 
en 06) zijn teruggebracht tot één woningbouwdeel (brl9500-w) en 
één utiliteitsbouwdeel (brl9500-u). Deze delen bevatten daarmee 
zowel de eisen voor het bepalen van de energieprestatie voor de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning, bij oplevering van een 
gebouw als bij verkoop of verhuur van een gebouw. 
Op basis van de nieuwe berekeningsmethodiek wordt nieuwe 
software ontwikkeld. Deze software wordt geattesteerd volgens de 
eisen die zijn vastgelegd in brl9501. 

Gevraagde vakbekwaamheid
Door de nieuwe nta 8800 is het aantal op te nemen parameters 
toegenomen. Er is een nieuw examen ontwikkeld voor installateurs  
die op dit moment nog niet gediplomeerd zijn of waarvan het 
vakbekwaamheidsbewijs is verlopen. Aanvullende examens zijn 
beschikbaar voor degenen die op dit moment beschikken over een 
geldig vakbekwaamheidsbewijs voor epa-opnemer of adviseur. Vóór 
1 januari 2021 moeten alle adviseurs met goed gevolg een aanvul-
lend examen afleggen.

Installateurs kunnen zich zowel voor woningbouw als utiliteits-
bouw kwalificeren als ‘adviseur basisopname’ of als ‘adviseur detail-
opname’. Personen die zijn gekwalificeerd als U-bouwadviseur, zijn 
automatisch ook gekwalificeerd voor een gelijkwaardige woning-
bouwopname. Personen die zijn gekwalificeerd voor de detailop-
name, zijn automatisch gekwalificeerd voor de basisopname. De 
functie epa-opnemer vervalt in deze systematiek. 

Gevolgen voor reeds gecertificeerde bedrijven
U wordt als certificaathouder getoetst op de nieuwe normen in de 
brl. Bij een positief afgerond (regulier) herhalingsonderzoek ont-
vangt u een nieuw certificaat. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle 
adviseurs werken volgens de herziene brl-delen en de opnamepro-
tocollen. Voor 1 januari 2022 dienen alle certificaathouders over 
een nieuw certificaat te beschikken.

Wanneer is de BRL klaar?
De op 28 november 2019 door het Centraal College van Deskun-
digen vastgestelde brl-delen en opnameprotocollen zijn aanvaard 
door de Harmonisatie Commissie Bouw. Op 13 mei heeft ook het 
bestuur deze bindend verklaard. Zowel de brl-delen als de 
 o pnameprotocollen zijn inmiddels gepubliceerd via de isso- 
kennisbank.
Certificaathouders en adviseurs moeten er rekening mee houden 
dat er in de periode tot 1 juli 2020 nog wijzigingen komen. Na 
publicatie van nta 8800 in juni 2019 zijn bij de ontwikkeling van de 
protocollen en de software nieuwe interpretaties en wijzigingen 
naar voren gekomen. Deze wijzigingen worden meegenomen in 
de software die momenteel wordt ontwikkeld.  
De aanpassingen heeft nen gepubliceerd in twee Interpretatiedocu-
menten in respectievelijk januari en april 2020. Na het uitbrengen 
van de software worden deze wijzigingen en interpretaties opge-
nomen in een herziene nta 8800:2020. Dit heeft ook consequenties 

Herziene BRL9500 van kracht per 1 januari 2021
BRL9500 gaat over het vaststellen van energieprestaties van woningen en utiliteitsgebouwen via vastgestelde opnamepro-
tocollen. De herziene BRL9500 gaat in per 1 januari 2021. Dat is een half jaar later dan eerder aangekondigd. Het uitstel 
kunt u als certificaathouder goed benutten voor de voorbereiding op de wet.



4 InstallQ-VAKWIJZER  mei 2020

InstallQ-Nieuws

Installeren is mensenwerk, dus zijn fouten of onvolkomen-
heden nooit helemaal uit te sluiten. Als daarover klachten 
ontstaan, wil InstallQ dat die op een nette manier worden 
afgehandeld. De reglementen voorzien inmiddels in de ver-
eiste zorgvuldigheid en rechtvaardigheid. Maar vooral de 
kosten voor InstallQ-erkenninghouders die niet zijn aange-
sloten bij Techniek Nederland is bij consumentenwerk nog 
wel een punt van aandacht .

Wanneer een opdrachtgever niet tevreden is over het opgeleverde 
werk, kan hij een klachtenprocedure starten. Natuurlijk is het veel 
verstandiger – en ook beter – voor een duurzame relatie dat het 
bedrijf er altijd eerst met de klager probeert uit te komen, eventueel 
met behulp van een bemiddelaar. Als dat een heilloze weg blijkt, rest 
voor de opdrachtgever weinig anders dan een klachtenprocedure. 
Deze verschilt echter bij erkende en gecertificeerde bedrijven, maar 
daarnaast speelt ook mee of het een geschil met consumenten of in 
de zakelijke markt betreft.

Geschillen bij gecertificeerde bedrijven
Bij certificering moet de certificaathouder de klacht binnen een 
maand afhandelen. Wordt het probleem niet opgelost, dan kan de 
klacht worden voorgelegd aan de Certificerende Instelling. Deze 
behandelt de klacht op basis van het reglement en maakt een be-
groting van de mogelijke kosten. De behandeling moet binnen 
2 maanden zijn beslag krijgen. 
Is de klacht ongegrond, dan komen de kosten voor rekening van de 
opdrachtgever; zijn de klanten gegrond, dan is de certificaathouder 
verplicht zijn verbeterde dienst alsnog voor eigen rekening uit 
te voeren.

En bij erkende bedrijven?
Een groot deel van de InstallQ-erkende bedrijven is aangesloten bij 
Techniek Nederland. Techniek Nederland werkt met consumenten-
voorwaarden, waar een geschillenregeling bij De Geschillencom-
missie onderdeel van uitmaakt. 
Deze consumentenvoorwaarden zijn algemeen bindend aan de 
leden van Techniek Nederland opgelegd. Is er voor deze groep 
installateurs sprake van een geschil met een consument, dan kan 
deze het geschil aan de Geschillencommissie Installerende Bedrijven 
voorleggen. Dit is een onafhankelijke commissie die op basis van de 
consumentenvoorwaarden een bindend advies uitbrengen bij 
geschillen met consumenten. Leden van Techniek Nederland zijn 
hier automatisch bij aangesloten. 

Jaarlijkse bijdrage
Dat geldt dus niet voor InstallQ-erkende bedrijven 
die geen lid zijn van Techniek Nederland. Voor 
deze bedrijven is een procedure bij de Geschil-
lencommissie Installerende Bedrijven ook 
mogelijk, maar daarvoor is wel een jaarlijkse 
bijdrage van 495 euro verschuldigd, plus 
eventuele behandelingskosten. ‘Voor 
kleinere bedrijven kan dit op grote 
bezwaren stuiten’, stelt Hans van den 
Berg, directeur Algemene Zaken bij In-
stallQ. ‘Onlangs hebben we overleg 
gehad met De Geschillencommissie 
over dit punt. We willen graag een 
speciale regeling voor InstallQ-er-
kende bedrijven, maar daar is nog 
geen akkoord over bereikt.’  InstallQ 
hecht veel waarde aan een goede 
klachtafhandeling, maar die moet 
ook betaalbaar zijn. Van den Berg: 
‘Als InstallQ vinden we dat al onze bedrijven op een laagdrempelige 
manier gebruik moeten kunnen maken van een goede en onafhan-
kelijke  geschillenregeling. Binnen het bestuur zullen we dan ook 
een dezer dagen bespreken hoe we tot een werkbare oplossing 
kunnen komen.’

Klacht naar InstallQ-secretariaat
Opdrachtgevers die een klacht hebben over het werk van een er-
kend InstallQ-bedrijf dat niet bij Techniek Nederland is aangesloten, 
kunnen dit in elk geval kenbaar maken aan het secretariaat van 
InstallQ (info@installq.nl). 
Bij de behandeling beoordeelt InstallQ of het installatiebedrijf de 
werkzaamheden, op het vakgebied waarvoor de erkenning is afge-
geven, volgens de voorschriften heeft uitgevoerd. Is van de voor-
schriften afgeweken, dan kan het bedrijf een sanctie worden opge-
legd. Dit kan een boete zijn, een berisping, een schorsing of het 
beëindigen van de erkenning. InstallQ kan de installateur alleen 
verplichten om de werkzaamheden alsnog uit te voeren conform de 
voorschriften van de erkenning. Geeft de installateur hier geen 
gehoor aan, dan wordt meestal de erkenning beëindigd. 
De sanctie heeft dus uitsluitend betrekking op de verstrekte erken-
ning. Maar daarmee is de klager nog niet geholpen. Wil de klager 
een oplossing afdwingen, dan kan die vooralsnog alleen aankloppen 
bij een mediator of naar de rechter stappen.   

Geschillen; we krijgen er allemaal eens mee te maken

voor de opnameprotocollen en mogelijk ook beoordelingsricht-
lijnen. De planning gaat nog steeds uit van het attesteren van de 
software in juni 2020. Eventuele wijzigingen in opnameprotocollen 
en/of beoordelingsrichtlijnen zullen ook uiterlijk eind juni gepubli-
ceerd worden, gelijk met het verschijnen van nta 8800:2020.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Bij de kennisbank van isso kunt u de beschikbare documenten 
vinden die nodig zijn om uw bedrijf voor te bereiden voor te be-
reiden op een toetsing volgens de geactualiseerde Beoordelings-
richtlijnen en opnameprotocollen. Per 1 juli is naar verwachting de 
geattesteerde rekensoftware beschikbaar. Het is raadzaam de 

websites van InstallQ en isso in de gaten te houden voor berichten 
rondom de wijzigingen die voor 1 juli 2020 mogelijk nog zullen 
volgen.
Cito en Examenpark nemen (aanvullende) examens af gebaseerd 
op de nieuwe nta-eisen. Op hun websites treft u de exameneisen 
en nadere informatie over de eisen. Veel van de opleidingsinsti-
tuten die nu ook epa-opleidingen aanbieden, bieden voorberei-
dende cursussen op het aanvullend examen aan. 

Voor meer informatie
Van nieuwe ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden via 
www.installq.nl en www.isso.nl.  
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De nieuwe erkenningsregeling over metalen dakbedekking 
en gevelbekleding van InstallQ lag tot en met 30 april ter 
kritiek. De regeling bevat alle eisen die gelden voor bedrij-
ven bij het adviseren over en het aanbrengen van metalen 
dakbedekking en gevelbekleding. De regeling is niet van 
toepassing op de constructie van daken en gevels. 

InstallQ is deze periode bezig met het bijwerken van alle bestaande 
erkenningsregelingen van Stichting Erkenning Installatiebedrijven 
(sei). ‘Het uitgangspunt is om de sei-erkenningsregelingen naar een 
hoger plan te tillen’, aldus Wim Borsboom, branchemanager Metalen 
dakdekkersgilde bij Techniek Nederland.

Toe aan update
Borsboom geeft aan dat de erkenningsregeling metalen dakbedek-
king en gevelbekleding van sei toe was aan een update. ‘De erken-
ningsregeling voldeed niet meer aan de huidige eisen en opleidingen. 
De regeling is daarom op verzoek van de vakgroep ‘metalen dakdek-
kersgilde’ van TechniekNL door InstallQ aangepast aan de eisen van nu.’

Techniek Nederland
‘Het doel van de regeling is om een minimumniveau te garanderen 
bij bedrijven die metalen dakbedekkingen en gevelbekleding aan-
brengen en/of hierover adviseren’, vertelt Marco Hofman. Vanuit zijn 
functie als secretaris certificatie, erkenning en Centraal College van 
Deskundigen (CCvD) bij InstallQ is Hofman betrokken bij de ontwik-
keling van de erkenningsregeling. ‘De erkenningsregeling over dak-
bedekking en gevelbekleding in metaal omvat de verschillende 
eisen waaraan erkende bedrijven moeten voldoen. Deze eisen gaan 
in op de vakbekwaamheid van het ingezette personeel, het aanwijs-
beleid en het gebruik van gereedschappen en controle op de uitge-
voerde werkzaamheden.’ 

Complete dekking
Met de komst van de vernieuwde InstallQ-erkenningsregeling ont-
staat er een complete dekking voor partijen die zich willen onder-

scheiden in de markt van metalen dakbedekking en gevelbekleding. 
Voor de specifieke renovatie en monumentenmarkt is er de erm-er-
kenning, voor de overige marktpartijen is er keuze voor erkenning 
conform de InstallQ-regeling of certificering conform de komo-beoor-
delingsrichtlijn 5212.

Status
De kritiekversie van de erkenningsregeling over metalen dakbedek-
king en gevelbekleding in metaal is op 13 februari 2020 ter publi-
catie vrijgegeven door het CCvD van InstallQ. Reageren op de kritiek-
versie kon tot 1 mei. Nu de kritiekperiode voorbij is, bespreekt de 
Technische Commissie de binnengekomen kritiekpunten en stelt het 
CCvD van InstallQ de definitieve versie van de erkenningsregeling 
vast. Naar verwachting kan de regeling dan begin derde kwartaal dit 
jaar in werking treden. 

Nieuwe erkenningsregeling metalen dakbedekking 
en gevelbekleding ter kritiek

Stand van zaken BRL6000-25
In de regel heeft een Beoordelingsrichtlijn een lange weg te gaan. De BRL wordt door diverse onafhankelijke partijen 
en commissies onder de loep genomen. Bij welk instantie ligt BRL6000-25 momenteel?

brl6000-25 is geschreven en ontwikkeld door de Technische Commissie Wettelijke Certificatieregeling Gas (tc 6000-25) en op 1 april 2020 
vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ. De brl ligt momenteel ter aanvaarding voor bij de Harmonisatie 
Commissie Bouw (hcb). Na aanvaarding door de hcb wordt de brl bindend verklaard en komt de brl naar verwachting via de Kennisbank 
van isso beschikbaar voor alle marktpartijen. Met dit document kunnen partijen zich ten minste gaan voorbereiden. Naar verwachting is 
de brl per 1 juli 2020 beschikbaar.

De BRL is per 1 juli beschikbaar
De brl gaat ook nog naar de Raad voor Accreditatie voor acceptatie. Op grond van de acceptatie kunnen certificerende instellingen zich 
aanmelden voor het kunnen afgeven van certificaten en kan het schema voor toelating worden aangeboden aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het bouwbesluit.    
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Stappenplan verplichte certificering voor werkzaam-
heden aan gasverbrandingstoestellen
Praktisch alle gasinstallatiebedrijven en cv-monteurs in Nederland moeten per 1 januari 2022 beschikken over een certifi-
caat en Bewijs van Vakmanschap CO. Deze maatregel is het gevolg van een wijziging in het bouwbesluit en wil de versprei-
ding van koolmonoxide beheersen en voorkomen. Dit vergt van bedrijven en zzp’ers de nodige inspanning, studie en in-
vestering. Wellicht kan een stappenplan u op weg helpen. 

1 begin op tijd

nieuwe regels naar verwachting van kracht per 1-7-2020.
bedrijven moeten naar verwachting voldoen per 1-1-2022.

2 vallen mijn activiteiten onder de certificatieplicht?

check activiteiten aan wettelijke eisen (zie toelichting hierna)
bepaal voor welke deelgebieden u zich moet certificeren.
bestel brl 6000-25 in de isso-Kennisbank.

brl6000-25 is wellicht voor 1 juli 2020 
beschikbaar. Raadpleeg www.installq.nl.

3 hebben ik en mijn medewerkers voldoende kennis en vaardigheden voor het verkrijgen van het Bewijs van Vakmanschap?

zo ja: •  meld uw monteurs en verantwoordelijken aan voor theorie-examen;
•  meld uw monteurs en verantwoordelijken na behalen theorie-examen aan voor praktijkexamen.

zo nee: •  meld uw monteurs en/of verantwoordelijken aan voor een bijscholing, examentraining.

ga voor onder meer de zelftest en 
aanmelding voor theorie- en praktijk-
examen naar www.vakmanschapco.nl

4 bewijs van Vakmanschap CO

• check eisen brl aan huidige werkwijze;
• constateer de punten waar aanpassingen nodig zijn;
• pas uw organisatie aan.

5 voldoe aan overige eisen van brl 6000-25

Constateer of u voldoet aan alle eisen inclusief outillage. Beschikt u al over een erkenning of certifi-
caat voor gastechnische installaties? In dat geval bent u in principe goed voorbereid op het examen 
voor het Bewijs van Vakmanschap CO. De bestaande eisen van de nieuwe erkenningsregeling voor 
gas sluiten aan bij de eindtermen van de nieuwe brl 6000-25.

6 maak een kwaliteitshandboek CO

gebruik modelkwaliteitshandboek CO of pas eigen kwaliteitshandboek aan (modelkwaliteitshandboek is nog niet 
beschikbaar)

7 selecteer een Certificerende Instelling (ci)

vraag bij een aantal CI’s offertes aan. nog niet mogelijk

8 sluit een contract met een certificerende instelling

sluit overeenkomst met CI van uw keuze. nog niet mogelijk

9 laat de certificerende instelling een toelatingsonderzoek uitvoeren

• organisatiegericht (o.a. werkwijze, kwaliteitssysteem);
• projectgericht (controle een of meerdere projecten);
• eventuele afwijkingen oplossen;
• positieve beoordeling CI.

nog niet mogelijk

CERTIFICAAT BRL6000-25

Voer periodiek (minimaal 1 x per jaar) audits uit om te beoordelen of uw organisatie nog voldoet aan de eisen

Waar draait het om bij de wet?
•  Werkt u aan gasverbrandingstoestellen, dan moet u zich laten certifi-

ceren voor een schema, ofwel de Beoordelingsrichtlijn (brl) die is 
toegelaten door het ministerie van Binnenlandse zaken. Het door 
InstallQ ontwikkelde schema heeft de naam brl 6000-25, ‘Ont-
werpen, installeren en beheren van installaties, deelgebied ge-
bouwgebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende 
voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de af-
voer van rookgas’. De brl wordt 1 juli 2020 gepubliceerd.

•  Naast het certificaat dat aan een ‘organisatie’ wordt verstrekt, 
moeten werknemers of zzp’ers die werkzaamheden aan gasver-
brandingstoestellen verrichten een Bewijs van Vakmanschap 
CO behalen. 

Stappenplan
Een toelichting op alle volgende stappen staat op www.installq.nl. 
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InstallQ heeft een examencommissie opgericht voor het 
werken met koudemiddelen. Dit op verzoek van de belang-
rijkste Nederlandse brancheorganisaties in de koudetech-
niek, vertegenwoordigd in het nieuwe Netwerk Koude en 
Klimaattechniek. Dit initiatief bevordert de kwaliteit en vei-
ligheid van toepassingen met (natuurlijke) koudemiddelen 
vanaf de opleiding en het examen.

Met de oprichting van één examencommissie in Nederland wordt 
een belangrijke stap gezet in het vergelijkbaar en aantoonbaar 
maken van het vakmanschap van personen die werken met (natuur-
lijke) koudemiddelen, zoals ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen. De 
samenwerking maakt een einde aan de verschillende eindtermen bij 
erkenningen of certificatieregelingen.

Inhoudelijke experts 
Deelnemers van de nieuwe examencommissie zijn inhoudelijke 
experts van de betrokken organisaties. De examencommissie functi-

oneert binnen de beheerstructuur van InstallQ voor het borgen van 
de kwaliteit van opleidingen en examens. Binnen deze structuur zijn 
diverse opleidings- en examencommissies voor verschillende vak-
disciplines in de installatietechniek actief.

Bewijs van vakmanschap
De prioriteit van de examencommissie ligt bij het opstellen van 
uniforme en geactualiseerde eindtermen op basis van de in 2020 
verwachte nieuwe richtlijnen voor (natuurlijke) koudemiddelen 
(pgs13, npr 7600 en npr 7601). Deze eindtermen vormen de basis voor 
(geactualiseerde) opleidingen en examens, die zullen leiden tot een 
bewijs van vakmanschap. 

Centraal register
Te zijner tijd komen alle bewijzen van vakmanschap in een centraal 
register, waaronder het bewijs van vakmanschap voor het werken 
met natuurlijke koudemiddelen.  

Nieuwe centrale examencommissie voor 
koudemiddelen

Rijkswaterstaat maakt techniek nóg belangrijker
In het Plan van Aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ schetst Rijkswaterstaat hoe ons land bereikbaar, veilig en leef-
baar kan blijven. Techniek gaat daarbij een belangrijke rol spelen. De grootste infra-opdrachtgever van het land heeft daar-
om bij het opstellen van het plan de samenwerking gezocht met onder andere Techniek Nederland. 

In 2019 concludeerde McKinsey & Company op basis van een onder-
zoek dat fundamentele veranderingen in de werkwijze van Rijkswa-
terstaat nodig zijn om de infrastructuur op topniveau te houden. In 
het Plan van Aanpak komt meer ruimte voor innovatie in aanbeste-
dingen, de digitalisering wordt verder uitgebreid en een energieneu-
trale en circulaire infrastructuur wordt topprioriteit. Een intensieve 
uitwisseling van kennis in de hele keten vormt de basis voor het 
realiseren van die doelstellingen.
Het rapport pleit voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, 
kennis delen, een open werkcultuur en multidisciplinair werken. De 
civiele bouwopgave staat niet langer centraal. Steeds vaker is tech-

niek bepalend voor het slagen van een project, of het nu om een 
tunnel, sluizencomplex of nieuwe weg gaat. 
rws houdt het niet bij mooie woorden, maar gaat experimenteren 
met de vernieuwende aanpak in concrete projecten. Uiteindelijk 
moeten de experimenten leiden tot structurele aanpassingen in de 
werkwijze van Rijkswaterstaat en de manier van samenwerken met 
partners in de keten. 
‘Op weg naar een vitale infrasector’ is een eerste stap. Rijkswaterstaat 
en Techniek Nederland willen ook afspraken maken over nieuwe 
verdienmodellen met maatschappelijke meerwaarde, een innovatie-
agenda en data-gedreven en meer voorspelbaar onderhoud. 
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W-techniek Nieuws

Spannende finale Skills Heroes 2020
Tijdens het Skills Heroes kampioenschap is Boaz Poppelier Nederlands kampioen Elektrotechnisch installateur geworden. 
Sander Damsma was voor de tweede keer op rij de beste in de categorie Sanitaire- en verwarmingstechniek.

Meer woningen in  
stedelijk gebied
De woningbouwproductie daalt dit jaar naar 64.000 woningen, 
volgend jaar worden 61.000 woningen opgeleverd. De daling 
vindt plaats ondanks dat het aantal woningen in aanbouw 
begin 2020 nagenoeg hetzelfde is als begin 2019. Ten opzichte 
van 2019 is het aantal meergezinswoningen toegenomen, 
terwijl het aantal eengezinswoningen in aanbouw in 2020 juist 
wat lager uitvalt. 
Waar de woningbouw in 2018 en 2019 relatief sterk groeide 
buiten de initieel populaire stedelijke gebieden, verschuift de 
focus weer iets naar de grotere agglomeraties.    

200 miljoen voor aansluiten 
huurwoningen op warmtenet

Het Kabinet reserveert 200 miljoen euro voor het aardgas-
vrij maken van huurwoningen door deze aan te sluiten op 
een lokaal of regionaal warmtenet. De Stimuleringsregeling 
aardgasvrije huurwoningen (sah) is bedoeld voor verhuur-
ders die de overstap willen maken van aardgas naar een lo-
kaal of regionaal warmtenet. 

Naar verwachting ondersteunt de regeling de overstap van 55.000 huur-
woningen, vooral in wijken waar het aardgasnet aan vervanging toe is 
en er aangesloten kan worden op een bestaand warmtenet.
De regeling biedt een tegemoetkoming in de kosten die binnen en 
buiten de woning gemaakt moeten worden voor de aansluiting op 

een andere warmtebron. Het gaat bijvoorbeeld om het verleggen 
van leidingen of het weghalen van cv-ketels in de woning en de 
aansluitkosten buiten de woningen. Per woning wordt er maximaal 
5.000 euro subsidie toegekend.
Verhuurders van woningen die al op een warmtenet aangesloten 
zijn en waarin nu nog aardgas wordt gebruikt voor koken of het 
verwarmen van water (met bijvoorbeeld een geiser) kunnen ook een 
beroep doen op de regeling. Zo kunnen deze woningen helemaal 
aardgasvrij worden.
Minister Knops noemt de sah een mooie stap in de uitvoering van 
het klimaatakkoord en een steun in de rug van corporaties en an-
dere verhuurders. Zij hebben plannen gemaakt om versneld hon-
derdduizend woningen te verduurzamen. Een groot deel daarvan 
kan met deze regeling naar de fase van realisatie. Daarmee onder-
steunt de regeling ook uitvoerende bedrijven, zoals installateurs en 
aannemers. 

De Skills Heroes competities zijn vakwedstrijden voor (v)mbo-stu-
denten. Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd in ongeveer 
vijftig vakrichtingen. Via voorrondes op school en kwalificatiewed-
strijden kunnen (v)mbo-studenten in de nationale finales komen. 
Daar strijden ze om de titel beste vakman of -vrouw van Nederland.

In Leeuwarden nam Boaz Poppelier (19) uit Ewijk het op tegen zeven 
andere finalisten. De kersverse kampioen volgt momenteel een 
leerwerktraject voor elektromonteur bij opleidingsbedrijf iw Achter-
hoek-Rivierenland in Didam. Hij doet ook praktijkervaring op bij 
leerbedrijf Ambrosius Elektro in zijn woonplaats.

Voor de tweede keer gewonnen
Sander Damsma (22) uit Meppel won het kampioenschap in de 
categorie sanitaire- en verwarmingstechniek voor de tweede keer. 
Ook hij streed tegen zeven mede-finalisten die tijdens de finale flink 
werden getest. Zij hebben in twee dagen en één ochtend, onder 
grote tijdsdruk, een cv-installatie, een gasinstallatie en een riolerings-
systeem geïnstalleerd. Ook hebben ze koud- en warmwaterleidingen 
aangelegd. 
Damsma volgt momenteel een leerwerktraject bij opleidingsbedrijf 
iw Noord, Oost en Flevoland in Genemuiden. Daar leert hij het vak 
van installatiemonteur terwijl hij enkele dagen in de week praktijker-
varing opdoet bij leerbedrijf Van der Sluis Installatietechniek. 

Nieuw team van specialisten 
voor energieprestatie bij ISSO

isso heeft begin dit jaar afscheid genomen van Kees Arkesteijn. De 
afgelopen negentien jaar vervulde hij bij isso een belangrijke rol bij 
de kennisontwikkeling op het vakgebied van de energieprestatie. 
Sinds begin dit jaar is Arkesteijn fulltime actief voor het Bureau Con-
trole en Registratie Gelijkwaardigheid. Voor isso was zijn afscheid 
aanleiding om voor het thema energieprestatie een nieuw team van 
specialisten op te zetten. 
De energieprestatie van woningen en gebouwen is en blijft een zeer 
actueel thema waarbij de verschillende ontwikkelingen nieuwe 
kennis vereisen. Er is dus veel werk aan de winkel. Om dat goed in te 
vullen heeft isso een nieuw team gevormd dat bestaat uit Irene van 
Veelen, Kelly Greene en Marco Hofman.   



Technische vragen W

Hemelwater verwerken op  
eigen terrein
Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet je 
voldoen aan bepaalde eisen bij de verwerking van hemelwater 
op eigen terrein. Voor een project voor een kinderdagverblijf 
slopen wij een deel van een bestaand pand om daar een 
buitenterrein te kunnen realiseren. Dit toekomstige buitenter-
rein is volledig ommuurd en uitsluitend bereikbaar via het pand. 
Nu vroeg ik mij af wat dit betekent volgens nen 3215 en ntr 3216. 
Die maken geen verschil tussen terrein waar water vanaf kan 
stromen (bijvoorbeeld naar de openbare ruimte) en terrein waar 
water niet af kan stromen (anders dan via het gebouw). nen 3215 
en ntr 3216 lijken geen eisen te stellen aan een buitenterrein, 
behalve dan aan de afvoercapaciteit van de terreinriolering. 
Wel wordt aangegeven dat ontlastvoorzieningen, noodafvoe-
ren en spuwers moeten kunnen lozen op het buitenterrein. 
In de normen staat ook niets beschreven over de hoogteligging 
van ingesloten buitenterreinen ten opzichte van het bouwpeil, 
terwijl dat volgens mij heel belangrijk is om wateroverlast in de 
toekomst te voorkomen. Nu vraag ik me af hoe mijn aanvraag 
zal worden behandeld. Wordt bij toetsing dan verwezen naar 
artikel 6.15 van het bouwbesluit?

Het eerste lid van artikel 6.15 van het bouwbesluit geeft als functio-
nele eis dat de voorziening voor de afvoer van hemelwater van een 
bouwwerk zodanig moet zijn, dat het water zonder nadelige ge-
volgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd. Volgens het 
eerste lid van artikel 6.17 van het bouwbesluit heeft die voorziening 
een volgens nen 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens 
die norm bepaalde belasting van die voorziening. De perceeleige-
naar heeft de eerste verantwoordelijkheid om hemelwater op te 
vangen. De gemeente geeft aan of de perceeleigenaar het hemel-
water in het openbare hemelwater- of vuilwaterriool mag lozen 
of niet. 
Mag dat niet, dan moet de perceeleigenaar het hemelwater op 
eigen terrein infiltreren. Op grond van Bouwbesluit 2012 kan de 
gemeente niet direct eisen stellen aan die voorziening. De perceelei-
genaar mag zelf bepalen welke voorziening hij gebruikt en welke 
bergings- infiltratiecapaciteit die voorziening zal krijgen. Wel moet hij 
kunnen aantonen dat de voorziening het water kan verwerken – bij-
voorbeeld op een verlaagd grasveld – en geen overlast oplevert  
voor naburige percelen. Bij twijfel kan de gemeente de omgevings-
vergunning weigeren op grond van het niet voldoen aan Bouw-
besluit 2012. Als de perceeleigenaar kan bewijzen dat hij het hemel-
water niet op eigen terrein kan verwerken, bijvoorbeeld omdat de 
bodemgesteldheid ongeschikt is, of omdat er een te grote financiële 
 inspanning wordt geëist in verhouding tot het doel van het verbod, 
heeft de gemeente een ontvangstplicht.
Wanneer de riolering voor de afvoer van hemelwater verstopt raakt 
(of stagneert), moet het hemelwater op een gecontroleerde wijze 
vanuit ontlastvoorzieningen en/of dak-overstortvoorzieningen (niet 
te verwarren met de noodafvoeren uit oogpunt van constructieve 
veiligheid, maar daarmee wel te combineren) op het maaiveld 
kunnen stromen naar een tijdelijke berging. Hierdoor blijft water-
overlast beperkt, wordt waterschade voorkomen, en is er geen 
overlast voor naburige percelen. 
Wanneer zich extreme situaties voordoen die de capaciteitsgrenzen 
van nen 3215 overschrijden, kan de gemeente in haar hemelwaterver-
ordening vrijstelling geven voor het via overstortvoorzieningen lozen 

op het openbaar gemengd riool of op de openbare weg. Zoals 
hierboven aangegeven kan de gemeente op grond van Bouwbesluit 
2012 niet direct eisen stellen aan de voorzieningen (tijdelijke 
 berging, infiltratie e.d.) op eigen terrein. Die voorzieningen in het 
terrein maken dan ook geen deel uit van nen 3215.  
nen 3215 maakt geen verschil in hemelwaterbelasting tussen terrei-
noppervlak waarvan het water kan afstromen naar bijvoorbeeld de 
openbare ruimte, en terreinoppervlak waar het water op het open-
baar riool loost. Derhalve is afstroming naar de openbare ruimte in 
beginsel dus niet toegestaan, tenzij de gemeentelijke Hemelwater-
verordening in die optie voorziet. 
De eisen rondom de hoogteligging en inrichting (inclusief voorzie-
ningen) van het terrein maken geen deel uit van nen 3215.     
In nen 3216 wordt in het stappenplan voor het ontwerp en de dimen-
sionering van terreinleidingen in stap 4 onder meer verwezen naar 
isso-publicatie 70.1, ‘Omgaan met hemelwater binnen de perceels-
grenzen’, met informatie over voorzieningen op eigen terrein. 

Gasafsluiters bij tussenmeters

Zijn gasafsluiters verplicht bij centraal opgestelde gastussen-
meters voor een woongebouw met circa tachtig 
woon een h eden?

In npr 3378, deel 5 (november 2018) is in hoofdstuk 4.2 aangegeven 
dat de gastoevoer moet kunnen worden afgesloten direct voor een 
gasdrukregel of een meetinrichting. De reden daarvoor is dat een 
gasmeter vervangen moet kunnen worden door de Netbeheerder. In 
dit geval zijn gastussenmeters geen zaak voor de netbeheerder, maar 
het is toch zeker gewenst om vervanging mogelijk te maken, omdat 
anders het hele woongebouw van het gas moet worden afgesloten 
en het lang kan duren voordat de druk weer hersteld is in de instal-
latie, waarna de B-klep vrijkomt. Het vergt anders enig ongerief en 
discipline van de bewoners om tijdens de werkzaamheden hun 
gasverbruikstoestellen uit te schakelen en gasafsluiters gesloten te 
houden. Het advies is dus om dit te doen of in elk geval de klant 
deze keuze te bieden. 

9InstallQ-VAKWIJZER  mei 2020



10 InstallQ-VAKWIJZER  mei 2020

Basiskennis W

Steeds vaker worden individuele ruimteregelingen in kantoorcom-
plexen toegepast om de temperatuur in de werkvertrekken een 
graadje bij te kunnen sturen. In de praktijk kan het dan gebeuren dat 
de ene ruimte moet worden bijverwarmd en een naastgelegen 
ruimte gekoeld. Dat dit een inefficiënt energiegebruik met zich 
meebrengt, mag geen verrassing heten. 
Anderzijds vinden gebruikers het prettig aan de knoppen te kunnen 
draaien en uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een thermo-
staat bijdraagt aan een positieve beleving van het comfort. 
Bij het van inregelen van de klimaatinstallaties geldt eigenlijk geen 
strikt advies voor het instellen van de setpoints. De bandbreedte 
waarbinnen gekoeld of verwarmd moet worden, kan daardoor per 
kantoorgebouw behoorlijk verschillen. 

Cellenkantoor
Omdat energiebesparing natuurlijk een belangrijk punt is in de 
energietransitie, is op initiatief van de Expertgroep Klimaattechniek 
van tvvl een simulatiestudie uitgevoerd naar de effecten en de im-
pact van individuele ruimteregelingen op de energievraag van 
kantoren. De studie is uitgevoerd door Bas Peeters van Royal Hasko-
ningDHV. Hij gebruikte voor de simulatiestudie het softwarepakket 
ies-ve. In de studie is uitgegaan van een fictief gebouw; een standaard 
cellenkantoor met tweepersoons kantoorcellen grenzend aan een 
gang. De bouwkundige schil is overeenkomstig de eisen van het 
bouwbesluit en er is gerekend met een interne warmtelast die aan-
sluit bij de praktijk. De ruimten worden individueel geklimatiseerd, 
de gangen niet. Op deze manier kon de energie-uitwisseling tussen 
vertrekken eenvoudiger worden beoordeeld. 
Uitgangspunt in de studie was een volledige bezetting van het 
kantoor. Daarbij keek Peeters uitsluitend naar de energievraag voor 
verwarming en koeling in de verschillende ruimten. Systeemrende-

menten zijn in de simulatiestudie niet meegenomen. ‘In het onder-
zoek is tevens uitgegaan van nachtkoeling,’ vertelt Peeters, ‘al hebben 
we wel het vermogen van de nachtkoeling en verwarming beperkt 
om het onderzoek zo dicht mogelijk bij de realiteit te houden. Wan-
neer gekozen wordt voor individuele naregeling ligt het voor de 
hand om een systeem te kiezen dat relatief snel reageert op een 
wijziging van de setpoint (lucht verwarming/koeling). Daarom is er in 
deze studie een constantvolumesysteem toegepast met naverwar-
ming en koeling. Dit kan bijvoorbeeld met 4-pijps inductie-units of 
ventilatorconvectoren. De uitkomsten zullen daarom niet een-

variant verwarming koeling ΔT deur

1a 21 °C 23 °C 0 K gesloten

1b 21 °C ± 1 K 23 °C ± 1 K 2 K gesloten

1c    21 °C ± 1.5 K    23 °C ± 1.5 K 3 K gesloten

1d 21 °C ± 2 K 23 °C ± 2 K 4 K gesloten

2a 21 °C 23 °C 0 K open

2b 21 °C ± 1 K 23 °C ± 1 K 2 K open

2c    21 °C ± 1.5 K    23 °C ± 1.5 K 3 K open

2d 21 °C ± 2 K 23 °C ± 2 K 4 K open

3a 21 °C 0 K gesloten

3b 21 °C ± 1 K 2 K gesloten

3c    21 °C ± 1.5 K 3 K gesloten

3d 21 °C ± 2 K 4 K gesloten

4a 21 °C 0 K open

4b 21 °C ± 1 K 2 K open

4c    21 °C ± 1.5 K 3 K open

4d 21 °C ± 2 K 4 K open

Tabel 1 Regelstrategieën

Simulatiestudie kantoorruimten met opzienbarend resultaat

Individuele ruimteregeling 
kost veel energie
Voor wie de hele dag in een kantooromgeving moet werken is het wel zo prettig om enige invloed uit te kunnen oefenen 
op de temperatuur. Over de effecten die de individuele ruimteregelingen hebben op de energievraag, was nauwelijks iets 
bekend. Een simulatiestudie in een ‘cellenkantoor’ toont aan dat die effecten niet te verwaarlozen zijn. ‘De energieverliezen 
lopen gemakkelijk op tot 30 procent’, zegt Bas Peeters van Royal HaskoningDHV. 
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op-een vergelijkbaar zijn met een stralingssysteem.’
In de studie zijn verschillende regelstrategieën vergeleken (zie tabel 1). In 
de strategieën is telkens uitgegaan van 21 °C als setpoint voor alle 
ruimten. Vanaf dat setpoint werden de variaties aangebracht. Begonnen 
is met een vast setpoint van 21 °C, dus zonder dode band. Daarnaast is 
een regelstrategie gesimuleerd, waarbij telkens een steeds grotere band-
breedte voor verwarming en koeling is toegepast (1, 1,5 en 2 K). Bij de 
verschillende combinaties is vervolgens ook nog gekeken naar de 
effecten op de energievraag bij open en gesloten deuren.  
Figuur 1 geeft de totale maandelijkse energievraag voor koelen en 
verwarmen weer voor variant 1c (de variant met gesloten deuren, 
dode band en een temperatuurverschil van 3 K). Alle andere 
 varianten laten dezelfde trend zien. 
In de grafiek is duidelijk te zien welke ruimten een hoger en lager 
setpoint hebben. De ruimten met een lager verwarming- en koeling-
setpoint laten een relatief hoge koelvraag in de zomer en minder 
verwarming in de winter zien. Voor de ruimten met een hoger ver-
warming- en koelingsetpoint is dit omgekeerd. Het valt op dat de 
totale jaarlijkse energievraag van de ruimten grenzend aan een 
buitengevel kleiner is dan die in de ruimten die inpandig liggen. Het 
effect van een oost- of west-oriëntatie op de energievraag is ver-
waarloosbaar klein (0,4 procent).
In figuur 2 is de jaarlijkse energievraag per vierkante meter voor het 
gehele gebouw weergegeven, de energievraag van alle ruimten is 
bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totale vloeroppervlak. In de 
figuur is een splitsing aangebracht van de regelstrategie mét dode 
band en zonder dode band. De relatieve toename in energievraag 
ten opzichte van de basissituatie, dus zonder setpoints, neemt toe 
naar gelang het temperatuurverschil tussen de verschillende ruimten 
toeneemt. Uit de resultaten blijkt dat het verlagen van het koeling-
setpoint hierin bepalend is. Peeters: ‘Opvallend is de grote toename 
van de energievraag – bijna een verdubbeling – bij het scenario 
zonder dode band, als de deuren openstaan.’ 

Peeters merkt op dat het wel de meest extreme situatie is die is 
onderzocht. ‘In de ene ruimte is er een setpoint van 19 °C en in de 
andere een setpoint van 23 °C, oftewel een ∆T van 4 K. Omdat in het 
simulatie-onderzoek een gelimiteerd verwarmings- en koelingsver-
mogen werd toegekend, zal dit setpoint niet het jaar rond kunnen 
worden gehaald, maar dat neemt niet weg dat de installaties het 
hele jaar op vol vermogen moeten draaien. De studie brengt 
daarmee wel in kaart wat de potentiële energievernietiging is.’

Energievraag bij open en gesloten deuren
Duidelijk is dat de impact van de individuele regelingen op de ener-
gievraag erg groot is; groter ook dan Peeters had verwacht. Bij het 
aanbieden van een regeling van ± 2 K kan dit, met dode band, op-
lopen tot een toename van bijna 30 procent ten opzichte van de 
situatie zonder individuele regeling. 
‘Het klinkt als een ‘open deur’ door te stellen dat geopende deuren 
tot een toename van de energievraag leiden. Daar hoef je ook geen 
onderzoek naar te doen, maar het is wel belangrijk te weten in welke 

bandbreedte je dan moet denken. Het is zeker een aandachtspunt 
voor gebouwgebruikers en -beheerders. Nu vast staat dat de impact 
zo groot is, is het zinvol om bij het ontwerp van het klimaatsysteem 
misschien nóg zorgvuldiger de afweging te maken welke mate van 
vrijheid de gebruiker krijgt om zelf op de binnentemperatuur te 
sturen. Bekend is dat gebruikers zich prettig voelen in een gebouw 
waarin zij zelf aan de thermostaat kunnen zitten, maar een beperking 
van de bandbreedte waarbinnen dat kan, is wenselijk om de ener-
gievraag omlaag te brengen. Op basis van de resultaten zou ik maxi-
maal een bandbreedte van ±1 K aanbevelen, om de energievraag in 
de hand te houden. Bovendien kan het in bestaande gebouwen 
nuttig zijn om eens kritisch naar de instellingen te kijken en even-
tueel de setpoints bij te stellen.’

Valideren
Peeters benadrukt nogmaals dat de scope van het simulatie-onder-
zoek beperkt is geweest. ‘Maar je moet ergens beginnen,’ verklaart hij. 
‘Zo hebben we alleen gekeken naar verwarming/koeling via een 
luchtsysteem, want met stralingswarmte werkt het allemaal weer 
anders. En we hebben dus ook geen rekening gehouden met sys-
teemrendementen of gebruikersgedrag. Datzelfde geldt voor de 
invloed die de aan- of afwezigheid van de gebruiker heeft. Natuurlijk 
spelen ook al die zaken mee. Het mag duidelijk zijn dat de resultaten 
in de praktijk veel genuanceerder zullen zijn, maar deze uitkomsten 
vormen een belangrijk begin bij het oplossen van de puzzel. Bewust-
wording van de impact is een grote stap om tot een efficiëntere 
inzet van individuele ruimteregelingen te komen. Het blijft uiteraard 
altijd een afweging tussen energiegebruik enerzijds en de vrijheid 
die je gebruikers geeft om het comfort te regelen anderzijds.’ 
De resultaten van het onderzoek zijn volgens Peeters een mooie 
aanleiding om eens te kijken naar de betekenis van deze simulatie 
voor open kantoorruimten. Ook pleit hij voor vervolgonderzoek om de 
bevindingen van de simulatiestudie te valideren. Daartoe is het nodig 
om de gevonden resultaten te verifiëren met mogelijk beschikbare 
meetdata van een praktijksituatie, of aanvullende data door metingen 
uit te voeren in een bestaande omgeving.  ‘Het zou mooi zijn als er een 
gebouweigenaar of gebruiker opstaat die zegt: ‘mijn kantoor is verge-
lijkbaar met het cellenkantoor dat in de simulatiestudie is gebruikt en 
ik stel de data van mijn kantoor beschikbaar’.’ 
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1. Energievraag per ruimte.

2. Energievraag gebouwniveau.

‘Opvallend is de verdubbeling van 
de energievraag bij het scenario 
zonder dode band, als de deuren 

openstaan.’
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Vernieuwde richtlijn  

Lichthinder NSVV

De vernieuwde richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stich-
ting Voor Verlichtingskunde (nsvv) helpt bij het inplannen van 
gedoseerde verlichting zonder overlast voor mens en omge-
ving en is nu beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met 
verlichting in de openbare ruimte. 
2 jaar lang werkte de commissie Lichthinder van nsvv aan de 
vernieuwde richtlijn. Deze is nu volledig geactualiseerd op basis 
van maatschappelijke en technische ontwikkelingen. De richtlijn 
is aangevuld met maatregelen om lichthinder door lichtuitstra-
ling van gebouwen en door reclameverlichting te voorkomen. 
Gebruikers ontvangen bij de richtlijn gratis de nsvv Exceltool 
voor het berekenen van het schijnbare oppervlak, omdat veel 
lichtberekeningsprogramma’s deze berekening nog niet 
hebben verwerkt in hun programmatuur. De richtlijn is verkrijg-
baar via www.nsvv.nl. 

KNX IP Secure erkend als 
onafhankelijke veiligheidsstandaard  
knx ip Secure is erkend als de internationale veiligheidsstandaard en iso 22510. Daarmee is deze standaard ’s werelds eerste 
genormeerde fabrikant- en applicatie-onafhankelijk beveiligingssysteem voor slimme woningen en gebouwen. 

De nieuwe norm en iso 22510 is speciaal ontwikkeld voor de toepas-
sing op open datacommunicatie voor gebouwautomatisering en ge-
bouwbeheer via knxnet/ip. De normering is belangrijk vanwege het 
groeiende bewustzijn voor de cyberbedreigingen waaraan slimme 
gebouwen worden blootgesteld en de daaruit voortvloeiende toe-
name van beveiligingsvereisten voor gebouwautomatisering.
‘Met de continue vooruitgang in intelligente netwerken van ge-
bouwen en infrastructuren, inclusief de populaire koppeling met hvac 

en smart grids, krijgen knx-projecten te maken met steeds meer 
datagestuurde gebruiksscenario’s. Die projecten zijn afhankelijk van 
zeer gevoelige gegevens en vereisen een buitengewoon hoog 
beveiligingsniveau. In dergelijke projecten starten we met knx ip 
Secure, waarin we onze toch al zeer veilige standaard uitbreiden met 
extra beveiligingsmechanismen. Zo voldoen we met knx aan de 
hoogste it-beveiligingseisen’, aldus Franz Kammerl, president van de 
knx Association. 

Mainport.com meldde begin maart dat Port of Amsterdam en Skoon 
Energy een nieuw project lanceren onder de naam Project Clean 
Amsterdam: een varende batterij die stad en haven voorziet van 
schone energie. Met deze batterij dragen de twee bedrijven bij aan 
het ontlasten van het elektriciteitsnetwerk. Doordat de batterij op een 
schip staat, is groene stroom nu overal vanaf het water beschikbaar.
Port of Amsterdam gebruikt de mobiele batterij van Skoon Energy 
om tijdelijk pieken op het walstroomnetwerk op te vangen. Deze 
pieken ontstaan normaliter vooral in april en mei. De aanwezige 
walstroomvoorziening is dan niet altijd toereikend. Daardoor zetten 
de afgemeerde schepen hun dieselgenerator aan. Dit zorgt voor 
geluidsoverlast en extra uitstoot.
De batterij levert bij dit soort piekmomenten groene stroom en 
geeft geen geluidsoverlast. De batterij maakt gebruik van duurzame 

Varende batterij voorziet  
Amsterdamse haven van 
schone energie

energiebronnen uit de haven, zoals Windpark Ruigoord, zonnepa-
nelen en energie uit biomassa van aeb, dat afvalvraagstukken oplost. 
Op deze manier draagt het bij aan de ambitie van Port of Amsterdam 
om een zero emissie-haven te realiseren.
De varende batterij wordt de komende 6 maanden steeds twee 
weken ingezet in de haven, om vervolgens 2 weken werkzaamheden 
in de stad te verrichten. 

Stopcontact van 3650 ton 
op zeereis naar  
windenergiegebied Borssele
De bovenbouw (topside) van TenneT’s offshore transformatorplat-
form voor windgebied Borssele III en IV was half maart klaar voor de 
zeereis. Geheel volgens planning  zal het stopcontact op zee (Bors-
sele Beta) vanaf 2020 de windenergie van de in aanbouw zijnde 
offshore windparken Borssele III en IV ontsluiten en aan land 
brengen. 
Het 700 MW offshorestation is op 1 september operationeel. Vanaf 
dat moment kan het windpark dat op ongeveer 22 km uit de 
Zeeuwse kust wordt gebouwd door het Blauwwind consortium 
worden aangesloten op dit stopcontact. De opgewekte elektriciteit 
van het offshore-windpark Borssele III en IV wordt vervolgens via 
twee 67 km lange kabels aan land gebracht naar het hoogspan-
ningsstation in Borssele. 
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De vraag naar zonnepanelen is groot en de markt voor zon-
ne-energie is volop in ontwikkeling. Maar de installatie van 
zonnepanelen voldoet niet altijd aan de gewenste kwaliteit 
en er zijn nog steeds de nodige ‘cowboys’ actief. Om de vei-
ligheid en de verzekerbaarheid van zonnepanelen installa-
tie te borgen, was afstemming, een kwaliteitsverbetering 
en aantoonbare kwaliteitsborging noodzakelijk. InstallQ 
nam daarom het initiatief voor een herziening  en eenduidi-
ge InstallQ-erkenningsregeling Zonne-energie. 

Een eerste uitwerking van de nieuwe erkenningsregeling Zon-
ne-energie ligt inmiddels ter inzage bij de Technische Commissie die 
zich met de erkenning bezighoudt. Dat melden Wil van Ophem en 
Hans van den Berg, de directie van InstallQ. 
Sinds eind 2019 werkt InstallQ samen met brancheorganisaties 
Holland Solar en Techniek Nederland, het Verbond van Verzekeraars 
en de brandweer, aan een nieuwe versie van de bestaande erken-
ningsregeling. Als de nieuwe regeling van kracht is, zal hij de be-
staande erkenningsregelingen van kvinl en Sterkin vervangen. 

Lessen uit de praktijk
‘Een belangrijk doel van de creatie van deze nieuwe erkenningsrege-
ling is kwaliteitsborging’, zegt Van Ophem. ‘Installateurs die straks aan 
de erkenningsregeling voldoen, hebben via een examen aange-
toond over de benodigde kennis te beschikken.’ 
Van Ophem geeft aan dat de vakbekwaamheidseisen, de minimale 
vereisten waar pv-installateurs aan moeten voldoen bij de erken-
ningsregeling, zijn bijgewerkt op veelgemaakte fouten in de praktijk. 
‘In het verleden zijn er verschillende incidenten geweest waarbij 
pv-systemen brand hebben gevat. De leerpunten die we uit deze en 
andere casussen hebben getrokken, zijn verwerkt in de lesstof en 
examinering die aan de basis ligt van de herziene erkenningsrege-
ling voor pv-installateurs. Bijvoorbeeld het op de juiste wijze aan-
sluiten van de connectoren. Zo weten installateurs waar ze op 
moeten letten bij de installatie van de zonnepanelen.’

Risicomanagement
‘Het inhuren van een installateur die aan de erkenningsregeling vol-
doet, is als het ware een stukje risicomanagement’, meent Van Ophem. 
‘Je kunt het vergelijken met een auto kopen bij een bedrijf dat is aan-
gesloten bij de Bovag; zo’n bedrijf moet aan strenge eisen voldoen om 
lid te zijn van die brancheorganisatie. Wanneer je gebruikmaakt van 
een installateur die onder de erkenningsregeling valt, heb je het ge-
rechtvaardigd vertrouwen dat je installatie goed wordt aangesloten en 
op de juiste manier functioneert. De kans dat de installatie later met 
onverwachte problemen krijgt te maken is nagenoeg afwezig.’

Opleidingen
‘InstallQ biedt zelf geen opleidingen aan, dat laten we aan de markt 
over’, zegt Van den Berg. ‘Wel is een werkgroep van otib momenteel 
bezig eenduidige eindtermen uit te werken in opleidingsmateriaal 
en examinering. otib zal deze eindtermen kosteloos aan opleiders ter 
beschikking stellen.’ De verwachting is dat de nieuwe erkenning rond 
de zomer gereed zal zijn. 

Nieuwe erkenningsregeling Zonne-energie in ontwikkeling

het rendement op de investering in zonnepanelen gaat zijn, ondanks 
de veranderende regelgeving per 2023’, aldus Erik de Leeuw, alge-
meen directeur van Solarwatt Benelux.
Volgens De Leeuw is de tijd wel rijp om stappen te zetten om zoveel 
mogelijk opgewekte stroom zelf te gaan gebruiken in plaats van 
terug te leveren aan het net. ‘Uiteindelijk draait het allemaal om een 
zo hoog mogelijk rendement voor eigenaren. We verwachten ook 
een toenemende interesse in energiemanagementsystemen, zoals 
de onze EnergyManager. Het rendement wordt door toepassing van 
een energiemanagementsysteem immers geoptimaliseerd.’
Mede dankzij de salderingsregeling is het aantal woningen met 
zonnepanelen gegroeid van ruim 355.000 in 2015 tot 885.000 in 
2019. Zo blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research. En er is nog 
gigantisch veel geschikt dakoppervlak voor zonnepanelen in Neder-
land; maar liefst 892 km2 volgens het financieel adviesbureau De-
loitte. Verwacht wordt dan ook dat het aantal zonnepanelen op 
huizen, maar ook op bedrijfspanden en scholen in een aanhoudend 
tempo doorgroeit. 

Ook met minder saldering blijven  
zonnepanelen aantrekkelijk
Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen 
stap voor stap afgebouwd. Toch blijft investeren in zonne-
panelen op eigen dak aantrekkelijk. Dat zegt voorlichtings-
organisatie Milieu Centraal op basis van berekeningen van 
de gevolgen van de afbouw.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte onlangs 
in een brief aan de Tweede Kamer de details van de afbouw van de 
salderingsregeling bekend. De huidige regeling houdt in dat de 
zonnestroom die een huishouden aan het net levert, wordt wegge-
streept tegen de stroom die op een ander moment van het net 
wordt afgenomen. Na 2023 wordt de regeling afgebouwd waarna de 
saldering in 2031 helemaal stopt.
Dit houdt volgens Solarwatt, fabrikant van zonne-energiesystemen 
in dat eigenaren van zonnepanelen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent 
minder mogen salderen en in 2031 helemaal niet meer. De leveran-
cier is blij dat gebruikers en geïnteresseerden in zonne-energie nu 
weten waar ze aan toe zijn. ‘Per situatie kan nu worden bepaald wat 
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Zonnepanelen en de blikseminstallatie (plus het bijbeho-
rende aardingssysteem) worden eigenlijk altijd door ver-
schillende bedrijf geplaatst. Als beide installaties aanwezig 
zijn, dan moeten deze bij elkaar passen en mogelijk worden 
gekoppeld. In dit artikel meer over aarding op het scheids-
vlak van beide disciplines.

Aarden is een algemeen begrip. Een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen veiligheidsaarding, functionele aarding en een 
aardsysteem voor de blikseminstallatie.

Veiligheidsaarding bij pv-systemen
In nen 1010 wordt aarding beschreven voor het beschermen van 
mensen en dieren tegen aanrakingsgevaar en brandgevaar. Deze 
veiligheidsaarding wordt toegepast als een beschermingsmaatregel 
tegen foutbescherming. Het principe daarbij is het volgende: doet 
zich in de pv-omvormer een aardsluiting voor, dan moet razendsnel 
het beveiligingstoestel in de voorliggende schakel- en verdeelinrich-
ting automatisch uitschakelen binnen de voorgeschreven tijd. In 
nen 1010, bepaling 411.3.2, staat de maximale uitschakeltijd vermeld. 
Voor een (vast aangesloten) omvormer geldt in een tn-stelsel: t < 5 s, 
voor een tt-stelsel geldt: t < 1 s.
Bij voorkeur moet het foutstroomcircuit een zodanig lage weerstand 
hebben dat de waarde van de foutstroom zodanig hoog is, dat een 
overstroombeveiliging (smeltpatroon of installatie-automaat) uit-
schakelt binnen de beschreven tijd. Lukt dit niet, zoals het geval zou 

Uitgelegd: het aarden 
van pv in  combinatie 
met de blikseminstallatie

Tabel 1. Maximale weerstandwaarde van het foutstroomcircuit (voor 
vast aangesloten pv-omvormer).

kunnen zijn in een tt-stelsel, dan zal een aardlekschakelaar in het 
circuit moeten worden opgenomen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 
een ∆In 300 mA-aardlekautomaat.
Let op: een ∆In 30 mA-aardlekschakelaar is in dit circuit niet vereist en 
daarbij, door de gevoeligheid, geen passende keuze (zie nen 1010, 
bepaling 3.14 en bepaling 411.3.3).
Of er wel of geen aardlekschakelaar in de voorliggende schakel- en 
verdeelinrichting moet worden toegepast, moet in de ontwerpfase 
worden bepaald. Bij opname kan hiervoor het type stroomstelsel in 
het pand worden bepaald en de circuitweerstand (ZL-PE) worden 
gemeten.
De circuitweerstand moet voldoende laag zijn. De overstroombevei-
liging (smeltpatroon/automaat) in de voorliggende schakel- en 
verdeelinrichting bepaalt hoe laag.
Voor andere beveiligen kan de maximale weerstand als volgt worden 
bepaald:
• Bepaal de noodzakelijk foutstroom om het beveiligingstoestel aan 

beveiliging tt (1 s) tn (5 s)

smeltpatroon 16 A gF 3,5 Ω 4,2 Ω

smeltpatroon 16 A gG 3 Ω 3,8 Ω

installatieautomaat B 16 A 2,9 Ω 2,9 Ω

installatieautomaat C 16 A 1,4 Ω 1.4 Ω



15InstallQ-VAKWIJZER  mei 2020

Basiskennis E

te laten spreken binnen respectievelijk 1 (tt-stelsel) en 5 seconden 
(tn-stelsel). Voor smeltpatronen kan dit met de karakteristieken, 
voor installatie-automaten geldt dat de aanspreekstroom (IA) bij:
- type B automaat: IA = 5 x In

- type C automaat: IA = 10 x In

• Bereken ZL-PE ≤ 230 V / IA
Als een aardlekschakelaar in het circuit is toegepast dan geldt 
ZL-PE < 166 Ω. Beter is een (veel) lagere waarde voor ZL-PE. Streef naar 
ZL-PE < 10 Ω. Mocht een aardlekschakelaar haperen, dan zal alsnog de 
overstroombeveiliging na enige tijd aanspreken.

Vereffening
Of het draagsysteem op het dak moet worden vereffend, is een 
vraag die niet zomaar met ja of nee kan worden beantwoord. 
nen 1010, bepaling 712.54: ‘Waar potentiaalvereffening nodig is, 
moeten de metalen frames waaraan de pv-panelen zijn bevestigd, 
met inbegrip van de metalen kabeldraagsystemen, worden veref-

laagfrequent hoogfrequent

50 Hz 
R = ( l x r) / A (rCU = 0,0175 Ωm/mm2) 
r = weerstand van de draad (Ω) 
l = lengte van de draad (m) 
r = soortelijke weerstand (Ωm/mm2)

30 kHz 
Z = √(R2 +XL

2) 
XL = 2πfL 
Z = impedantie (hoogfrequent weerstand) (Ω) 
r = weerstand (Ω) 
XL = schijnbare weerstand van de spoel (Ω)

Tabel 2. Gedrag van materieel, laagfrequent en hoogfrequent.

fend. De vereffening moet worden aangesloten op een geschikt 
aardingsaansluitpunt. Aansluitpunten van een bliksembeveiligings-
installatie worden hiervoor niet geschikt geacht.’

Wel of niet vereffenen?
• Pv-panelen en de toegepaste leidingen zijn klasse II-materiaal. Aan 

de eisen voor foutbescherming volgens nen 1010 is hierdoor al 
voldaan. Metalen draagsystemen hoeven om deze reden niet 
‘geaard’ te worden.

• Is het draagsysteem een vreemd geleidend deel? Vreemd gelei-
dende delen zijn metalen constructies die een vreemd potentiaal 
kunnen krijgen (door een gebrek in de installatie) en dit kunnen 
verslepen, of zijn delen die het aardpotentiaal aannemen (elek-
trisch verbonden zijn met de aarde, zoals spanten, damwandpro-
fielen, metalen leidingen in de beton in een gebouw enzovoort ). 
Bij omvangrijke pv-installaties, vooral daar waar contact met gelei-
dende bouwconstructies is gemaakt, is dit contact reëel en is 
vereffening nodig.

• Materieel moet worden geïnstalleerd volgens de handleiding 
geleverd door de fabrikant. Dit is een uitgangspunt van nen 1010, 
hoofdstuk 1. Staat in de handleiding van de fabrikant dat de pa-
nelen en/of het draagsysteem moet worden vereffend, dan moet 
dit ook gebeuren.

• Door capacitieve koppeling kan een metalen frame en kabeldraag-
constructie worden geladen. Er kan dan een potentiaalverschil 
ontstaan ten opzichte van de aarde. Als het frame wordt aangeraakt, 
dan kan er een ontlaadstroompje door het lichaam lopen. Het 
schokeffect hang samen met de omvang van het pv-systeem. Hoe 
groter, hoe meer leidingen ten opzichte van de metalen delen, des 
te groter de capaciteit en de mogelijke lading daarop. Bij kleine 
systemen op een woning hoeft dit in het algemeen niet, maar 
omvangrijke systemen worden om deze reden vereffend.

 Het metalen frame moet dan worden vereffend met de veilig-
heidsaarding in het gebouw. Een pe-aansluitpunt (aardrail) kan 
hiervoor worden geïnstalleerd nabij de omvormer of daar waar de 
leidingen het gebouw binnenkomen. Als pv-draagsystemen en de 
bijbehorende metalen leidingdraagsystemen worden vereffend, is 
het belangrijk dat ook de andere vreemdgeleidende delen, die 
gelijktijdig aanraakbaar zijn op het dak, worden vereffend. Anders 
kan het vereffenen van het pv-systeem wel eens gevaarlijker zijn 
dan niet vereffenen. Immers, stroom loopt er pas door wanneer 
een persoon het een potentiaalverschil overbrugt. De vereffe-
ningsleidingen moeten in hetzelfde leidingtraject worden gelegd 
als de dc-leidingen (van het dak naar de omvormer) en de ac-lei-
ding (tussen de omvormer en de schakel- en verdeelinrichting).

Aarden en overspanningsbeveiligingen
Omvangrijke pv-systemen moeten worden voorzien van overspan-
ningsbeveiligingen (ovb’s). nen 1010, bepaling 712.534, beschrijft deze 
eisen. Overspanningsbeveiligingen zullen aanspreken (laagohmig 
worden) als de spanning te hoog wordt. Zij worden aangesloten 
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tussen de actieve delen en het aardsysteem. De ovb’s en de aardrail 
waarop deze zijn aangesloten, moeten op een toegankelijke plaats 
worden aangebracht, bijvoorbeeld waar de geleiders van de pv-in-
stallatie het pand binnenkomen of nabij de omvormer. De vereffe-
ningsleiding die deze aardrail verbindt met de schakel- en verdeelin-
richting, moet een voldoende grote doorsnede hebben om:
• hf-stroom te kunnen voeren (een lage impedantie hebben);
• bliksemdeelstromen naar aarde te kunnen voeren;
• een goede vereffening te realiseren.
Door een directe of indirecte blikseminslag de spanning op de dc-lei-
dingen ten opzichte van het aardsysteem hoog wordt, dan zorgen 
ovb’s ervoor dat er kortstondig ‘kortsluiting’ wordt veroorzaakt. Hier-
door blijft de spanning beperkt en wordt de omvormer en appara-
tuur in de schakel- en verdeelinrichting (en wat daarop is aange-

sloten in het pand) niet beschadigd.
De stootspanningsvastheid van de ovb’s moet voldoende hoog zijn. 
nen 1010, tabel 712.2, vermeld de minimale waarde afhankelijk van de 
uoc (de maximale open dc-spanning die door de panelen in serie 
wordt opgewekt).

Uitwendige Blikseminstallatie
Een uitwendige blikseminstallatie beschermt een gebouw tegen 
blikseminslag. Zo’n installatie omvat een opvanginstallatie, een 
afleidsysteem en een aardsysteem, en vormt een maasvormige kooi 
om het gebouw.
Als de bliksem inslaat op een gebouw voorzien van een uitwendige 
blikseminstallatie, dan loopt de stroom niet door het gebouw, maar 
door de daarvoor bedoelde geleiders van deze blikseminstallatie. 
Een bliksemstroom is een stroompuls die zijn maximale waarde, 
bijvoorbeeld 100 kA, bereikt in 8 µs. Deze stroom gedraagt zich 
hoogfrequent, circa 30 kHz. Om hoogfrequente stroom te geleiden, 
moet de impedantie van het aardsysteem naar aarde laag zijn, bij 
voorkeur elke aardelektrode RA < 10 Ω.
Om hf-stroom te geleiden, moeten geleiders een lage impedantie 
hebben. Dit vereist in het algemeen een (veel) grotere doorsnede, 
omdat slechts het huidje van een geleider als nuttige geleider werkt 
(skinn-effect). Bij blikseminstallaties worden om deze reden geleiders 
toegepast van 25 – 50 mm2. Deze doorsnede is ook noodzakelijk om 
ovb’s te laten werken.
De eisen aan een uitwendige blikseminstallatie zijn beschreven in 
nen-en-iec 62305-3 (algemeen) en npr 1014 (aanvullend met praktische 
voorbeelden). Als een uitwendige blikseminstallatie is aangebracht 
op een pand, dan moet deze worden vereffend met de veiligheids-
aarding-installatie in dat pand. Dit gebeurt praktisch door op grond-
niveau de uitwendige blikseminstallatie met een geleider 
A ≥ 25 mm2 te verbinden met de hoofdaardrail. Als deze verbinding 
niet wordt gemaakt, dan zal bij een blikseminslag de spanning 
tussen de uitwendige blikseminstallatie en alle metalen voorwerpen 
die verbonden zijn met de veiligheidsaarding (stalen spanten, me-
talen gestellen, metalen leidingen, wellicht het draagframe van de 
pv-installatie enzovoort) zo hoog zijn, dat alsnog doorslag plaatsvind 
met schade aan het gebouw en elektrisch materieel als gevolg. De 
hoge spanning zorgt voor ‘zijn eigen stroompad’.
Dit is als volgt te verklaren: stel I = 100 kA en ZA = 5 Ω (impedantie 
naar aarde). Dan is de spanning tussen de blikseminstallatie en 
metalen verbonden met de veiligheidsaarding 500 kV.
Daar waar metalen, verbonden met de veiligheidsaarding, zich te dicht 
bij de bliksembeveiligingsinstallatie bevinden, zal doorslag optreden. 
Deelstromen gaan dan ook door de pv-installatie, veiligheidsaardings-
installatie of door de metalen bouwconstructies naar aarde lopen.
Komt de spanning boven de 1.000 V/mm dan kan de lucht door-
slaan. In het fictieve rekenvoorbeeld betekent dit dat de afstand 
tussen metalen delen van de pv-installatie en de uitwendige blikse-
minstallatie groter moet zijn dan 50 cm.
In nen-en-iec 62305. 5.2 (Bliksembeveiliging) staat beschreven dat me-
talen objecten die niet in beschermd gebied liggen van een andere 
opvanger en meer dan 30 cm uitsteken boven het dakvlak, of een 
oppervlakte hebben groter dan 1 m2, of een uitgestrektheid hebben 
groter dan 2 m, of zich dichter dan 50 cm van de blikseminstallatie 
bevinden, moeten worden vereffend met het daknet. Als het metaal 
een voldoende dikte heeft, kan het dienst doen als opvanger en 
worden gekoppeld met het daknet.
Een pv-draagsysteem heeft een afmeting die gebruikelijk veel groter 
is dan de hiervoor vermelde criteria.

f = 50 Hz f = 500Khzf = 1kHz

opvanger
nokleiding

dakleiding

afgaande leiding

meetkoppeling

koppelleiding

potentiaal
vere�eningsrail
(hoofdaardrail)aardelektrode

ringleiding groep 
aardelektroden

Het principe van een uitwendige blikseminstallatie.

Het skineffect.

I

t

20

8 (μs)

50%

100%

Gestandaardiseerde 
stroomtijdpuls 8/20 µs.
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Basiskennis E

nen 1010, bepaling 712.534.1: ‘Het pv-systeem moet worden geïnstal-
leerd binnen beschermd gebied. Alle leidingen moeten worden 
geïnstalleerd op een voldoende grote afstand van de blikseminstal-
latie. Indien hieraan niet kan worden voldaan, moet het pv-systeem 
worden verbonden met de blikseminstallatie via een systeem voor 
potentiaalvereffening, zoals beschreven in nen-en-iec 62305-3.’

Elektrische toestellen op het dak koppelen?
npr 1014: ‘Metalen delen die een rechtstreekse verbinding hebben 
met een elektrische of elektronische installatie binnen het gebouw 
behoren waar mogelijk te zijn voorzien van een vrijstaande op-
vanger, die op een afstand d > s van het metaal is geplaatst. Als dit 
niet kan, dan moeten de metalen ter plaatse worden vereffend.’
Elektrisch materieel op het dak, zoals het draagsysteem en metalen 
leidingdragers van de pv-installatie, maar ook airco- en ventila-
tie-units, moeten dus bij voorkeur worden beschermd tegen de 
gevolgen van een directe blikseminslag door het plaatsen van een 
vrijstaande opvanger. Dit kan met verticale opvangstaven of een 
vangdraad. De opvangers moeten zo worden geplaatst, dat het 
gehele pv-syteem in beschermd gebied (‘onder moeders paraplu’) 
valt. Welke beschermingshoek (α) daarbij moet worden gekozen, 
hangt af van de beveiligingsklasse (lpl I, II, III of IV) en de hoogte (h) 
van het gebouw (figuur 5 en tabel 3).
Alle metalen delen van de uitwendige blikseminstallatie, zoals de 
vrijstaande opvanger, een daknet of afgaande leidingen richting de 
grond, moeten op voldoende afstand van de pv-installatie en het 
leidingtraject worden geplaatst, om overslag te voorkomen. Op basis 
van nen-en-iec 62305 kan deze minimale afstand (S) als volgt worden 
berekend: S = ki x kc x L
ki: een getal afhankelijk van de gekozen beschermingsklasse: 
0,08 voor lpl I (hoogste beschermingsgraad), 0,06 voor lpl II, 0,04 voor 
lpl III en IV (laagste beschermingsgraad).
kc: een factor gerelateerd aan het gedeelte van de bliksemstroom dat 
door de geleider loopt (waar je de afstand van wil bepalen). Bij één 
opvanger en één afgaande leiding geldt: kc =1. Als slechts 25 procent 
van de bliksemstroom door de geleider loopt geldt: kc = 0,25 enzovoort.
L: de lengte van de (bliksem)stroomvoerende-geleider vanaf de 
plaats waar overslag te verwachten is, tot daar waar deze is ver-
bonden met de vereffeningsleiding naar de har.

Voorbeeldberekening S:
Stel:
lpl I: ki = 0,08, opvanger kan volledige bliksemstroom voeren dus 
kc = 1, afstand l = 10 m. Afstand tussen pv en opvanger en daknet:  
d > 0,08 x 1 x 10 m = 80 cm.

Als slechts alleen het daknet nabij de pv-installatie loopt, zal slechts 
een gedeelte van de bliksemstroom dit pad voeren, waardoor kc 
kleiner wordt en de afstand S ook kleiner mag zijn.
Alleen als de afstand niet haalbaar is, dan moet het pv-draagsysteem, 

de metalen kabelgoten en dergelijke, op regelmatige afstand 
worden vereffend met de opvanginrichting/het daknet van de 
blikseminstallatie. In de praktijk zal dit aanpassingen vergen aan de 
uitwendige blikseminstallatie. Als besloten wordt de systemen te 
koppelen/vereffenen dan zijn overspanningsbeveiligingen noodza-
kelijk om schade aan het elektrisch materieel, zoals de omvormer en 
de schakel- en verdeelinrichting en alle elektrisch materieel in het 
gebouw, bij een blikseminslag te voorkomen. Deelstromen gaan nu 
immers door de pv-installatie en door de leidingen die daarmee zijn 
verbonden, naar binnen. 

PV

vrijstaande
opvanger

S

α

h

rb

h (m) lpl iv lpl iii lpl ii lpl i

α  (°) rb  (m) α  (°) rb  (m) α  (°) rb  (m) α  (°) rb  (m)

1 79 5,1 77 4,3 72 3.1 70 2,7

2 79 10,3 77 8,7 72 6,2 70 5,5

3 78 14,1 75 11,2 70 8,2 67 7,1

4 75 14,9 72 12,3 68 9,9 63 7,9

5 73 16,4 70 13,7 65 10,7 59 8,3

Tabel 3. Hoogte vrijstaande opvanger, beschermingshoek en straal bewaakt oppervlak (voor de gehele tabel: zie NPR 1014, tabel 7).

Pv-systeem in beschermd gebied.

De minimale beschermingshoek (zie ook tabel 3), waarbij h de hoogte 
van de opvanger is, α de beschermingshoek en rb de straal van de 
beschermde zone.
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Omvormers en de kwaliteit van de 
netspanning
‘In de zomers springt de omvormer regelmatig op alarm door 
een te hoge ac-spanning. Hoe komt dit en kan ik deze spanning 
verlagen om onbedoelde uitschakeling te voorkomen?’ 

Of een pv-omvormer storingsvrij energie kan leveren aan het elektri-
citeitsnet hangt samen met de kwaliteit van de spanning op het 
aansluitpunt. Welke eisen worden daaraan gesteld? En wat gebeurt 
hiermee als een pv-omvormer wordt aangesloten?

Kwaliteit netspanning
De spanning die het netbedrijf aanbiedt op een aansluiting moet 
een kwaliteit hebben. We praten dan over een sinusvormige 
netspanning 230/400 V. Maar dit is de waarde van de nominale 
netspanning; in de praktijk fluctueert de spanning echter fors en is 
hij niet altijd sinusvormig.
Uitgaande van een distributietransformator als spanningsbron en 
geen aangesloten decentrale opwekkers, geldt het volgende:
De waarde van de spanning op het aansluitpunt (de overgang van 
de installatie van het netbedrijf naar de eigenaar) zal dalen als de 
stroom (I) toeneemt die de transformator moet leveren en door het 
net loopt. Immers, door de impedantie (Z) van de transformatorspoel 
(Zt) en de distributieleidingen (Z1A en Z1B) treedt spanningsverlies (Uv) 
op: Uv = I x Z, waarbij Z = Zt + Z1A + Z1B. De spanning op het aansluit-
punt UP = Ubron - UV.
De spanning Up op een aansluitpunt wordt lager als het net sterker 
wordt belast dan normaal, en hoger bij een minimale belasting. De 
mate van spanningsvariatie wordt bepaald door de totale impe-
dantie van de kring Z en I. We spreken van een sterk net als de impe-
dantie van het voedende net laag is, en van een zwak net als deze 
impedantie hoog is. Een zwak net doet zich vaak voor bij uitlopers in 
het ls-net, zoals bij afgelegen woningen en bedrijven (boerderijen) 
die zijn aangesloten op lange ls-distributieleidingen.
Langzame spanningsvariaties op het net gedurende de dag zijn 
heel gebruikelijk. De stroom die de transformator moet leveren 
varieert namelijk en daarmee het spanningsverlies en dus de 
aansluit spanning.
Een snelle spanningsvariatie, flickr genaamd, kan zich voordoen 
doordat toestellen in- en uitschakelen. Zo zal bij het inschakelen van 
bijvoorbeeld inductieve lasten, zoals een elektromotor of een lasap-
paraat, de inschakelstroom zeer hoog zijn. Uv is dan hoog, wat resul-
teert in een spanningsdip bij het aansluitpunt. Knipperende lampen 
zijn hiervan in een dergelijk zwak net het gevolg.
Netbedrijven zijn verplicht een spanning op het aansluitpunt aan te 
bieden die voldoet aan een kwaliteit volgens nen-en 50160. Hierin staat 
onder meer beschreven dat de spanning moet liggen tussen 207 en 
253 V.

Door een hogere spanning kan apparatuur defect raken en kan de 
levensduur van elektrisch materieel korter zijn. Bij een te lage span-
ning kan apparatuur ook defect raken en kan elektronische appara-
tuur in zijn werking verstoord raken.

Nu met een pv-omvormer
Elektrische energie kan alleen van een bron naar een verbruiker 
worden verplaatst als de spanning aan de bronzijde hoger is dan aan 
de verbruikerszijde. Ofwel, een pv-omvormer kan alleen energie 
leveren aan het net als zijn opgewekte spanning hoger is dan de 
spanning op het aansluitpunt (Up). Bij geen verbruik in het pand 
moet de opgewekte spanning van de omvormer zelfs hoger zijn dan 
de bronspanning van de transformator. Dan loopt stroom namelijk 
pas de andere kant op en wordt energie geleverd aan het net.
Als een pv-installatie wordt toegepast, dan zal dus altijd de netspan-
ning ter plekke (moeten) stijgen, wil deze energie leveren. Hoe hoger 
de impedantie van het, en de impedantie van de leiding tussen 
aansluitpunt en pv-omvormer, des te hoger moet de omvormer de 
spanning opvoeren. Te veel opwekkers of opwekkers met een te 
groot opgesteld pv-vermogen zijn daarom in een net niet toege-
staan. Het netbedrijf kan dan ook niet voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseis van spanning.

Wat betekent dit in de praktijk?
De waarde van de impedantie van het voedende net Z1 – eigendom 
van het netbedrijf – is in de praktijk een vast gegeven. Wel heeft de 
eigenaar invloed op de impedantie van de leiding tussen het aan-
sluitpunt in de schakel- en verdeelinrichting en de pv-omvormer (Z2).
Deze impedantie (Z2) moet zo laag mogelijk zijn. Dan immers hoeft 
de omvormer de spanning minder hoog op te voeren om energie te 
leveren. Een lagere impedantie wordt bereikt door deze kabel zo kort 
als mogelijk te houden en de doorsnede ruim(er) te kiezen. Dus niet 
een 2,5 mm2 voor een eenvoudige pv-installatie, maar beter 6 mm2.
De doorsnede van een kabel wordt nu vaak berekent op de mini-
maal vereiste doorsnede; gebaseerd op de maximale temperatuur 
en de lengte die een leiding mag hebben.
Onder de streep is het echter altijd goedkoper (voor de eigenaar) om 
een grotere doorsnede te kiezen. Dit geldt overigens voor elke kabel 
achter de kWh-meter die langdurig stroomvoerend is. 
Uiteraard is een kabel met aders met een grotere doorsnede duurder, 
maar als in de berekening de besparing op het energieverlies  
(W = U x I x t) wordt meegenomen, dan is een kabel met een grotere 
doorsnede in de loop van de tijd voordeliger. En het voorkomt wel-
licht waar het in dit verhaal om draaide; dat de omvormer de span-
ning zo hoog moet opvoeren dat hij in alarm valt als de spanning 
boven de 253 V dreigt te komen. 

Technische vragen E

Schema voedende net; 
spanning Up op het 
aansluitpunt.

Schema met 
pv-omvormer.

Z1A

Z1B

U1 Zt Up Zt

Z1A

Z1B

Z2A

Z2B

U1
net

U2
pvZ3Up
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Uitgelicht

‘Met slimme 
aanpassingen 
kun je de 
 installatie een 
stuk veiliger 
maken’

Wie?
Ralph Oomens, zelfstandig (eigenaar) installateur en inspecteur 
micoom.  

Wat doet je bedrijf?
‘Wij richten ons vooral op bestaande, vaak (erg) oude elektrotechni-
sche installaties. Het merendeel van de huizenvoorraad in Nederland 
heeft nog oude installaties die nog jaren veilig gebruikt moeten 
worden. Met slimme aanpassingen kun je de installatie een stuk 
veiliger maken en voorbereiden op eventuele toekomstige aanpas-
singen. Daarbij is het geven van voorlichting erg belangrijk om 
bewustwording te creëren bij opdrachtgevers en gebruikers. Ook dat 
draagt veel bij aan de veiligheid.’ 

Waarom heb je een erkenning of een certificaat? 
‘In onze sector is het behalen van een erkenning onder installateurs 
eigenlijk vanzelfsprekend. Mijn vader, van wie ik het vak grotendeels 
meekreeg, is tevens erkend elektrotechnisch installateur en heeft mij 
ook bewust gemaakt van het belang van erkenning en certificering.’ 
‘Maar opdrachtgevers hebben vaak geen notie van erkenningen of 
certificeringen; ze vragen er vaak niet eens naar. De bewustwording 

hierin moet groeien, zowel bij de overheid als bij verzekeraars, con-
sumenten en beleggers. Een erkenning of certificering is een be-
paalde zekerheid in veiligheid en kwaliteit.’

Welke fouten kom je in de praktijk vaak tegen?
‘Met enige regelmatig komen we nog schrijnende situaties tegen in 
groepenkasten en installaties. De gebruiker heeft vaak geen flauw 
idee hoe onveilig de installatie is. Opdrachtgevers hebben vaak 
vooral aandacht en budget voor zichtwerk, zoals stuc- en schilder-
werk. Je moet er echt tijd en energie in steken om die bewustwor-
ding te creëren en dan valt er in tegenstelling tot wat veel installa-
teurs soms denken, uiteindelijk zeker eer aan je werk te behalen. 
Daarbij is het ook van belang dan we voldoende aandacht besteden 
aan de praktische omgang met bestaande oude installaties voor 
nieuwe generaties monteurs. Dat kan soms lastig zijn.’ 

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


