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Minder vaagheid bij verbouw, renovatie en herbestemming

Juridische status NEN 1010
onverminderd sterk

De Nederlandse overheid trekt zich steeds verder terug van preventieve wetshandhaving. Zo wil

de huidige regering nog dit jaar het bouw- en woningtoezicht privatiseren. De wettelijke verplichtingen
van gebouweigenaren en werkgevers blijven daarna echter onverminderd van kracht. Alleen hoeven
zij pas achteraf, wanneer er iets goed mis gaat, voor de rechter aan te tonen dat zij zich aan die

wetgeving hebben gehouden. Als dat het geval is, biedt toepassing van de relevante normen ‘het
sterkste v ermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen in de wet zelf’, zoals het in

juridische termen heet. Bovendien gaat de komende jaren ook de wetgeving rondom NEN 1010

veranderen. Dan wordt dit voor alle betrokken marktpartijen nog helderder, ook op het gebied van
verbouwing en renovatie. Hierdoor blijft de juridische positie van NEN 1010 onverminderd sterk.

“En dat is hard nodig, want de vernieuwde NEN 1010

2015 in de Jaarbeurs Utrecht wordt gepresenteerd.”

kent enkele ingrijpende wijzigingen. Gerenommeerde

Dat signaleert Gerard de Groot, in het dagelijks leven senior

opdrachtgevers als ziekenhuisbesturen stellen daarom hun

consultant gebouwtechniek bij Croon Elektrotechniek in

investeringen uit tot oktober van dit jaar, wanneer de nieuwe

Apeldoorn. Daarnaast is hij lid van verschillende elektro

laagspanningsnorm tijdens de vakbeurs Elektrotechniek

technische normcommissies bij NEN.
Deze aflevering 3 van de serie artikelen over de nieuwe
NEN 1010 gaat in op de juridische positie van deze laag
spanningsnorm. Centraal staat de vraag: Wat als er geen
NEN 1010 zou zijn?

Bouwbesluit
De Groot legt eerst uit wat de huidige status is: “Nu wordt
NEN 1010 aangewezen in de Regeling Bouwbesluit. Dat
is een uitvoeringsregeling bij het Bouwbesluit zelf, en dat
is op haar beurt een Algemene Maatregel van Bestuur ter
invulling van de Woningwet. Ondanks de naam geldt de
Woningwet voor de gehele gebouwde omgeving, dus ook
voor gebouwen.”
En om maar meteen een groot misverstand uit de weg te
ruimen, voegt hij daaraan toe: “Ook de bepalingen in
De meest ingrijpende wijziging in de nieuwe NEN 1010 strekt zich uit over de aanvullende

NEN 1010 die niet in de huidige Regeling Bouwbesluit

eisen die worden gesteld aan elektrotechnische installaties in medisch gebruikte ruimten.

worden aangewezen, zijn wel degelijk van kracht. Ze worden
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Gerenommeerde opdrachtgevers als ziekenhuisbesturen stellen hun investeringsbeslissingen uit tot oktober van dit jaar. De hier afgebeelde kliniek is
overigens volstrekt willekeurig gekozen.
alleen uitgezonderd in de Regeling, omdat het gaat om eisen

in bestaande gebouwen. In het Bouwbesluit zelf was bij

die elders al in de wetgeving zelf zijn vastgelegd.”

verbouw aanvankelijk het nieuwbouwniveau de hoofdregel.
Maar het Bouwbesluit van 2012 mocht geen kosten

Verwarring in 2012

verhogingen voor de bouw- en installatiesector met zich

Dit is al jaren het geval, vertelt hij verder: “Maar sinds

meebrengen. Daarom is toen het zogeheten Veegbesluit

het Bouwbesluit van 2012 is er onduidelijkheid ontstaan

vastgesteld. Hierdoor is bij verbouw nu het zogeheten

over renovatie, uitbreiding en aanpassing van installaties

‘rechtens verkregen niveau’ van toepassing. Ofwel, een



NEN-Congres: ‘De nieuwe NEN 1010’
Komend najaar verschijnt na acht jaar een geheel vernieuwde editie van de Nederlandse laagspanningsnorm NEN 1010. Lees meer
daarover in bijgaand artikel. Wat betekent dat voor uw medewerkers, uw organisatie en uw projecten? Hoe kunt u uw organisatie het
beste voorbereiden op de wijzigingen?
Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord tijdens een groot congres van NEN over de nieuwe NEN 1010, op 1 september in de Jaarbeurs
Utrecht. Het evenement is op de eerste plaats bedoeld voor ondernemingen in de elektrotechniek. Centraal staat de impact van de nieuwe NEN 1010
op de activiteiten van professionals in de elektrotechniek, hun lopende projecten en de eigen organisaties. Moeten ze bijvoorbeeld hun medewerkers
laten bijscholen? Wat gebeurt er met bestaande contracten en afspraken met opdrachtgevers?
Daarnaast is het NEN 1010-Congres gericht op onderwijsinstellingen en docenten. Wat zijn de gevolgen voor onder meer de inhoud van het
lesmateriaal? Aan het definitieve congresprogramma wordt nog gewerkt. U leest er alles over in de volgende editie van Mag1010.
Wilt u op de hoogte blijven van het NEN 1010-congres, schrijft u zich dan in voor de gratis nieuwsbrief Elektromail op www.nen.nl/nieuwsbrieven
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van verbouw anders uitleggen. Het verschil kan immers
veel opleveren bij inschrijving, uitbesteding en aanneming.
Daarom wordt bij renovatie en re-installatie niet meer het
‘rechtens verkregen niveau’ leidend, maar ‘het te ver
wachten gebruik’.

Nederland
Het Bouwbesluit zelf wordt komend jaar waarschijnlijk niet
vernieuwd. De Woningwet, waar deze Algemene Maatregel
van Bestuur bij hoort, gaat in 2018 namelijk samen met
veertien andere wetten op in de Omgevingswet.
Daarom verwacht De Groot, op grond van zijn jongste
overleg met de opstellers van het Bouwbesluit, dat de
verwijzing naar de nieuwe NEN 1010 medio komend jaar in
Ook voor de niet-medische installatiegedeelten gaan nieuwe eisen gelden.

het Staatsblad wordt gepubliceerd.
Maar hij mag al direct na publicatie, op grond van artikel

 gebouw hoeft bij verbouwing niet veiliger te worden dan de
eisen ten tijde van de nieuwbouw voorschreven.”

1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit, komend
najaar worden toegepast. Immers, de vernieuwde NEN
1010 vervangt de huidige NEN 1010 en mag minimaal als

Zo werd het vervolgens ook uitgelegd voor de elektro

gelijkwaardig worden beschouwd.

techniek. Hierdoor zou bij verbouwingen de NEN 1010-editie
van kracht zijn die gold ten tijde van de nieuwbouw.

Europa

De Groot geeft een voorbeeld: “Zo zou je van een gebouw

Gerard de Groot voegt daar als specialist op dit gebied nog

uit 1970 een klein gedeelte kunnen handhaven en de rest

een extra juridisch aspect aan toe. Onze nationale laag

vernieuwbouwen volgens de eisen van toen. Ook de

spanningsnorm NEN 1010 wordt voor een steeds groter

elektrotechnische installatie. Maar die zou je vervolgens

deel gebaseerd op bepalingen uit de mondiale normreeks

gaan belasten met de huidige generatie machines,

IEC 60364, waarover binnen de Europese Unie overeen

apparatuur, verlichting, ICT, beveiliging en W-installaties.

stemming is bereikt. Iedere fase in dat al jaren durende

Die veroorzaken stromen met heel andere karakteristieken

proces wordt vastgelegd in zogeheten Europese Harmoni

dan toen. De sinus is allang geen sinus meer, en denk aan

satiedocumenten (HD’s) bij de Europese Richtlijnen, waar

problemen met EMC/EMD, de Power Quality en Power

onder de Laagspanningsrichtlijn.

Factor, en de noodzakelijke beperking van de netvervuiling

“Dat gebeurt in alle Europese landen, zodat ook in dit deel

hierdoor. Dit alles vraagt om een totaal ander elektro

van de wereld de nationale laagspanningsnormen steeds

technisch ontwerp dan in 1970.”

meer één worden. Dat is nodig voor een duurzame inter
nationale elektriciteitsvoorziening. De komende vernieuwing

‘Ook bepalingen in NEN 1010 die worden uitgezonderd
in de huidige Regeling Bouwbesluit zijn wel degelijk van
kracht’
Huidig gebruik

van de NEN 1010 bestaat voor het grootste deel dan ook
uit een update op basis van de tientallen harmonisatie
documenten, waarover de lidstaten binnen de EU het
de afgelopen jaren eens zijn geworden. Dat is een extra
juridisch argument.”

Voor hem is dan ook duidelijk dat zo’n uitleg nooit de
bedoeling van de overheid kan zijn geweest: “Bij de her

De commissies

ziening van het Bouwbesluit in 2012 werd gewoon niet voor

De Groot is lid van zowel de Technische Commissie als de

zien dat dit zo in de elektrotechniek zou worden uitgelegd.

Interpretatie Commissie, die samen met de Implementatie

Wij zijn als installateurs, ook nu al en ook bij verbouw,

Commissie functioneren onder de NEN 1010-hoofd

verplicht een veilige installatie op te leveren die is berekend

commissie NEC 64.

op het te verwachten gebruik.”

De hoofdcommissie bewaakt en innoveert vooral het
normalisatieproces zelf.
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Hij realiseert zich echter ook dat er marktpartijen zijn – en

Alle genoemde nieuwe Europese HD’s worden nu door

zelfs opdrachtgevers – die het Bouwbesluit op het punt

de Technische Commissie onder voorzitterschap van Sjef
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PV en ALS in NPR 5310
De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5310 biedt elektrotechnische installateurs een leidraad voor het toepassen van NEN 1010. Vanwege
het voortschrijden der techniek en ontstane verwarring is de NPR 5310 herzien en opnieuw gepubliceerd. Het blad over de aanduiding van
geleiders is gewijzigd en er zijn twee nieuwe bladen bij gekomen.
Het nieuwe blad 64 geeft praktische informatie over het testen van

risico’s van pv-systemen. Verder worden de architectuur van pv-

geïnstalleerde aardlekschakelaars. De andere uitbreiding springt in op

systemen en de verschillende omvormertypen uitgelegd, en is met

de snelle opmars van zonnepanelen in de installatiemarkt.

behulp van een beslisdiagram de keuze voor het toestel voor aardlek
beveiliging te bepalen.

Aardlekbeveiliging
Het nieuw toegevoegde blad 64, ‘Beproeven van niet-instelbare

Veiligheid en inspectie

toestellen voor aardlekbeveiliging’, geeft aanwijzingen voor het testen

Blad 65 maakt ook duidelijk hoe de installateur veilig kan omgaan met

van aardlekbeveiligingen bij de inspectie van elektrotechnische

gelijkstroom (DC), en behandelt aspecten als aarding en brandveiligheid.

installaties. Het blad gaat ook in op achtergronden van de verschillende

Enkele praktijksituaties worden uitgewerkt in voorbeelden. Uitgebreide

aanspreektijden, aanspreekstromen van de aardlekbeveiliging, en op

informatie over de oplevering van pv-systemen, de opleveringsinspectie

de toepassing van de beveiligingen met verschillende karakteristieken.

en de bijbehorende metingen en beproevingen aan de AC- en DCinstallatie maakt dit blad compleet.

Aansluiten van pv-systemen
Adviseurs en installateurs krijgen steeds vaker te maken met zonnepa

Voor inhoudelijke informatie over NPR 5310 of over het

nelen als onderdeel of als uitbreiding van de elektrische installatie. Het

normalisatieproces kunt u contact opnemen met Robert van der Kloet,

nieuwe blad 65, ‘Aansluiten van pv-systemen’, springt in op die markt

consultant Elektrische Installaties, via 015 2 690 179, of

trend. Het blad geeft informatie over de eigenschappen en

e-mail robert.vanderkloet@nen.nl

Cobben (Netbeheer Nederland) verwerkt in de nieuwe NEN

Aartman werkt daarnaast al aan een compleet nieuwe stijl

1010 van dit jaar, zodat deze weer helemaal in lijn is met

voor volgende nieuwe edities van NEN 1010.

de internationale ontwikkelingen. Hierbij gaat het vooral

Als derde is er de Interpretatiecommissie onder voorzitter

om technisch-inhoudelijke wijzigingen, aanpassingen en

schap van Piet Maas, die de steeds internationaler – en

aanvullingen.

hierdoor ook algemener – wordende NEN 1010 interpreteert

De Implementatiecommissie onder voorzitterschap van Ben

naar de Nederlandse praktijk. Dat gebeurt in de werkbladen
van de NPR 5310.

NEN 8012
Naast NEN 1010-commissies is Gerard de Groot lid van
commissies voor hieraan verwante normen, zoals de nieuwe
NEN-EN-IEC 61439-serie voor schakel- en verdeel
inrichtingen die eind afgelopen jaar van kracht werd. En
van de werkgroep voor de geheel nieuwe norm NEN 8012,
voor de keuze van de juiste elektrotechnische bekabeling
op grond van de nieuwe Europese CE-markering voor de
(brand)veiligheid van bouwproducten.

Eén Europa
NEC 64-voorzitter Rien Boone van de Nederlandse net
De Nederlandse Klassen 0, 1, 2 en 3 gaan op in de Europese Groepen 0, 1 en 2. Groep 2 in

beheerder TenneT maakte eerder in Mag1010 al duidelijk

de nieuwe NEN 1010 voorziet in de mogelijkheid een vereffeningssyteem met een sterpunt-

dat elektrotechnisch Nederland dit jaar met de komst van

structuur te installeren binnen het zogeheten ‘patiëntengebied’. Dat gebeurt nu al in alle

de nieuwe NEN 1010 nog meer één wordt met Europa. “En

andere landen van Europa.

dat is hard nodig”, zo voegde hij daaraan toe, “anders wordt 
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zijn hierdoor overbodig geworden. We zijn geloof ik nog
het enige Europese land dat dit in nationale normen heeft
staan. Het vervallen hiervan levert aanzienlijke besparingen
op, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de
ziekenhuisinstallaties.”
Gerenommeerde opdrachtgevers als ziekenhuisbesturen
stellen daarom hun investeringen uit tot oktober van dit jaar,
zo is de ervaring van De Groot. Want dan mag, zoals gezegd,
de nieuwe NEN 1010 direct al worden toegepast.

NPR 5310
Deze verandering is voor de Nederlandse medische en
De huidige NEN 1010 vereist in Klasse 3 nog het geïsoleerd opstellen van installaties, de

installatiewereld echter zo ingrijpend, dat de normcommissie

zogenoemde zwevende netstelsels. Maar de huidige generatie medische apparatuur is

heeft besloten nog dit jaar hierover een werkblad in de

conform de internationale normen daarvoor nu zelf al afdoende beveiligd tegen foutstromen.

Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 5310 te publiceren. De
Groot is lid van de Interpretatiecommissie die verantwoor

 onze achterstand op de rest van Europa te groot. En dat kan

delijk is voor deze NPR 5310. Samen met vertegenwoor

niet, we maken deel uit van een internationale transitie naar

digers en belanghebbenden uit de medische sector vormt

duurzame smart grids. Ook de elektrotechnische installaties

hij een werkgroep die het nieuwe werkblad gaat opstellen:

in woningen, gebouwen en de infrastructuur moeten hierop

“Dat wordt een methode om aan de eisen op dit gebied

gaan aansluiten. Ook dat is een extra argument voor een

in de nieuwe NEN 1010 te voldoen. Maar hij sluit andere

duidige internationale elektrotechnische normen.”

methoden niet uit.”

‘Uiteindelijk komt er, naar verwachting komend jaar, ook een
volledig nieuwe NPR 5310’

Bij die nieuwe NEN 1010 verschijnt komend najaar overigens
nog geen volledig vernieuwde NPR 5310. Dat hoeft ook niet
direct, de Interpretatiecommissie heeft deze richtlijn immers
de afgelopen acht jaar al voortdurend uitgebreid en aan

Geen zwevende netten

gepast aan de jongste technologische, maatschappelijke en

Gerard de Groot illustreert dit met een van de meest

economische ontwikkelingen. Zo zijn er dit jaar nog nieuwe

ingrijpende wijzigingen in de nieuwe NEN 1010. Die strekt

NPR 5310-werkbladen verschenen over zonnestroominstal

zich uit over de aanvullende eisen die worden gesteld aan

laties en het testen van aardlekschakelaars(zie kader).

elektrotechnische installaties in medisch gebruikte ruimten.

“Uiteindelijk komt er, naar verwachting komend jaar, ook

De Klassen 0, 1, 2 en 3 in de huidige NEN 1010 gaan op in

een volledig nieuwe NPR 5310”, zo belooft Gerard de Groot.

de Europese Groep 0, 1 en 2. De huidige NEN 1010 vereist

“Niet alleen op basis van de jongste NEN 1010, maar tevens

in Klasse 3 het geïsoleerd opstellen van installaties. De

in een volledig nieuwe opzet. Meer overzichtelijk en ge

nieuwe Groep 2 voorziet in de mogelijkheid een vereffe

makkelijker te doorzoeken, ook digitaal.”

ningssyteem binnen het patiëntengebied te installeren met
een sterpuntstructuur.

De vraag was: wat als er geen NEN 1010 zou zijn? Hij vat
het als volgt samen:

De Groot: “In vrijwel alle andere Europese landen mag in

“Dan is er bij het afnemende overheidstoezicht geen enkel

operatiekamers zo’n vereffeningssyteem in sterpuntstructuur

juridisch houvast meer voor opdrachtgevers, installateurs,

worden aangelegd. Daarin kun je de impedantie van be

inspecteurs en certificerende instellingen om te bepalen

paalde aansluitingen laag genoeg maken, om te voorkomen

of een installatie aan alle essentiële eisen - en dus de wet

dat er – bij onverhoopte defecten – te hoge stromen door

- voldoet. Zelfs niet voor juristen en de wetgevende macht

het menselijk lichaam gaan. Daar is tegenwoordig alle

zelf.”

aangesloten medische apparatuur zelf al tegen beveiligd, in
overeenstemming met de jongste Europese productnormen
en passend bij de huidige stand der techniek. Zwevende
netten, zoals wij die nu nog in operatiekamers kennen,
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