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Inleiding 
De eerste uitgave van het Spoorboekje Bouwbesluit 2012 dateert van februari 2012. In november 
2012 is een herziene uitgave met wijzigingen uitgegeven. In deze uitgave is een aantal wijzigingen en 
verduidelijkingen opgenomen. De verduidelijkingen hebben ook betrekking op de teksten rond 
verbouw en rechtens verkregen niveau. Lof voor de samenstellers die in een notendop per discipline 
de voor de installateur van toepassing zijnde voorschriften op overzichtelijke wijze hebben 
weergegeven. Van der Meer plaatst wel een kanttekening. Hij is van mening dat door UNETO-VNI 
over het belangrijke onderdeel verbouw en rechtens verkregen niveau, bij elektrotechnische 
installaties, de gegeven uitleg voor de installateur onvolledig en niet duidelijk is. Ook de uitleg over 
de eisen waaraan een bestaande installatie moet voldoen is onderbelicht gebleven. Onderstaand 
zijn commentaar op het Spoorboekje Bouwbesluit 2012, en de onderdelen die hij mist of nader 
toegelicht had willen zien.  
 
Bouwtermen 
Bij het merendeel van de tekst worden in het spoorboekje, net zoals bij het Bouwbesluit 2012,  de 
voorschriften voor installaties benaderd en toegelicht vanuit de voorschriften voor bouwwerken. Dit 
werkt voor de installateur niet echt verhelderend.  
 
Spoorboekje niet compleet 
Volgens Van der Meer ontbreekt in de tabel op bladzijde 95 van het spoorboekje, bij de genoemde 
artikelen, het artikel 1.12, lid 2 en 3. Ook ontbreekt op bladzijde 98 bij artikel 6.8, lid 1 een verwijzing 
naar de normen voor het bepalen van het rechtens verkregen niveau.  
Van der Meer is van mening dat juist dit onderwerp grote gevolgen zal hebben voor het wijzigen en 
uitbreiden van elektrische installaties en daarom  bijzondere aandacht verdient. Dit had door UNETO-
VNI beter moeten worden toegelicht. Hetzelfde geldt voor de nieuwe  eisen die in het Bouwbesluit 
2012 aan bestaande installaties worden gesteld. Ook tijdens de door hem, op 18 oktober 2012 in 
Haarlem bezochte UNETO-VNI bijeenkomst, Gevolgen Bouwbesluit 2012 (installaties), zijn deze 
onderwerpen niet goed uit de verf gekomen. Van der Meer had toen ter verduidelijking graag 
hierover nog het e.a. willen vragen. Echter de voorzitter had voor aanvang tegen Van der Meer 
gezegd: 'We komen hier allemaal om iets te leren, als je in discussie gaat grijp ik in en breek deze af'. 
Hierdoor heeft Van der Meer zich beperkt tot deelname aan een oppervlakkige algemene discussie. 
 
Samenvatting 
Van der Meer is van mening dat UNETO-VNI de installatiebranche beter had moeten informeren over 
de verstrekkende gevolgen die de nieuwe voorschriften met betrekking tot het rechtens verkregen 
niveau van eisen  bij het wijzigen en uitbreiden van elektrische installaties zullen hebben. Dit geldt ook 
voor de gevolgen van het lagere niveau van eisen waaraan bestaande installaties moeten voldoen. 
Hij betreurt het dat UNETO-VNI de overheid (het ministerie van BZK) er niet van heeft kunnen 
weerhouden om deze nieuwe voorschriften op te nemen in het Bouwbesluit 2012. De nieuwe 
voorschriften zijn niet in het belang van de installatiebranche (afname van werkgelegenheid) en de 
gebruiker van de elektrische installatie (lager niveau van eisen). 
Meer over de gevolgen van deze nieuwe voorschriften vindt u op www.nieuws1010.nl  onder de 
tabbladen > Nieuws1010 > Vanuit de media > Nuttige artikelen. 


