REGELGEVING
NEN 1010 - Kwaliteitsniveau - Onduidelijkheid

“NEN 1010 en het Bouwbesluit
komen met elkaar in conflict”
Voor installateurs die gaan werken aan bestaande installaties is er sinds
begin dit jaar wat veranderd in de voorschriften. Was er in het Bouwbesluit
2003 nog toestemming nodig van de gemeente om af te wijken van de
nieuwste NEN 1010, met het Bouwbesluit 2012 kan dat nu ook zonder
goedkeuring van bovenaf. Een slechte ontwikkeling, vindt opleider en
adviseur Jan van der Meer.
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Volgens de voorschriften is een wandcontactdoos op
deze plek tegenwoordig heel normaal.
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passen of een andere functie te geven. Ook bij
de verbouw of aanpassing van elektrische
voorzieningen moet men minimaal voldoen aan
het rechtens verkregen niveau. Dit betekent dat
men bij verbouw of aanpassing het veiligheidsniveau van de bestaande elektrische voorziening niet mag verlagen. Daarnaast moet men
ten minste altijd voldoen aan de veiligheidseisen voor bestaande bouw, waarvoor de NEN
1010 van 1962 geldt. Een uitzondering geldt
voor het geval men de volledige elektrische
voorziening van een gebouw of woning gaat
vernieuwen. Dan moet men wel voldoen aan de
nieuwbouwvoorschriften. Het staat iedereen
echter vrij om ook in andere gevallen uit te gaan
van de nieuwbouwvoorschriften. We verplichten dit niet maar laten dit over aan de markt en
burgers.”

Reactie Uneto-VNI
Verminderen van regels in het Bouwbesluit

In een badkamer is een opstelplaats voor een wastoestel is gerealiseerd. Alleen de wandcontactdoos is volgens
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meer verschillende, regels van lagere
overheden. En dat is niet goed, vindt UnetoVNI. “Jan van der Meer heeft gelijk als hij
aangeeft dat door het steeds minder aanwijzen
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Twee voorbeelden van Jan van der Meer waaruit blijkt hoe het Bouwbesluit 2012 inwerkt tegen het
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Eindgroepen

ongewenst. In de woningwet staat dat lokale

Bij een complex van 45 woningen uit 1955 wordt een bijkeuken aangebouwd met een opstelplaats

overheden niet meer mogen regelen dan in het

voor een cv-ketel en een wasmachine. De bestaande groepenkast, zonder hoofdschakelaar en aard-
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om met een goedkoper alternatief te komen. De installateur stelde daarom maar voor om volgens
het nieuwe Bouwbesluit en het ‘rechtens verkregen niveau’ te werken. Hij plaatst een groepenkast
met drie eindgroepen zonder aardlekschakelaar en hoofdschakelaar. Twee eindgroepen zijn voor de
bestaande installatie en één gecombineerde eindgroep voor de aanbouw en de wasmachine.
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