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De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt ras dichterbij. 1 januari 2022 is de geplande ingangsdatum voor één van de grootste transformaties in de bouwsector. Is de Wkb werkbaar voor u als installatiebedrijf? Ik zeg
volmondig: ja. Althans, met een certificaat of erkenning.
Drijfveer van de Wkb is kwaliteitsborging. Daarmee loopt u al op de troepen vooruit,
want sinds jaar en dag is kwaliteitsborging het fundament van uw erkenning of certificering. Cruciaal onderdeel van de Wkb is het projectdossier. Vooral als gecertificeerd installatiebedrijf bént u al gewend aan de registratie van uw projecten. Een tip: maak vooral
gebruik van de checklists bij de vernieuwde brl’s en erkenningsregelingen van InstallQ.
De werkbaarheid van de Wkb besprak ik met medebestuursleden Wico Ankersmit (directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland) en Bob Gieskens (directeur Vereniging Nederlandse Constructeurs). Wico zegt: ‘Net als elke verandering, zal ook de Wkb
voor iedereen wennen zijn. ‘Hoe richten we het ‘Wkb-werkproces’ zo efficiënt mogelijk
in?’, is het grote aandachtspunt. Daar zijn al handige applicaties voor. Zo kun je met
bepaalde apps foto’s maken van je werk die direct aan de bouwtekening komen te
hangen, compleet met data. Het werk van het installatiebedrijf zit doorgaans in of achter
de muur. Dat werk wordt nu zichtbaar, zodat aantoonbaar is hoe het werk is achtergelaten. Een bouwer die kwaliteit levert, is trots op zijn werk en laat dat graag zien, is mijn
ervaring.’
Ook Bob ziet de Wkb met vertrouwen tegemoet. Hij zegt: ‘Een foto in een app zetten is
tegenwoordig een fluitje van een cent; dat doet iedereen al de hele dag. Ook op de
bouwplaats zie ik veel bouwers en installateurs slim gebruikmaken van computers, tablets en telefoons. Het is natuurlijk wel zaak om je goed voor te bereiden op de Wkb. Mijn
tip: ga als installatiebedrijf op tijd in gesprek met je belangrijkste opdrachtgevers. Wat
hebben de opdrachtgever en de kwaliteitsborger nodig als bewijslast?’
U leest het: net als ik, zijn ook Bob en Wico opmerkelijk positief over de aankomende
transitie binnen de bouw. We gaan het meemaken. Uiteraard blijven we graag met u in
gesprek over de praktijk van de Wkb en onze mogelijke ondersteuning daarbij.
Ed Nijpels, voorzitter InstallQ
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Kwaliteitscontroles geven extra waarde aan erkenning
en certificering
Een groot aantal InstallQ-bedrijven krijgt dit jaar voor het eerst te maken met een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk. Door
dergelijke controles krijgt ook het ‘merk’ InstallQ een hogere waarde. Dat licht straalt af op de erkenningen én de certificeringen.
Wie krijgt in 2021 een kwaliteitscontrole?
Gecertificeerde installatiebedrijven zijn bekend met de kwaliteitscontroles. Dat geldt ook voor installatiebedrijven met voorheen een
Sterkin-erkenning. Maar voor installatiebedrijven met voorheen een
KvINL-erkenning, zijn deze controles nieuw.

InstallQ-installatiebedrijven scoren goed
In 2021 krijgen 1.750 InstallQ-installatiebedrijven met een bepaalde
erkenning een kwaliteitscontrole op werk. In 2020 konden dertienhonderd kwaliteitscontroles worden uitgevoerd bij InstallQ-erkende

installatiebedrijven. Hiervan is 90 procent goedgekeurd. Dit betekent
dat een grote meerderheid van onze erkenningshouders kwalitatief
uitstekend werk levert. 8 procent voldeed ten dele, 2 procent is
afgekeurd. Hiervan is uiteindelijk 2 procent van de erkenningen
doorgehaald vanwege onvoldoende kwaliteit.

Wat kunnen erkende installatiebedrijven verwachten bij
een kwaliteitscontrole?
Raadpleeg daarvoor https//:installq.nl/kwaliteitscontrole-door-installq

Uitkomst landelijke enquête energieprestatie-adviseurs
Bijna 80 procent van de voormalig EPA-adviseurs die nog
niet vakbekwaam zijn onder het nieuwe EPG-stelsel, wil
zich nog bijscholen tot EPA-adviseur. Dit blijkt uit de landelijke enquête ‘energieprestatie van gebouwen’ van RVO.nl,
NEN, ISSO en InstallQ onder circa vijfhonderd voormalig
EPA-adviseurs.
De enquête laat ook zien dat ruim de helft van de geënquêteerden
de bijscholing al succesvol heeft doorlopen. Een andere grote groep
zit op dit moment in het traject richting vakbekwaam epa-adviseur.
Sommige respondenten die nog niet zijn gestart met bijscholing,
wachten tot zij fysiek examen kunnen doen.

80 procent blijft EPA-adviseur
De enquête, afgenomen in maart, is door 495 respondenten ingevuld. 52 procent van de respondenten is nu al vakbekwaam, waarvan
85 procent aangeeft zich te willen richten op de woningbouw - basisopname. Bijna 70 procent van de nog niet vakbekwame respondenten heeft een of meer examens afgelegd. Circa 80 procent van
de voormalig epa-adviseurs die nog niet vakbekwaam zijn, wil ep-adviseur blijven onder het nieuwe stelsel. Zij zullen zich in een later
stadium bekwamen. 70 procent van hen heeft al een of meer examens gedaan.

Fysiek examineren gewenst
Geënquêteerden die nog niet zijn begonnen met bijscholing en
examinering, geven het vaakst de reden op dat zij wachten tot fysiek
examineren mogelijk is. Fysiek examineren is ook binnen de huidige
coronamaatregelen sinds enige weken weer mogelijk.

Blijvende aandacht voor examens
De faciliterende organisaties rvo.nl, nen, isso en InstallQ spelen ook in
op de kritische feedback van de respondenten. Daarmee kunnen zij
adviseurs beter ondersteuning bieden in de nabije toekomst. Zo
geven enkele respondenten aan dat de kwaliteit van examens beter
kan. De kwaliteit en de kwantiteit van de examens blijft onder de
aandacht van de vier partijen.

Berichten voor EPA-adviseurs
•B
 egin dit jaar is de bestaande overgangsregeling voor epa-adviseurs verruimd tot 1 juli 2021. De verruiming geldt voor epa-adviseurs die
nog geen bewijs van vakbekwaamheid hebben, maar aantoonbaar in staat zijn de opname van de energieprestatie te doen. De adviseurs behoren alle examenmodules te hebben behaald, met uitzondering van de software-module. Deze epa-adviseurs kunnen de
energieprestatie registreren voor zowel energielabels als voor beng-berekeningen.
• epa-adviseurs kunnen weer fysiek examens afleggen. Ga voor aanmelden en examendata naar www.cito.nl en www.examenpark.nl.
•D
 e vernieuwde site www.epa-adviesplatform.nl is uitsluitend toegankelijk voor gecertificeerde epa-adviseurs. Voor epa-adviseurs is het
epa-platform een noodzakelijk en actueel werkinstrument. Zo blijven de adviseurs onder meer op de hoogte van interpretaties van de
opnameprotocollen. Die interpretaties kunnen adviseurs direct toepassen in hun werk, waardoor (onnodige) kritieke afwijkingen
worden voorkomen. Mede om dergelijke redenen wordt de adviseurs dringend verzocht actief deel te nemen aan het epa-platform.
Gecertificeerde epa-adviseurs krijgen automatisch en kosteloos toegang tot het epa-platform.

InstallQ-VAKWIJZER mei 2021

3

InstallQ-Nieuws

Kwaliteitsborging van BRL’s en erkenningsregelingen
Beoordelingsrichtlijnen en erkenningsregelingen zijn onderhevig aan veranderingen. Zo verzwaart InstallQ bepaalde erkenningsregelingen met onder meer nieuwe eindtermen en kwaliteitscontroles. Wat is hiervan de reden?
‘Zoals bekend zijn de beoordelingsrichtlijnen gebaseerd op wetgeving’, zegt Wil van Ophem, directeur Technische Zaken van InstallQ.
‘Nieuwe wetten of aanpassingen daarop, vragen om updates of
nieuwe brl’s en eindtermen. Zo hebben we onlangs een aantal
wettelijk verplichte certificatieregelingen aangepast, zoals die over
bodemenergiesystemen, energieprestatieadvies (epa) en legionella
preventie. Voor gasverbrandingstoestellen is een nieuwe reeks brl’s
opgetuigd. Dat was in al deze gevallen noodzakelijk omdat wetgeving daarom vroeg; hetzij vanuit Nederland, hetzij vanuit de eu.’

Vanuit de markt
‘De meeste erkenningsregelingen komen voort vanuit een wens uit
de markt’, vervolgt Van Ophem. ‘Voor bijvoorbeeld ventilatie wilde
de markt een erkenningsregeling die beter aansloot op kwaliteitsaspecten. Sinds de fusie tussen Sterkin en KvINL in 2019, is er nog

maar één organisatie die binnen de installatiebranche erkenningsregelingen ontwikkelt en beheert. Dat is InstallQ. Alle erkenningen
brengen we naar hetzelfde format. Zo trekken we het kwaliteitsniveau van alle regelingen gelijk. De voormalige Sterkin-erkenningen
zijn inmiddels geharmoniseerd. Momenteel nemen we de regelingen van voormalig KvINL onder handen.’

Risicomanagement
‘De gelijktrekking van de erkenningsregelingen schept duidelijkheid
en vertrouwen in de markt. Dat is sowieso een trend die door de hele
maatschappij zichtbaar is. Opdrachtgevers, waaronder consumenten,
willen aantoonbare kwaliteit en meer transparantie van het werk. De
kwaliteitsregelingen van InstallQ helpen daarbij. Wat we eigenlijk
doen is risicomanagement. Door ons is al getoetst of een bedrijf over
de juiste vakdiploma’s en gereedschappen beschikt. En met steekproeven laten we controleren op uitgevoerd werk. Ga je in zee met
een InstallQ-bedrijf, dan heb je als opdrachtgever een bepaalde
zekerheid in kwaliteit. Je vermijdt hiermee als opdrachtgever een
groot aantal risico’s. U maakt als InstallQ-bedrijf de kwaliteitsborging
compleet met een goed eindresultaat.’

Meer gemak met het Centraal Register Techniek
Het Centraal Register Techniek (CRT) is druk in de weer om het kwalificatieregister voor vakspecialisten, vakbedrijven en
opdrachtgevers voor de gehele installatiebranche steeds verder uit te breiden. Qua gekoppelde erkennings- en certificeringsregelingen, maar ook qua veiligheid en technische mogelijkheden. ‘Het register is gemaakt vanuit een visie. We hebben vakmensen echt iets te bieden’, zegt Marcel van Lieshout, directeur van het Centraal Register Techniek.
‘Heel kort gezegd is het register simpelweg een platform voor identificatie van vakspecialisten’, zegt Marcel van Lieshout, directeur van
het Centraal Register Techniek (crt). ‘Maar ons doel is dat het veel
mogelijk gaat maken voor vakmensen, vakbedrijven en klanten. We
willen mensen nieuwe mogelijkheden laten zien en ervaren.’
Van Lieshout kan zich voorstellen dat sommigen de meerwaarde van

het crt nog niet zo zien. Hij noemt de vergelijking met de iPad;
mensen zagen er bij de introductie niet veel in, omdat ze niet wisten
waarvoor ze hem konden gebruiken. Inmiddels heeft de tablet zijn
nut bewezen.

Eenvoudig via een app
‘Het register kan naast het overzicht van erkenningen en certificaten
per bedrijf, ook vakmensen echt veel gemak opleveren’, zegt Van
Lieshout enthousiast. ‘Zij zullen, door hun vakpaspoort te tonen met
een QR-code, straks bijvoorbeeld veel sneller en eenvoudiger een
bouwplaats op kunnen lopen. Het crt kan vakspecialisten ook tips
geven over vacatures of opdrachten in de regio, of voor cursussen,
opleidingen of kennisproducten die aansluiten bij hun interesses en
vakbekwaamheid.’

QR-code
In het register zijn om privacyredenen overigens alleen bedrijven en
zelfstandig ondernemers te vinden, niet de installateurs zelf. Als een
opdrachtgever naar kwalificaties vraagt, kunnen vakmensen de
QR-code vanuit hun vakpaspoort tonen, die de opdrachtgever
vervolgens scant.
‘Deze QR-code maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een klant een
mailtje krijgt met de strekking ‘Onze collega komt donderdag om
deze tijd bij u langs. Dit is de bijbehorende QR-code’’, legt Van
Lieshout uit. ‘Voor de klant is het prettig dat hij ziet met wie hij te
maken krijgt en wat diens vakbekwaamheid is. Voor de vakman is
het ook fijn, want die weet dat de klant hem verwacht. Daarnaast is
het gemakkelijk dat hij via de QR-code onder andere de route naar
de klant krijgt.’
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Brede samenwerking
Op dit moment zijn een paar beheerders van erkennings- en certificeringsregelingen, waaronder InstallQ, en onder meer de CO-regeling, al aan het register gekoppeld. Op den duur zal het alle kwalificaties, certificeringen en bewijzen van vakbekwaamheid van
individuele vakmensen en bedrijven omvatten. Installateurs kunnen

hun erkenningen en certificaten niet zelf in de app opnemen, maar
de certificerende en geaccrediteerde instanties sturen die informatie door. Het Centraal Register Techniek is opgericht in 2019
vanuit een samenwerking tussen fnv Metaal, cnv Vakmensen,
Techniek Nederland, brancheorganisatie nvkl (luchtbehandeling
en koudetechniek) en Wij Techniek.

Kortingen via InstallQ
Zowel gecertificeerde als erkende installatiebedrijven
kunnen via InstallQ kortingen krijgen bij een aantal organisaties. Waarop kunt u zoal korting krijgen?
• Korting op vakinhoudelijke boeken van Installatie Journaal.
	Zoals handleidingen over nen 1010 en power quality, een boek over
pv-installaties en het zakboek Elektrotechniek. Ga naar
www.Installatiejournaal.nl (zoekterm InstallQ) voor meer informatie.

• Korting op abonnement voor Kennisbank Installatie Journaal.
	Op deze digitale kennisbank staat praktische informatie over
onder meer nen 1010, nen 3140, power quality, verdeelsystemen,
Atex en Machineveiligheid.
	De experts vertalen droge normen naar de praktijk met achtergrondartikelen, veel illustraties, voorbeelden, video’s, kennistests
en interactieve berekeningen. Vragen en antwoorden die u niet
kunt vinden, kunt u zonder extra kosten voorleggen aan experts.
Vraag uw korting aan met het klantnummer van InstallQ.
• 12 procent korting op kalibratie van meetinstrumenten
	Dit geldt voor E- en pv-installaties bij KWx, specialist op het gebied
van elektrotechnische meetinstrumenten en vermogenselektronica.
• T ot 10 procent korting op de kalibratie van meetinstrumenten en
de aanschaf van nieuwe meetapparatuur bij MW Instruments.
• K
 orting op (aansprakelijkheid)verzekeringen via verzekeraar
Geijsselkroon.
Raadpleeg https://installq.nl/voordelen voor links en andere
kortingen.

CO-certificering: hoe zit het met uw huidige erkenning
en certificering?
Vanaf 1 april 2022 geldt de verplichte CO-certificering. Wat
zijn de consequenties voor uw huidige erkenning(en) of
-certificering rondom gastoestellen?

Beide erkenningen krijgen een update naar het InstallQ-format. De
aangepaste versies worden begin 2022 verwacht.
•	De erkenning voor gastechnische installaties in bouwwerken blijft
bestaan in de huidige vorm.

Certificeringen
•	De certificaten voor gastechnische installaties krijgen een update.
Het gaat om brl-en 6000-04, 6000-05 of 6000-06.
•	Het certificaat voor onderhoud gastoestellen (brl6000-16) is breder
dan de verplichte co-certificering. De brl wordt beoordeeld op
overlap met de wettelijke eisen. Deze vervalt mogelijk per 1 april
2022.

Erkenningen
•	De erkenning voor onderhoud gastoestellen vervalt per 1 april
2022.
•	De erkenningen voor het onderhoud van verwarming- en warmtapwaterinstallaties én verwarminginstallaties (evi2017) worden
aangepast. Van beide erkenningen blijft een deel bestaan; een
ander deel valt per 1 april 2022 onder de verplichte co-certificering.

InstallQ-Vakwijzer krijgt een
andere vorm
Dit is de laatste Vakwijzer in de huidige vorm. Als InstallQ
willen we beter kunnen inspelen op de actualiteit. Het kan
zijn dat we dit via een digitale nieuwsbrief gaan doen. Om
een goede keuze te kunnen maken, willen we een enquête
verspreiden onder een select aantal InstallQ-installatiebedrijven. Mogelijk ontvangt u deze uitnodiging ook. In dat
geval hopen op we op uw bijdrage, zodat we goed kunnen
inspelen op uw wensen als lezer.
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Meetapparatuur volgens de CO-certificering
Aan welke eisen behoren meetinstrumenten te voldoen
volgens de CO-certificering? De outillagelijst van
BRL6000-25 geeft duidelijkheid.

of het instrument volledig voldoet aan deze Europese normering
voor meetinstrumenten. Het is mede daarom belangrijk bij de aanschaf navraag te doen bij de leverancier.

behandelt het ‘Ontwerpen, installeren en onderhouden van
het gasverbrandingstoestel’. Volgens de outillagelijst van brl6000-25
behoort meetapparatuur voor het meten van CO, O2 en rookgastemperatuur in rookgassen, gecertificeerd te zijn volgens en 50379 deel 2
(‘Eisen gesteld aan instrumenten voor verplichte metingen’).
Zo moet u er als installatiebedrijf op letten dat voor zowel CO, O2 als
rookgastemperatuur aan de eisen wordt voldaan.

Maximale waarden

brl6000-25

Onder de CO-certificering is het onder meer verplicht de concentratie koolmonoxide in de rookgassen van gastoestellen te meten en
zo nodig tot afkeuring over te gaan. Maximale waarden voor de
concentratie koolmonoxide hierbij zijn:
• 50 ppm voor open, afvoerloze gastoestellen (type A).
• 200 ppm voor open, afvoergebonden gastoestellen (type B).
• 400 ppm voor gesloten gastoestellen (type C).

Aandachtspunt leveranciers
Het is belangrijk bij de aanschaf navraag te doen bij de leverancier.
Leveranciers van meetinstrumenten behoren aan te kunnen geven

Ook moet de concentratie van koolmonoxide in de omgevingslucht
nabij het gastoestel worden gemeten. Maximale waarden hiervoor
zijn:
•	5 ppm of hoger: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken en
wegnemen.
•	Meer dan 20 ppm: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken,
oorzaak wegnemen en melden bij het bevoegd gezag (gemeente).

Ongeschikte meetapparatuur
Meetapparatuur waarbij slechts de O2-meting en temperatuurmeting en 50379 deel 2 geborgd zijn, voldoen niet aan de gestelde eisen
in brl6000-25. Ook de CO-meting moet aan de regelgeving voldoen.

Vanaf 1 april 2022 verplicht
Uiterlijk 1 april 2022 moeten installatiebedrijven gecertificeerd zijn en
beschikken over de geschikte meetapparatuur. De wetgeving is met
ingang van 1 oktober 2020 in werking getreden met een overgangstermijn van achttien maanden.

Kwaliteitshandboek voor
CO-certificering
Het maken van een kwaliteitshandboek is een belangrijk
onderdeel van de CO-certificering. Hoe doet u dat?
In een kwaliteitshandboek legt u de interne procedures vast van
uw installatiebedrijf. U beschrijft alle processen van uw bedrijf
waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt en
aantoonbaar maakt. Uw handboek moet worden goedgekeurd
door een Certificerende Instelling.

Handboek volgens BRL6000-25
Voor de CO-certificering behoort u een handboek te schrijven
volgens de procedures van de nieuwe brl6000-25: ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen
voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.
Controleer of u voldoet aan de nieuwe brl6000-25. Pas de procedures aan of breidt ze uit.
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Modelversie
Heeft u nog niet eerder een kwaliteitshandboek gemaakt, dan
legt u met het model-kwaliteitshandboek van InstallQ een goede
algemene basis. Dit handboek in Word kunt u downladen via
http://bit.ly/9-stappen-CO. Vul het handboek aan met de specifieke situatie van uw bedrijf, de vakbekwaamheidseisen uit
brl6000-25 en verwijzingen naar de juiste paragrafen in brl6000-25.

Uitbesteden
U kunt ook een op maat gemaakt handboek laten schrijven
door onder meer Vos Advies, Nedcon Organisatieadvies en
Rowiq Advies.
Google de organisaties of raadpleeg hun contactgegevens in
stap 6 (zie http://bit.ly/9-stappen-CO).

Leden van Techniek Nederland
Leden van Techniek Nederland hebben toegang tot een modelkwaliteitshandboek speciaal voor CO. Houd er rekening mee dat
ook dit handboek door de certificerende instantie goedgekeurd
moet worden.

W-techniek Nieuws

Rijksmuseum gaat verwarmen
met restwarmte

Voor het Rijksmuseum in Amsterdam realiseert technisch
dienstverlener Kuijpers een koppeling tussen de warmtekoudeopslag (wko) van het hoofdgebouw en de omliggende
gebouwen. Daardoor kan het museum de restwarmte uit de
wko-installatie gebruiken voor de verwarming van zowel de
restauratieateliers en de onderzoekslaboratoria als enkele
kantoren.

ook het Bureaugebouw (met kantoren) in de oplossing meegenomen.
Ramon Dekker, energieconsultant bij Kuijpers: ‘Het is mooi om te zien
hoe een langdurige samenwerking en open gesprekken met het
Rijksmuseum tot steeds duurzamere oplossingen kunnen leiden. De
originele installatie van 2012 was al duurzaam en na de optimalisatie
zal deze nog beter zijn. Zodra wij de koppeling hebben gerealiseerd,
kan voor deze gebouwen de gaskraan dicht.’

Met de wko verwarmt het Rijksmuseum nu al vijf bouwdelen, waaronder het hoofdgebouw. ‘Door stevig toegenomen bezoekersaantallen ontstond in de loop der jaren een warmte-overschot’, vertelt
Gerrit Engberts, projectleider Techniek bij het Rijksmuseum op de
website van de technisch dienstverlener. ‘In samenwerking met
Kuijpers besloten we te onderzoeken of we daar een duurzame
bestemming aan konden geven. Dat leidde tot het idee de warmte
te gebruiken voor de verwarming van het Ateliergebouw met restauratieateliers en onderzoekslaboratoria. Op verzoek van ons wordt

Duurzame koeling
En dankzij de duurzame warmte die het Ateliergebouw en Bureaugebouw verwarmt, beschikt het museum tegelijkertijd ook over
meer duurzame koeling. Er wordt straks immers méér warmte uit de
warme bron onttrokken dat bij het verwarmingsproces wordt afgekoeld. Dat afgekoelde water gaat terug de koude bron in en wordt
hieruit opgepompt als er behoefte is aan koeling van het museum.
De installatie levert naar verwachting in de zomer van 2021 al koeling. Enkele maanden later volgt dan de duurzame verwarming.

Geluidseisen warmtepompen en airco’s per 1 april
aangescherpt
Per 1 april 2021 worden nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of
koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen.
Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren.
Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd
tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van
stillere warmtepompen bevorderd. De warmtepompmarkt vertoont
een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie.
Deze geluidseis zal de warmtepomp helpen in zijn verdere opmars,
en ook de ontwikkeling van nieuwe stillere warmtepompen versnellen. De verwachting is dat de verkoop ook de komende tijd
verder doorgroeit.

Op voldoende afstand
De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in
de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig in werking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kunnen
installateurs echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan
de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie een
rekentool (ods-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende
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handleiding. De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf
(uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie.
De warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB-eis.
Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren
moet worden geplaatst en moet worden afgeschermd zodat de
40 dB niet worden overschreden.

voor woningisolatie’ helpt daarbij. Deze standaard geeft aan wanneer
de woning goed genoeg geïsoleerd is om over te stappen op een
andere warmtebron, zoals warmtepompen.
Daarnaast geeft de standaard inzicht in de mate van ventilatie, die
nog nodig is in de woning. Met de standaard kunnen woningeigenaren en verhuurders hun woningen voorbereiden op de toekomst,
waarin woningen zonder aardgas verwarmd worden.

Isolatie
Als installateurs een warmtepomp installeren is het verder van belang dat de eigen woning voldoende is geisoleerd. De ‘Standaard

NVKL en Techniek Nederland werken in federatie aan
kennisuitwisseling
NVKL en Techniek Nederland gaan samenwerken in een federatief verband. Dat hebben de besturen van beide verenigingen besloten. Voorzitter Mart Peeman van de NVKL: ‘De vakgebieden warmtetechniek, koudetechniek en luchtbehandeling
zijn steeds meer met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we deze stap zetten. Samen kunnen we méér bereiken
voor onze leden. Daar draait het om.’
Een belangrijke aanleiding voor de samenwerking tussen nvkl en
Techniek Nederland is de energietransitie. Voorzitter Mart Peeman
van nvkl: ‘Daar komen de vakgebieden warmtetechniek, koudetechniek, luchtbehandeling en elektrotechniek heel sterk samen.’
‘Voor nvkl-leden is het essentieel meer kennis te vergaren van elektro
en verwarming, terwijl de leden van Techniek Nederland behoefte
hebben aan kennis, opleiding en certificering binnen het vakgebied
van koudetechniek. Onze stap om binnen een federatie samen te
werken is daarom een hele logische. Kennis wordt sneller en makkelijker bereikbaar tegen lagere kosten.’

Stroomlijnen van certificering
Leden van Techniek Nederland kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden hun mensen naar een cursus sturen bij het opleidingscentrum GOo van de nvkl. En de leden van nvkl kunnen via Techniek
Nederland de voor hen zo noodzakelijke kennis van bijvoorbeeld nen
3140 vergaren. Volgens Peeman is de federatie daarom vooral gericht
op het eenvoudiger en sneller uitwisselen van kennis tussen beide
groepen vakmensen. ‘Een uitvloeisel daarvan is de samenwerking die
we, Techniek Nederland en nvkl, binnen het Netwerk Koude- en
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Klimaattechniek met InstallQ zijn aangegaan. InstallQ verzorgt voor
de partijen in dit netwerk het proces van toets- en eindtermen voor
de vijf verschillende certificaten voor het werken met zogeheten
acb-koudemiddelen (ammoniak, CO2, brandbare koudemiddelen, r32
en hfo’s).’

Opleidingen samen afstemmen
‘Daarnaast kunnen we via de nieuwe federatie nog beter de inrichting en invulling van onze opleidingen afstemmen. Uiteindelijk
willen we allemaal dat partijen als Wij Techniek een doorgaande
leerlijn aanbieden waarin opleidingen voor elektro-, warmte- en
koudetechniek naadloos op elkaar aansluiten. In die zin is de oprichting van onze federatie een belangrijke stap naar het samen oppakken en uitvoeren van activiteiten die generiek zijn. De niet-generieke activiteiten blijven bij de respectievelijke verenigingsbureaus
liggen’, zegt Peeman. ‘Overigens zullen we ook bepaalde lobby en
belangbehartiging samen doen. Denk bijvoorbeeld aan deelname
aan de verschillende gremia in Europa. In een aantal clubs is het
voldoende als we één persoon namens onze beide verenigingen
afvaardigen. Dat is efficiënter en bespaart kosten.’

Technische vragen W

Verkrijgbaarheid voorschriften riool

Gasblokkenvuur

Voor een perceel waar meerdere huizen aan elkaar zijn
gekoppeld moet ik nieuwe riolering aanleggen. Welke richtlijnen gelden hiervoor? Zo wil ik bijvoorbeeld de eisen weten van
het verloop in de riolering voor een goede doorstroming.

Ik heb wat discussie – ook met collega’s – over het uitvoeren van
werkzaamheden aan een open gasvuurtje/brander, geplaatst in
een schoorsteenopening in de woonkamer. Die is wel uitgevoerd
met een thermokoppelbeveiliging, maar verder niets. Ik kan
nergens vinden waar het omschreven staat, maar dit is toch
verboden?

U kunt deze eisen vinden in het vigerende bouwbesluit en in
nen 3215. Daarnaast heeft ISSO de praktijkrichtlijn ntr 3216.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat het bouwbesluit niet
dwingend naar nen-normen verwijst en derhalve zijn deze normen
niet vrij beschikbaar. U kunt de normen tegen betaling aanschaffen
bij nen.

Geldigheid nieuwe geluidseis
buitenunits
Woningen waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd,
gelden sinds 1 april nieuwe geluidseisen voor buitenunits van
luchtwarmtepompen. Maar gelden de eisen ook voor woningen
waarvoor eerder al een bouwvergunning is verkregen, maar die
pas na april worden opgeleverd?
De eisen gelden voor nieuw te plaatsen buitenunits bij bestaande
woningen en woongebouwen en voor nieuwe woningen en woongebouwen waarvoor vanaf 1 april 2021 nieuwe bouwvergunningen
worden aangevraagd. En ja, verleende opdrachten die na 1 april in
de bestaande bouw worden uitgevoerd, moeten eveneens voldoen
aan de nieuwe eisen. Mogelijk moeten hierdoor offertes en aanbiedingen worden aangepast.

Afstand rioolontluchting
In een bouwproject hebben we te maken met een lessenaarsdak
met een hellingshoek van 32°. Kunnen de ventilatietoevoervoorziening en de rioolontluchting in één dakvlak worden
opgenomen, rekening houdend met bepaalde afstanden?
Het antwoord hierop is te vinden in nen 3215. De ventilatietoevoervoorziening en de rioolontluchting kunnen in dat dakvlak worden
opgenomen wanneer rekening wordt gehouden met een afstand
van ten minste 6 m. Figuur 29 in deze norm laat heel goed zien hoe
u dat kunt doen.

De voorschriften hiervoor staan in npr 3378, deel 20, ‘Gasgestookte
sfeertoestellen met aansluiting op een rookgasafvoersysteem’. Hiernaast zijn ook de installatie-, onderhouds-, en gebruiksvoorschriften
van de fabrikant van het blokkenvuur van kracht. Hiervoor schrijft de
fabrikant een vaste volgorde/opstelling voor.
Voor een goede verbranding is de stapelvolgorde van de keramische
imitatiehoutblokken van belang. Soms zijn de ‘houtblokken’ één
onlosmakelijk geheel. In npr 3378 staat informatie over soorten blokkenvuurtoestellen, ventilatiesystemen en wanneer een mechanische
afvoer voor rookgassen noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval
als er mechanische afvoer van de ventilatie in de woning aanwezig
is, waardoor er kans bestaat op terugstroming van rookgassen uit het
rookkanaal de woning in. In dat geval kan een transportbeveiliging
zijn voorgeschreven die de toevoer van gas afsluit bij het optreden
van een storing van de mechanische afvoer van rookgassen.

Ventilatie-eisen bergruimten
Klopt het dat er in het bouwbesluit geen ventilatie-eisen zijn
gesteld voor bergruimten?
Het bouwbesluit stelt inderdaad alleen ventilatie-eisen aan bepaalde
ruimten. In bouwbesluit hoofdstuk, afdeling. 3.6, artikel 3.29 zijn de
eisen terug te vinden voor de luchtverversing in verblijfsgebied,
verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. In artikel 3.32 zijn de eisen
terug te vinden voor de luchtverversing in overige ruimten, zoals de
gemeenschappelijke verkeersruimte, de ruimte met een opstelplaats
voor een gasmeter, de liftschacht, opslagruimte voor huishoudelijk
afval en de stallingruimte voor motorvoertuigen.
Meer ruimten ventileren kan, maar dat moet dan wel privaatrechtelijk (in het bestek of andere overeenkomst) worden voorgeschreven.
Verder kunnen Woningborg, skw of Bouwfonds aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld voor de ventilatievoorzieningen in een
opstelplaats voor wasautomaten en/of wasdrogers of algemene
bergruimten, niet zijnde een trapkast.
(Bron: bouwbesluit, Hoofdstuk 3. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt
van gezondheid Afdeling 3.6. Luchtverversing).
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In de rekentool
wordt rekening gehouden
met alle mogelijke posities
voor plaatsing van de buitenunit.

Rekentool helpt bij
ontwerp buitenunits
Discussie over hoe geluid wordt ervaren zal er altijd wel blijven, maar er zijn nu in elk geval harde normen. Vanaf 1 april
snort en bromt een buitenunit overdag nog maximaal 45 dB en ’s nachts 40 dB. Op de erfgrens gemeten dan, of bij een
te openen raam of deur van de buren. Een speciale rekentool helpt de installateur bij het ontwerp om te voldoen aan de
regelgeving. Wim Beentjes, een van ontwikkelaars, legt uit hoe je de tool toepast.
Veel burenruzies worden veroorzaakt door geluidsoverlast. Vaak is
het lawaai maar tijdelijk; de muziek staat te hard, een hond blaft om
aandacht, gillende kinderen die na school hun energie kwijt moeten.
Maar er zijn ook geluiden die maar niet stoppen. Zo wordt er steeds
meer geklaagd over de herrie van het groeiende aantal buitenunits
van airconditioninginstallaties en warmtepompen. Met een meting
van het daadwerkelijke geluidsniveau op locatie kan worden vastgesteld dat een unit het wettelijk toegestane geluidsniveau overschrijdt, maar… dan is het kwaad al geschied. ‘Om te voorkomen dat
een geleverde unit achteraf niet blijkt te voldoen aan de wet, kan de
installateur nu vooraf een akoestische berekening maken en
daarmee aantonen er alles aan te hebben gedaan om te kunnen
voldoen aan het bouwbesluit’, vertelt Wim Beentjes, senior adviseur
op het gebied van bouwakoestiek bij advies- en ingenieursbureau
LBP|SIGHT.
Het bureau kreeg van de rijksoverheid de opdracht om daarvoor een
rekentool te ontwikkelen. Dat gebeurde in samenspraak met Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen, nvkl (de branchevereniging Koudetechniek & Luchtbehandelingen) en nvi (de Nederlandse
Verwarmingsindustrie). ‘De rekentool heeft geen officiële status,’
benadrukt Beentjes, ‘maar speelt wel een cruciale rol in de onderbouwing van de offerte en bij het aanvragen van de bouwvergunning.

Ook kan bij klachten na installatie, eerst worden gecontroleerd of de
gerealiseerde situatie in overeenstemming is met de opgestelde
berekening volgens de rekentool.’

Gratis en inclusief handleiding
Laten we eerst eens kijken wat die rekentool precies is, voordat we
op de inhoud ingaan. Altijd prettig: de tool is gratis beschikbaar op
de website van de rijksoverheid, bereikbaar via de links onderaan dit
artikel. Er download dan een rekenblad dat in veel spreadsheetprogramma’s is te openen en te bewerken. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:
1. Via een .ods-file die alleen draait onder Open Office. Hiervoor moet
dan eerst Open Office worden gedownload. Deze .ods-spreadsheet heeft een iets vereenvoudigde grafische presentatie van de
rekentool;
2. Als volledige versie na het uitpakken van een apart .zip-bestand
ook in Microsoft Excel, Apple Numbers, en Google Sheets.
Tot slot is er op dezelfde internetpagina een handleiding beschikbaar. Wat betreft de toepasbaarheid: de tool is alleen bedoeld voor
grondgebonden woningen en appartementen. Voor dit type ge-

Wettelijke normen
De nieuwe wettelijke geluidsnormen staan in Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189 1). Ze hebben betrekking op buiten opgestelde
installaties voor warmte- of koudeopwekking. In andere woorden: buitenunits van lucht-waterwarmtepompen en lucht-luchtwarmtepompen (de installaties in deze laatste groep worden meestal airco’s genoemd). De eisen zijn van toepassing in de volgende situaties:
•B
 estaande woningen: bij plaatsing van een nieuwe installatie zonder bouwvergunning na 1 april 2021.
•B
 estaande woningen: na 1 april 2021 aangevraagde bouwvergunningen.
•N
 ieuwbouw: aangevraagde bouwvergunningen vanaf 1 april 2021.
De hoofdregel is simpel: overdag (van 07.00 – 19.00 uur) mag er 45 dB aan geluid worden geproduceerd, zodat dan de warmtapwaterbereiding en ontdooicycli kunnen plaatsvinden. ’s Avonds en ’s nachts is dat 40 dB. Heeft een buitenunit geen stille stand, dan geldt zowel
overdag als ’s nachts het maximale geluidniveau van 40 dB. Ook voor bestaande bouw gelden dezelfde eisen, dus geen 10 dB verlaging
voor binnen opgestelde installaties.
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bouwen zijn diverse veelvoorkomende situaties uitgewerkt, waarop
we in dit artikel gedetailleerd ingaan. Voor uitzonderingen zal altijd
de expertise van een akoestisch adviesbureau moeten worden
ingeroepen, bevestigt Beentjes. ‘Denk dan aan opstellingen van
meerdere buitenunits naast elkaar, zoals bij rijtjeshuizen. In principe
hoeft bij de metingen conform het Bouwbesluit alleen rekening te
worden gehouden met de direct links en rechts naastgelegen woning, maar soms kan bij units die vlak bij elkaar zijn gelegen een
cumulatie van de geluidsniveaus optreden. Iets vergelijkbaars geldt
voor meerdere units op hetzelfde perceel. Daarnaast is de tool niet
goed geschikt voor situaties bij een terrasflat, waar de gevels per
woonlaag ten opzichte van de laag eronder verspringen.’

Negen standaardsituaties
Voor het overgrote deel van de situaties bewijst de rekentool echter
goede dienst. Er zijn in totaal negen standaardsituaties uitgewerkt, te

weten vier voor grondgebonden woningen, en vijf voor appartementengebouwen. De eerste beslissing die je moet nemen, is de op
voorhand meest voor de hand liggende plek voor de buitenunit.
Bij woningen gaat het dan om:
1.
2.
3.
4.

Op het maaiveld
Op een aanbouw tegen de woning
Op een bouwwerk achter in de tuin
Op het dak

Bij appartementen zijn de basissituaties voor positie van de buitenunit:
1. Aan de gevel
2. Op de galerij
3. Op het balkon
4. In een (deels) inwendig balkon
5. Op het dak
Bij grondgebonden woningen geeft de
rekentool bovendien diverse extra controlepunten aan als er sprake is van afscherming
in verband met variatie in de demping.

Gedetailleerde berekening
De rekentool berekent de geluidsoverdracht
van de buitenunit naar alle punten van de
perceelgrens die grenzen aan woningen en
naar de extra punten bij te openen ramen.
Ofwel: hoeveel zachter is het geluid bij het
meetpunt dan bij de bron, de unit zelf.
Omdat de geluidsoverdracht en het maximaal toegestane geluid nu bekend is, geeft
de rekentool vervolgens het maximale
geluidsvermogensniveau aan. Dit geluidsvermogen bestaat uit de volgende componenten:
- Het maximale geluidsvermogensniveau
van de warmtepomp
- Een correctie voor tonaliteit (geluiden met
zuivere tonen zijn hinderlijker dan geluiden
zonder)
- Een correctie voor het effect van een
eventuele omkasting
- Een veiligheidsmarge
Aan de hand van die berekening weet je
wat het geluidsvermogensniveau bij maximaal vermogen hoogstens mag zijn. De
gegevens over het maximale geluidvermogensniveau en de tonaliteit moeten worden
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opgevraagd bij de fabrikant/leverancier. Tijd voor een waarschuwing,
vindt Beentjes, want het geluidsvermogensniveau bij het maximale
vermogen is niet hetzelfde als het geluidsvermogensniveau dat
vermeld staat op het ce-label. Dat is namelijk bepaald op een lager
(nominaal) vermogen. Beentjes: ‘In de rekentool hebben we bewust
geen overzicht van alle warmtepompen en hun specificaties opgenomen. Op de rvo-lijst staan al meer dan drieduizend modellen, en
er komen steeds nieuwe bij. Daar is dus binnen het rekenmodel
geen beginnen aan. Mogelijk dat de warmtepompindustrie zelf gaat
zorgen voor een gezamenlijke database waarin die gegevens makkelijker toegankelijk zijn.’ De waarde die de fabrikant opgeeft kan nog in
de rekentool worden gecorrigeerd. Zo kan er een toeslag voor tonaal
geluid zijn van 1 – 6 dB – in plaats van de eerder voorgestelde vaste
aftrek van 5 dB bij zelfs al een gering tonaal geluid.
Als er een omkasting wordt toegepast, dan is het effect daarvan
afhankelijk van de combinatie warmtepomp en omkasting. Het is
van belang om die gecombineerde data van geluidvermogen en de
demping van de kast op te vragen bij de respectievelijke leveranciers. Verder wordt nadrukkelijk geadviseerd om niet precies op het
randje te gaan zitten met het resultaat van de berekening, maar een
veiligheidsmarge van 3 dB aan te houden. Deze marge is aangegeven in de rekentool en moet worden aangehouden omdat in
principe geldt dat bij ontwerpen op de eis, de helft van de situaties
niet voldoet. Check tot slot ook altijd of er nog aanvullende lokale

verordeningen van kracht zijn, zoals gegevens over te bouwen
woningen in het bestemmingsplan.

Toelichting goed lezen
De rekentool is zo overzichtelijk mogelijk gemaakt, maar vergt wel
aandacht. Ook voor Beentjes was berekeningen maken met de
spreadsheet op zijn scherm even oefenen: ‘In het begin heb ik een
klein beetje moeite gehad om de strekking van het rekenmodel voor
appartementen te begrijpen. Ik raad iedereen dus aan om de toelichting goed te lezen. Bij elke situatie staat een uitgebreide toelichting.
Ik denk dat je er even voor moet gaan zitten, zodat je weet wat je
doet. Het gaat er dan vooral om dat je de situaties begrijpt en hoe je
die gegevens moet invoeren. Dan kom je een heel eind.’
Bovendien zijn er diverse voorlichtingsactiviteiten. Zo organiseerden
alle deelnemende brancheorganisaties eind 2020 een webinar om
een uitgebreide toelichting op de geluidseisen te geven en de
rekentool te demonstreren (zie de link hieronder).
Beentjes heeft nog een tip. ‘Als je een berekening gaat maken voor
een appartementengebouw, moet je heel goed kijken naar allerlei
reflecterende vlakken binnen een afstand van 2,5 m van de bron en
de ontvangpositie.’

Betrouwbare basis
En als de berekening uit de printer rolt, is de installateur dan helemaal gedekt? Beentjes: ‘De berekening in het voortraject volstaat in
principe. De meetuitkomst bepaalt of er wordt voldaan aan de eis.
Natuurlijk kan er nog van alles gebeuren tussen de momenten van
berekenen, toetsen en installeren. Maar zodra er een rapport is met
de berekening en de gegevens van de leveranciers of fabrikanten,
ligt er een betrouwbare basis en is er een grote mate van zekerheid
vooraf.’

Handige links:
- De rekentool: https://bit.ly/Rekentool-wp
- De webinar: https://bit.ly/Webinar-wp
- Handige documenten: https://bit.ly/Document-wp

In de rekentool wordt rekening gehouden met alle mogelijke posities
voor plaatsing van de buitenunit.
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Plek genoeg voor
zonnepanelen in 2050
Zonnestroom is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen om een CO2-neutrale samenleving te bereiken. Maar is
er genoeg ruimte om al de daarvoor benodigde panelen te plaatsen? TKI Urban Energy en Generation Energy zochten het
uit. De uitkomst is: er is genoeg plek.
Op dit moment komt 10 TWh/a stroom van zonnepanelen. In 2030
zal dat conform de berekeningen van het pbl (kev) 23,6 TWh/a zijn.
Voor 2050 zijn er nog geen doelen gesteld, maar de ambities lopen
uiteen van 70 – 200 TWh/a. Voor deze ambities zijn in het rapport
twee varianten opgesteld; één variant waarbij de focus op daken ligt
en één variant waarbij de opwek meer gebalanceerd over alle mogelijke ruimtelijke categorieën wordt verdeeld.

Energie per oppervlakte-eenheid
De studie keek naast de optie ‘zon op dak’ naar drie andere categorieën; infrastructuur, landschap en water. Voor alle vier de categorieën is nauwkeurig uitgezocht hoeveel ruimte hiervoor in Nederland
beschikbaar is en – door gebruik te maken van realistische modelsystemen – is bepaald hoeveel energie per oppervlakte-eenheid er
opgewekt kan worden. Deze studie is de eerste die dit voor heel
Nederland uitgerekend heeft.

Zon op het dak
Een van de, in het onderzoek uitgewerkte, varianten kiest voor
80 procent zon op daken. Dat is natuurlijk alleen realistisch als daar
stimulerend beleid op gemaakt wordt en innovatie doorgaat. Want
hoe lichter de panelen, hoe meer daken geschikt zijn. En als de
kosten van zonnestroom dalen, worden ook plekken met minder zon
(zoals daken op het noorden) aantrekkelijker.

23 procent hoger rendement
Het rendement van zonnepanelen neemt tot 2050 naar verwachting
flink toe tot 23 procent gemiddeld van alle geïnstalleerde panelen.
Dit is een derde hoger dan nu. We berekenen een hoge bezetting
van daken (65 – 80 procent) omdat er ook lichte panelen verkrijgbaar
zullen zijn en we zoveel mogelijk ruimte op daken benutten.

Erkenningsregeling zonnestroomsystemen
borgt kwaliteit pv-installaties
De vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen
van InstallQ borgt een gegarandeerde kwaliteit.
Installatiebedrijven met zo’n erkenning op zak komen tegemoet aan de Wet Kwaliteitsborging.
Hoe is een consument verzekerd van goede en juist geplaatste en
aangesloten zonnepanelen? Het antwoord is: als het installatiebedrijf
dat de werkzaamheden verricht is erkend volgens de regeling
Zonnestroomsystemen. Deze regeling beschrijft de eisen voor het
ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche
zonne-energiesystemen.

Kwaliteitsborging aan de voorkant
De kern van de erkenningsregeling is dat kwaliteitsborging nu aan
de voorkant van het proces ligt. Wil van Ophem, technisch directeur
InstallQ: ‘De erkenningsregeling beschrijft meetmethodieken en
andere instrumenten voor een goed ontwerp en optimale uitvoering. Daarnaast kunnen de installatiebedrijven zelf controles uitvoeren met een checklist.’

Breed draagvlak
Die checklist is één-op-één gelijk aan die van Scope12. De nieuwe
inspectienorm van scios die tot stand kwam op initiatief van het
Verbond van Verzekeraars, Holland Solar, iKeur en Techniek Nederland. Van Ophem: ‘Bij al onze erkenningen zoeken we zoveel mogelijk samenwerking en afstemming met stakeholders. Zo creëren we
een breed draagvlak voor de kwaliteitsverbetering en veiligheid van
de installatiesector.’
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Wet Kwaliteitsborging

Erkenningsregeling zonnestroomsystemen

De vernieuwde erkenningsregeling sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging die stapsgewijs wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2021. Meegenomen zijn nieuwe regels in de bouw, waaronder nen 1010. Ook is
geleerd van incidenten uit de praktijk, zoals pv-installaties die in
brand vlogen. ‘Werken volgens deze erkenning kan dergelijke voorvallen voorkomen’, aldus Van Ophem.

De erkenningsregeling maakt onderscheid tussen kleine installaties
(met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 A) en grote systemen
(boven de 3 x 25 A). Zo geven grote installaties meer risico en vergen
meer eisen voor vakbekwaamheid. Houders met een erkenning voor
grote installaties krijgen ook vaker een kwaliteitscontrole.

Hollander Techniek
zet Apenheul
in ander licht

Hollander Techniek en Stichting Apenheul tekenden onlangs een partnerovereenkomst. De twee Apeldoornse bedrijven gaan elkaar helpen bij het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzaamheid. Het installatiebedrijf
realiseert het komende jaar onder andere ledverlichting in
verschillende gebouwen op het apenpark.
Financieel directeur Rob Beekhuis van Hollander Techniek noemt de
band die zijn bedrijf heeft met de Apenheul meer dan uitsluitend
een klantrelatie. ‘Onze ambities en waarden raken elkaar op meerdere punten. Duurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn belangrijke thema’s binnen Hollander Techniek. Bij Apenheul is natuur
educatie een belangrijk thema en is de ambitie om een zo duurzaam
mogelijk park te ontwikkelen groot. Als technisch dienstverlener
kunnen wij een grote bijdrage leveren aan het realiseren hiervan.

Lichtoplossing op maat
Voor de Koninklijke Visio Onderwijs Breda zocht Bink Elektro uit
Sprundel een speciale lichtoplossing op maat. Voor de kinderen
die een meervoudige beperking hebben, is rekening gehouden
met een specifieke wens waarbij de verblindingshoek een heel
belangrijke rol speelt, evenals de gelijkmatigheid van het uitgestraalde licht.
Een verlichtingsproject met een speciaal applicatiegebied als dit,
vraagt ook om speciale eisen. Het elektrotechnisch installatiebedrijf vond de geschikte oplossing bij Ledvance dat alle armaturen
leverde die voldoen aan de strenge eisen van de opdrachtgever.
Zo mocht de uitstraling van de verlichting onder een hoek van 45°
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Daarmee helpen we Apenheul, maar geven we ook invulling aan
onze eigen doelstellingen op dit vlak.’

Liefde voor de natuur
Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul, vindt dat het dierenpark
naast de missie waarin de liefde voor natuur centraal staat, een
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft die breder is.
Eén van de ambities van Apenheul is om alle verlichting op het park
te vervangen door duurzame ledverlichting waardoor het energiegebruik fors daalt. Welsing: ‘Op deze manier willen we ook liefde voor
dieren en natuur stimuleren bij onze bezoekers om zo de druk op de
natuur te voorkomen of te beperken.’
De partnerovereenkomst komt voor Apenheul op het juiste moment, nu door de corona-pandemie alle steun welkom is.

niet meer dan 500 cd/m2 zijn. Daarnaast moest de ugr <16 zijn en
de lichtkleur 3.000 K. In nauwe samenwerking met Ledvance
zocht Bink Elektro naar een geschikte lichtoplossing voor het
gehele gebouw.
Voor de verlichting van de leslokalen werd deze oplossing gevonden in de Ledvance Linear IndiviLED Direct DALI. De armaturen zijn gependeld geïnstalleerd en bieden een homogene
lichtverdeling en een lage verblinding (ugr <16) dankzij de IndiviLED-optiek. Ze worden aangestuurd met Osram Dali mcu voor
comfortabel en energie-efficiënt lichtmanagement.
Met de nieuwe lichtoplossingen bespaart de school 60 procent op
de energierekening, terwijl het aantal lumen meer dan verdubbeld is ten opzichte van de oude verlichting.

Basiskennis E

Wanneer, hoe en waarom
vereffenen in badruimte?
Welke metalen objecten moeten wel en niet worden vereffend in een ruimte met een bad of douche?
Op deze veel gestelde vraag gaan we het antwoord geven. Maar ook de antwoorden op het hoe en
waarom van potentiaalvereffening worden gegeven.
In nen 1010, bepaling 701.415.2, staat vermeld dat in een ruimte met
een badkuip en of douche (voor dit artikel: ‘badruimten’) er een
plaatselijke, aanvullende vereffening moet zijn. Alle metalen gestellen moeten plaatselijk worden verbonden met alle bereikbare
vreemd geleidende delen. Deze eis geldt alleen voor metalen objecten (metalen gestellen en vreemd geleidende delen) die zo zijn
opgesteld dat zij door een fout of door potentiaalvereffening onder
spanning kunnen komen. Het belangrijkste uit deze bepaling en hoe
dit praktisch is te realiseren:
•	De vereffening moet plaatselijk zijn. Met plaatselijk wordt bedoeld
dat alle metalen gestellen en alle (bereikbare) vreemd geleidende
delen in de badruimte of direct nabij (andere zijde van de muur)
met elkaar moeten worden verbonden. Dus niet alleen via de
aardrail in een meterkast.
•	Wat moet worden vereffend en hoe? Metalen gestellen zijn de
geleidende omhullingen van elektrisch materieel, zoals de behuizing van een wasmachine, sunshower, straalkachel en elektrische
(vloer)verwarming. Deze apparaten worden aangesloten op een
wcd met ra of bij een vaste aansluiting op een pe-aansluitpunt (als
in gebruiksaanwijzing vermeld staat dat het moet worden verbonden met pe).

mingstoestel), moet nog aanvullend plaatselijk worden vereffend
(figuur 5). Als vereffeningsleiding mogen vd-draad of blanke massieve (vertinde) draad worden toegepast.

Spanning
Een ander woord voor potentiaalverschil is spanning. Er kan spanning staan tussen twee aanraakbare metalen objecten of bijvoorbeeld een metalen object en de vloer. Door deze plaatselijk geleidend met elkaar te verbinden, ofwel te vereffen, is het
potentiaalverschil ertussen nihil, ook al zou er bijvoorbeeld een
aardsluiting plaatsvinden in de wasmachine.
Als de vereffening niet plaatselijk is, maar bijvoorbeeld via de aardrail
in de meterkast, dan is de spanning hoger. Dat mag dus niet.

Gevaarlijke stroom
Stel, in de wasmachine (die niet aanvullend plaatselijk is vereffend)
doet zich een aardsluiting voor. Door de beschermingsleiding Rpe
moet dan een hoge stroom lopen, die in de meterkast de beveiliging
moet laten aanspreken binnen 0,4 s (foutbescherming). De waarde
van de foutstroom wordt bepaald door de circuitimpedantie Zc; de
impedantie van het foutstroomcircuit tussen L en PE.

Vreemd geleidende delen
Vreemd geleidende delen (vgd) zijn metalen objecten (niet elektrische toestellen) die een vreemd potentiaal (kunnen) hebben. Ze
kunnen (ergens in de installatie) door een fout een vreemd potentiaal aannemen of ze zijn ergens verbonden met de aarde, zoals in
een badruimte vaak het geval kan zijn. Bijvoorbeeld omdat ze contact maken met beton of zand en daardoor het potentiaal van de
aarde aannemen. Betonconstructies zijn immers voorzien van betonijzer dat verbonden is met de fundatie van het gebouw en daarmee
maken ze een goede verbinding met de aarde.
Het potentiaal van de aarde kan afwijken van het potentiaal van de
aardingsinstallatie. Daardoor kan een potentiaalverschil – ofwel
spanning tussen een betonnen vloer en een wasmachine-omhulling
of een kraan ontstaan. Dat moet worden voorkomen met de plaatselijke vereffeningsinstallatie.

1. 230 V-vloerverwarming met metalen mantel (pe) is metalen gestel.

Onderling verbinden
Het koppelen van de vereffeningsleidingen gebeurt meestal op een
aardrail, gemonteerd in een inbouwdoos: het centraal-aardpunt (cap)
genaamd. Maar dat kan ook met andere verbinders zoals Wagoklemmen. Ook doorlussen in dezelfde ruimte kan, als alle objecten
maar plaatselijk zijn gekoppeld en er betrouwbare, deugdelijke
verbindingen worden gemaakt die bereikbaar blijven.
De beschermingsleidingen (de geel/groene draden verbonden met
metalen gestellen en beschermingscontacten van wcd’s) worden
meestal al gezamenlijk verbonden in de plaatselijke centraaldoos
met beschermingsleidingen aan het plafond. Echter, elke afzonderlijke eindgroep (bijvoorbeeld voor een wasmachine of een verwar-

2. Het centraal-aardpunt (cap).
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doorsnede vereffeningsleiding
[mm2]
vereffeningsleiding volledig
beschermd, bijvoorbeeld:
draad van doos naar doos

≥ 2,5

niet volledig beschermd,
bijvoorbeeld: draad gekoppeld
op radiator of kraan

≥4

Als een persoon dit potentiaalverschil overbrugt met een vochtig
lichaam met een groot aanrakingsoppervlak (blote, natte voeten en
handen), dan kan de stroom gevaarlijk zijn. Door al deze geleidende
objecten en de vloer plaatselijk met elkaar te verbinden, is het potentiaalverschil (ook bij een fout in elektrisch materieel) nihil. Er kan
dan geen gevaarlijke stroom lopen door een persoon.

Kunststof leidingen

Tabel 1. Doorsnede vereffeningsleiding.

Stel, Rc = 2,3 Ω, de netspanning 230 V. Er loopt dan door de Rpe een
stroom van: Ω = 230 V / 2,3 Ω = 100 A.
Stel dat de beschermingsleiding Rpe een weerstand van 0,3 Ω heeft.
Als daardoor een stroom loopt van 100 A, dan valt over deze draad
een potentiaalverschil (tussen begin en einde) van: U = I x Rpe = 100
A x 0,3 Ω = 30 V.
Dit potentiaalverschil staat nu ook tussen de wasmachine en alle
andere delen in de badruimte die zijn verbonden met het cap, zoals
de radiator. Ook staat deze spanning tussen de wasmachine en de
betonnen (betegelde) vloer als de vereffening in de vloer ontbreekt.

Radiator- en waterleidingen van metaal die door een muur lopen,
door de betonnen vloer of zijn verbonden met de HAR in de meterkast, zijn vreemd geleidende delen. Ze nemen immers het aardpotentiaal aan. De aanraakbare metalen objecten (radiator, kraan) die
met deze geleidende leidingen zijn verbonden, moeten ook in de
badruimte worden vereffend.
Anders ligt dat bij kunststof leidingen. Deze zijn gemaakt van isolerend materiaal. Als bijvoorbeeld een radiator of een kraan geen
contact maakt met beton (muurbeugels, metalen blad) of andere
met de aarde verbonden zaken, en is aangesloten op een niet geleidende leiding, dan is het geen vreemd geleidend deel. Een kraan of
radiator hoeft dan ook niet te worden vereffend. Want ook al raakt de

CAP

centraaldoos
badruimte

aardrail
meterkast

spanning

aardpotentiaal
unihiel

wapening in vloer

radiator

stroom

u

PE

CAP

RPE

één van de twee

centraaldoos
badruimte

HAR
3. De spanning tussen wasmachine en radiator bij het ontbreken van
potentiaalvereffening.

Unihiel

stroom
PE

aardrail
meterkast

u

RPE
aardpotentiaal

4. De spanning tussen wasmachine-omhulling en de vloer zonder
plaatselijk aanvullende vereffening.
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radiator

HAR
5. Vereffening (rode lijnen) voorkomt potentiaalverschil.

CAP

Basiskennis E

6. Radiator geïsoleerd opgesteld, geen stroom door lichaam.

7. Kunststof koppeling.

persoon die delen aan en tegelijk een wasmachine met een aardfout,
dan kan er geen stroom lopen (figuur 6). Het is immers geïsoleerd
opgesteld, net zoals een metalen deurklink in een houten deur.
De radiator (en eventuele kraan) zijn wel vreemd geleidende delen
als de aluminium laag in de leiding aan beide zijden wel geleidend
contact maakt. Bepalend in deze zijn dus de verbindingen die
worden toegepast op de leiding. Kunststof koppelingen voorkomen
contact.

Wel vereffenen

Geleiding van vloeistoffen
Een andere kwestie is hoezeer water geleidt in een leiding. Met de
proefopstelling (figuur 8) wordt de weerstand gemeten. Twee stukjes
koperen buis (rood) zijn met een knelkoppeling verbonden met een
isolerende buis (blauw) met een lengte van 1 m. Nadat de leiding is
gevuld met verschillende vloeistoffen is de weerstand gemeten met
een isolatieweerstandmeter met een beproevingsspanning van
500 VDC. Uit de proeven bijkt dat schoon demi-water een goede
isolator is (tabel 2). De mineralen erin geven het water een mate van
geleidbaarheid, maar zeker geen goede. Dood-cv-water dat roest
bevat blijkt slechter te geleiden dan schoon kraanwater.
Stel dat de radiatorleiding (figuur 8) 5 m lang is en is gevuld met oud
cv-water, dan heeft dit een weerstand van circa 5 MΩ (5 x 1 MΩ). Als
op de omhulling van de wasmachine 230 V staat (worst case
scenario) en een persoon zou de radiator en de wasmachine aanraken, dan is de stroom door het lichaam maximaal 230 V: 5 MΩ =
0,046 mA. De lichaamsweerstand is hierbij verwaarloosd. Deze kleine
stroom is niet waarneembaar en dus veilig. Voor een kraan aangesloten op een isolerende leiding van 5 m gevuld met leidingwater,
zou de stroom maximaal 1 mA zijn.
Op basis van deze proeven kan worden geconcludeerd dat kraanwater en cv-water als isolerend mogen worden beschouwd. Ook een
rioolafvoerleiding van kunststof, aangesloten op een vrijstaande
metalen badkuip maakt de metalen badkuip niet tot een vreemd
geleidend deel. Een metalen drainagegoot of metalen bad- of douchebak die contact maken met beton wel.

In een badkamer moeten dus plaatselijk worden vereffend:
•	alle aansluitpunten met metalen gestellen en beschermingscontacten van wcd’s,
•	vreemd geleidende delen die bereikbaar zijn opgesteld. Vreemd
geleidende delen zijn in het algemeen die metalen objecten in
een badruimte, die op een manier met de aarde verbinding
maken. Bijvoorbeeld doordat ze met geleidende pijpen zijn verbonden met de aardrail in de meterkast, contact maken met zand
of beton, met metalen beugels in de betonnen muur enzovoort.
Bij twijfel of een metalen object wel of geen vreemd geleidend deel
is, ofwel het wel of niet moet worden vereffend, kan de isolatieweerstand worden gemeten, voordat het met water wordt gevuld.
De isolatieweerstand kan dan worden gemeten tussen het betreffende metalen object (kraan, radiator) en bijvoorbeeld een pe-contact
van een wcd. Als de gemeten weerstand groter is dan 500 kΩ, dan
hoeft het metalen object niet te worden aangesloten op een vereffeningsleiding. Is de weerstand lager, dan is er mate van verbinding
met aarde en dan moet het wel worden aangesloten op een vereffeningsleiding.

koperen buis
in contact met
vloeistof

isolatieweerstand
[MΩ]

koperen buis
in contact met
vloeistof

transparante PVCbuis met vloeistof 1m 3/8”

8. Proef naar geleidbaarheid van water.

PE WCD
vloeistof

weerstand vloeistof 1m - buis 3/8”

leeg

oL (hoger dan 500 MΩ)

accuwater- demi-water
(zonder mineralen)

1.500 MΩ

leidingwater

240 kΩ

cv-water nieuw

230 kΩ

cv-water oud

1 MΩ

Tabel 2. Weerstand van vloeistof in isolerende leiding
(bron: C+B advies).

radiator

R?

9. Risico meten: wel of geen vgd?
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Technische vragen E

Bespaar niet op dikkere kabels
De thermische belasting wordt in het algemeen als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de doorsnede van de
geleiders in een kabel. Vervolgens moet worden gecontroleerd
of het spanningsverlies niet te hoog is. Maar is dit ook de juiste
aanpak bij het aansluiten van bijvoorbeeld een EV-laadunit of
een pv-omvormer?
De elektrische installatie van het distributienet moet zodanig zijn
aangelegd dat de voedingsspanning voldoet aan de netcode. Daar
waar de elektriciteit van het netbedrijf naar de eigenaar overgaat,
moet deze aan de volgende eisen voldoen:
• 230 V ± 10 procent voor 95 procent van de tijd, gemiddeld over
10 min. gedurende een week.
• 230 V + 10 procent en -15 procent van de tijd gemiddeld over
10 min. gedurende een week.

Spanningsdips
De spanning wordt lager in de verdeler (en op de apparatuur in een
gebouw) als er stroom wordt onttrokken uit het voedende net.
Immers, er treedt spanningsverlies op (Uverlies = I x Zvoeding).
In de praktijk worden meerdere woningen aangesloten op dezelfde
distributiekabel en allen laten een mate van stroom lopen. Hoe
groter de optelsom van deze stroom des te groter het spanningsverlies, des te lager de spanning in elke verdeelinrichting. Dat kan soms
waargenomen worden als bijvoorbeeld bij de buurman een motor
inschakelt, en dan in verschillende huizen het licht kortstondig dimt;
Uverdeler = Ubron – Uverlies.
Ook is er spanningsverlies tussen de verdeelinrichting en
verbruikend materieel. Hiervoor geldt ook Uverlies = I x Zleiding.
Aangezien de stroom die moderne apparatuur opneemt vaak pulserend van karakter is in plaats van sinusvormig, is het spanningsverlies
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ook grillig en wordt de ‘sinusvormige netspanning’ misvormt. Het
niet (goed) functioneren van aangesloten apparatuur kan hier het
gevolg van zijn. Door bewust kabels met een grotere doorsnede te
kiezen is de impedantie (Z) lager, het spanningsverlies lager en de
misvorming van de netspanning minder. Bedenk ook wat het aan
energie bespaart als bijvoorbeeld een EV-laadunit met een dikkere
kabel wordt aangesloten. De kosten voor de dikkere, duurdere kabel
zijn snel terugverdiend.

Spanningsopdrijving
Het omgekeerde doet zich voor als een pv-installatie wordt aangesloten op een verdeler. Om energie terug te leveren aan het net,
moet de spanning bij de omvormer hoger zijn dan de spanning in
de verdeler. Als de impedantie van de leiding (Zleiding) hoog is
(lange dunne kabel tussen verdeler en pv-omvormer), dan moet de
spanning hoog worden opgeregeld in de omvormer. Dit gebeurt
automatisch. Ditzelfde geldt ook bij een zwak net; hiermee wordt
bedoeld een betrekkelijk hoge impedantie van Zvoeding. Dit is
bijvoorbeeld het geval als een aansluiting wat verder is verwijderd
van de distributietrafo van het netbedrijf.
Wat gebeurt er nu als de hele wijk op een zomerdag energie gaat
opwekken? Elke omvormer in de wijk wil energie leveren; De optelsom van opgewekte stroom is groot en het spanningsverlies (nu
de andere kant op) ook. De spanning van de omvormers regelen
zich op tot 230 V + 10 procent = 253 V. Dan is het gebruikelijk dat hij
in alarm gaat en uitschakelt. Ondertussen is in de woning de spanning ook gestegen tot bijvoorbeeld 250 V. Vandaar dat sommige
apparaten in huis dus schijnbaar onverklaarbaar stuk gaan, sinds er
een pv-installatie is geïnstalleerd.
Aan de impedantie van de voeding (de trafo en distributiekabel van
het netbedrijf ) kan weinig worden gedaan, maar aan de kabel van
de verdeler naar de omvormer wel. Ook hiervoor geldt: kies een
kabel met grotere doorsnede dan bepaald volgens Nen 1010.

240 V
Ubron

MS

Ι

225 V

verdeler

Zleiding

verbruikend toestel

Uverdeler

Ι

LS

230 V

Zvoeding

Verlies bij verbruik.

240 V
Ubron

MS

LS

Ι

245 V

Ι

250 V?

verdeler

Zleiding

PV-omvormer DC

Uverdeler

Zvoeding

Verlies bij opwekking.

Dit is uiteraard duurder in aanschaf, maar uiteindelijk goedkoper.
Stel een kabel wordt berekend op 2,5 mm2. De lengte is 15 m, de
stroom 16 A. Het spanningsverlies van deze kabel is bij benadering:
∆U = I x R x cos j + I x c x sinj
Waarbij:
c = cc -cL
cc = 1/(2πfC)
cL = 2πfL
R= (I x ρ) / A
(ρcu = 0,0175 Ωm/mm2)

Nu dezelfde berekening bij een kabel van 15 m, 2,5 mm2 en 4 mm2,
voor een ev-laadunit;
stel: 350 dagen x 5 h laadstroom 20 A (W = I2 x Z x t):
2,5 mm2: W = 202 x 0,23 Ω x 1.750 = 161 kWh
4 mm2: W = 202 x 0,144 Ω x 1.750 = 100 kWh
Een verschil van 61 kWh kost circa 12,20 €/a (uitgaande van
0,20 €/kWh). Een dikkere kabel is in beide gevallen in enkele jaren
terugverdiend en bespaart daarna, heeft minder spanningsopdrijving en spanningsverlies en een betere kwaliteit van spanning en
stroom tot gevolg. Nu alleen nog zo’n dikkere kabel aan de klant
verkopen…

De frequentie is slechts 50 Hz (en wat hoger harmonische, zodat het
tweede gedeelte van de formule in verhouding tot de ohmse weerstand laag is. Laten we zeggen 10 procent extra).
R = (15m x 0,0175) / 2,5 mm2 = 105 mΩ (per ader). Voor de totale
kabel nemen we de impedantie 230 mΩ (ZL + ZN +10 procent).
∆U = 16 A x 0,23 W = 3,68 V, waarbij Pverlies = U x I = 3,68 V x 16 A = 59 W.
Als een 4 mm2 wordt gekozen is (op dezelfde manier berekend) de
totale impedantie 144 m:
∆U = 16 A x 0,144 Ω = 2,3 V, waarbij Pverlies = U x I = 2,3 V x 16 A = 36 W.
23 W verschil kost bijvoorbeeld over 250 lichtdagen: dagen x 10 h =
58 kWh x 0,20= 11,60 €/a. Uit de berekening blijkt dat een grotere
doorsnede van de kabel in enkele jaren is terugverdiend.
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Uitgelicht

‘We bestaan ruim 140 jaar,
maar lopen ver voorop als
het gaat om duurzaamheid’

Wie?
Tom van Engelen, directeur van Vriend bv.

Wat doet uw bedrijf?
‘Vriend bv levert en onderhoudt installaties op het gebied van elektrotechniek, veiligheid, werktuigbouwkundige en duurzame installaties
voor de zakelijke markt. Dat doen we vanuit een energieneutraal
bedrijfspand in Coevorden. We werken vooral voor de sectoren zorg
en onderwijs, retail en utiliteit. Duurzaamheid vinden we zeer belangrijk. 15 procent van het wagenpark (zes auto’s) rijdt op waterstof.
Wij hebben een eigen waterstoftankstation en educatiecentrum,
waar ons eigen personeel en studenten kunnen zien wat je kan met
waterstof en hoe het wordt gemaakt. Vriend bv bestaat meer dan
140 jaar, maar ondanks zijn hoge leeftijd loopt het bedrijf ver voorop
als het gaat om duurzaamheid en digitalisering van de bedrijfsprocessen.’

Waarom heeft u certificaten?
‘Het uitgangspunt van ons werk is altijd dat we goede kwaliteit
leveren. Dat voeren we op alle fronten door. Bijvoorbeeld in het feit
dat we werken met digitale werkbonnen en na afloop van een
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opdracht een foto maken van het eindresultaat. Om dezelfde reden
hebben we ook certificaten. Ze staan garant voor kwaliteit en goed
opgeleide mensen. Vanwege onze focus op duurzaamheid, hangt
aan onze muur met certificaten uiteraard ook het ‘mvo-certificaat voor
sociaal en duurzaam ondernemen en werken.’

Welke fouten komt u in de praktijk vaak tegen?
‘Als wij bij een klant langskomen omdat die problemen met de
installatie ervaart, bijvoorbeeld omdat hij het pand niet goed warm
krijgt of het pand is slecht geventileerd, dan is dat erg vaak omdat
installaties verkeerd zijn gedimensioneerd. Meestal hebben ze te
weinig capaciteit. Je ziet dat helaas ook in de zakelijke markt. Iets
anders wat mij stoort in de markt, maar wat niet te maken heeft met
installatietechnische fouten, is de strijd om goed personeel. Er is een
groot tekort de komende jaren. Grotere installatiebedrijven verleiden
vakmensen om bij hen te komen werken door 15 procent hogere
lonen aan te bieden dan is afgesproken in de cao. Mijn voorstel is:
verhoog ons cao-loon met 10 procent in de nieuwe cao, vanaf september 2021. Dan is het voor ieder aantrekkelijk om te komen
werken in de techniek, en wordt het getouwtrek om personeel
hopelijk fors minder.’

