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EENFASE EINDGROEPEN BEVEILIGD DOOR VIERPOLIGE AARDLEKSCHAKELAAR (2)
Volgens de Nederlands aanvulling op bepaling 531.2.1.3 van NEN 1010:2015 is het aansluiten van
eenfase-eindgroepen op een vierpolige aardlekschakelaar met toegekende aanspreekstroom van
ten hoogste 30 mA niet meer toegelaten. Uit berichten via de media valt op te maken dat deze eis
naar verwachting zal worden omgezet in een aanbeveling.

Inleiding

In Nieuws1010 van februari 2016 is door Jan van der Meer aandacht besteed aan het beveiligen van
eenfase-eindgroepen door vierpolige aardlekschakelaars van ten hoogste 30 mA. Hij heeft toen
uitgelegd dat de Nederlandse toevoeging bij bepaling 531.2.1.3, die over aardlekschakelaars voor
foutbescherming handelt, volgens hem overbodig is en tot onnodige economische schade kan
leiden.

Publicaties in MAG1010, website NEN en Installatie Journaal

Het NEN elektrotechnisch magazine Mag1010 05/2016 meldt dat mede op basis van praktijkervaringen
binnen het nieuwe Platform NEN 1010 er meer helderheid over twee bepalingen van NEN 1010 komt.
Een van de bepalingen gaat over het aansluiten van eenfase-eindgroepen achter een vierpolige
aardlekschakelaar. In dezelfde Mag1010 valt te lezen dat de gewijzigde bepaling ook rekening houdt
met aardlekschakelaars bij zogenoemde zwerfkasten die in o.a. de bouw worden gebruikt.

Op haar website schrijft NEN op 22-07-2016 over het aansluiten van eenfase-eindgroepen achter een
vierpolige aardlekschakelaar o.a. dat, enerzijds vanwege het hoge theoretische karakter en de te
verwaarlozen kans op letsel en anderzijds door de grote impact op bestaande installatieconcepten
waar deze opstelling veelvuldig wordt toegepast, de verplichting wordt gewijzigd in een aanbeveling.

Volgens NEN mag de installateur deze aanbeveling niet zomaar naast zich neerleggen. Hij wordt door
de norm gewezen op mogelijk gevaar voor letsel en dient hiernaar te handelen. Mocht het tot letsel
leiden, en in het extreme geval voor de rechter komen, dan kan de installateur zich niet verschuilen
achter de norm.

Aan het einde van dit document vindt u aangehecht bijlage 1 en 2 met de betreffende originele
teksten van de website van NEN en Installatie Journaal.

Wordt vervolgd.

22-8-2016 22:26
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Overgangstermijn met de oude NEN 1010  blijft gelden
De nieuwe NEN1010:2015 is niet zoals verwacht per 
1 juli 2016 aangewezen in het Bouwbesluit.

Dat is te lezen op de website van normalisatie-instituut 
NEN. “Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft om 
onbekende redenen deze datum niet gehaald.” Als 
eerstvolgende datum wordt 1 januari 2017 genoemd.

Inloggen
Installatie 1 joumaa 

02 augustus, 16:13



Overgangstermijn 
NEN1010:2007
Daarmee blijft de overgangstermijn met de oude 
NEN1010:2007 gelden. “Beide normen mogen gebruikt 
worden, uiteraard dient er afstemming tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer te zijn welke norm 
toegepast gaat worden.”

PV op eigen groep
Verder zou NEN met de eerste wijzigingen in de 
NEN1010:2015 bezig zijn. Er komt meer helderheid over 
het aansluiten van pv-installaties. Die moeten dan achter 
een aparte groep en er is geen uitzondering meer die 
toestaat een pv-installatie op een eindgroep te plaatsen 
waarop andere verbruikers zijn aangesloten.

Vierpolige aardlekschakelaar
Verder meldt NEN in het bericht dat over het verbod in 
de NEN1010:2015 art. 531.2 om éénfase eindgroepen 
achter een vierpolige aardlekschakelaar te plaatsen, veel 
discussie is ontstaan. “Dit was enerzijds vanwege het 
hoge theoretische karakter en de te verwaarlozen kans 
op letsel en anderzijds door de grote impact op 
bestaande installatieconcepten waar deze opstelling 
veelvuldig wordt toegepast.”

Capacitieve belastingen
De verplichting wordt naar verwachting gewijzigd in een 
aanbeveling, de exacte tekst moet nog vastgesteld 
worden. “De installateur moet dan in het ontwerp 
rekening te houden met mogelijk gevaar als  achter een 
vierpolige aardlekschakelaar, éénfase eindgroepen met 
gelijkwaardige capacitieve belastingen aangesloten zijn. 



Bij een dergelijke belasting is het af te raden om een 
vierpolige aardlekschakelaar te plaatsen.

Gevaar door letsel
De installateur mag deze aanbeveling niet zomaar naast 
zich neerleggen: “Hij wordt door de norm gewezen op 
mogelijk gevaar door letsel en moet hier naar te 
handelen. Mocht het tot letsel leiden, en in het extreme 
geval voor de rechter komen, dan kan de installateur 
zich niet verschuilen achter de norm.”
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