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Volgens planning verschijnt eind september van dit jaar een geheel herziene versie van NEN 1010.

NEN 1010:2015

Verschillende opleiders - die kennelijk voorkennis hebben van de inhoud van de nieuwe NEN 1010 -

spelen hierop handig in door nu al cursussen aan te bieden. Van der Meer is van mening dat men niet

overhaast te werk moet gaan en geen "impulsaankopen" moet doen. Hij adviseert om rustig af te

wachten en eerst te kijken wat andere partijen zoals fabrikanten, leveranciers en de

brancheorganisatie, die ook vertegenwoordigers in de NEN 1010 normcommissie hebben, u straks via

informatie-bijeenkomsten e.d. op het gebied van NEN 1010:2015 (meestal kosteloos) kunnen bieden.

De Eerste of de Beste ?

MEER1010 wil als opleider niet de eerste, maar wel de beste zijn als het gaat om het geven van cursussen

op het gebied van de nieuwe NEN 1010. Medio oktober 2015, na het verschijnen van de nieuwe NEN

1010, start ook MEER1010 met praktijkcursussen over deze nieuwe norm. In de cursussen leert u wat de

verschillen zijn ten opzichte van de bestaande editie van NEN 1010 en wat nieuw is in NEN 1010:2015 en

hoe u hiermee in de installatiepraktijk kunt omgaan.

Geen paniek !

Na het verschijnen van NEN 1010:2015 zal verplichte toepassing op grond van bijvoorbeeld het

Bouwbesluit 2012 niet direct aan de orde zijn. NEN 1010 moet dan eerst nog door het ministerie van BZK

worden aangewezen en dat kan, zo leert de praktijk, wel eens een jaartje of langer duren. Na

aanwijzing zal NEN 1010:2015 dan alleen - slechts gedeeltelijk - van toepassing zijn op nieuwbouw en bij

verbouw waarbij de gehele installatie volledig wordt vervangen. Voor de rest blijven de voorgaande

bestaande edities van NEN 1010 voor het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van

een elektrische installatie nog geldig (rechtens verkregen niveau).
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