OmgevingsWeb - Bij verbouw wel een elektra installatie mogelijk uit 1960. Niet alle ...

Page 1 of 1

Bouwaanvraag berekeningen Snel en betrouwbaar EPC, ventilatie daglicht, GBO, WBDBO, geluid, etc. www.sijperda-hardy.nl
Checklist aarding Tips voor veilig gebruik elektriciteit in uw huis. www.EnergieVeilig.nl/aarding
NTA 8080 certificatie? Met onze persoonlijke aanpak, uw biomassa certificering! www.qsbv.com/nta8080

Bij verbouw wel een elektra installatie mogelijk uit 1960. Niet
alle Bouwbesluit meldingen openbaar.

25 mei 2013 - OmgevingsWeb, Edwin Kort

Volgens minister Blok moet een elektra installatie ten alle tijden voldoen aan de nieuwste NEN 1010 norm. Dat heeft de minister
geantwoord op de vraag van Paulus Jansen (SP) in het algemene overleg van 23 mei over de bouwregelgeving. Paulus Jansen
stelde de volgende vraag over het van rechtswege verkregen niveau Bouwbesluit 2012 bij elektra installaties:
Klopt het dat bij verbouw de technische eisen uit 1960 van toepassing kunnen zijn bij verbouw ten aanzien van de elektrische
installatie.
Het letterlijke antwoord van de minister:
Er mag niet gewerkt worden onder het niveau van bestaande bouw Bouwbesluit 2012. Het is alleen dat de vergunningprocedure
niet zo ingewikkeld is. Maar je mag niet terug gaan op de regels van 1960. Het lijkt mij nog een hele kunst om een installatie uit
1960 te vinden Er moet altijd worden voldaan aan de nieuwste NEN 1010 norm, ook bij verbouwingen.
Onjuiste beantwoording
Het antwoord van de minister rammelt aan alle kanten en is zelfs onjuist. In bepaalde gevallen zijn deze 50 jaar oude eisen wel
degelijk van toepassing.
De NEN 1010 1962 wordt namelijk expliciet genoemd in bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2012.
Deze NEN norm wordt aangestuurd via artikel 1.5 Bouwbesluit 2012 en vervolgens via artikel 1.2 van de Regeling Bouwbesluit
2012.
Via artikel 1.12 tweede en derde lid Bouwbesluit 2012 wordt het rechtens verkregen niveau aangestuurd. Bij het gedeeltelijk
aanpassen van een elektrische installatie is bij een oude installatie dus nog steeds de 50 jaar oude norm van toepassing.
Een uitgebreid artikel over de problematiek met praktijkvoorbeelden is te vinden op www.nieuws1010.nl of klik hier om het artikel
direct te downloaden
Vergunningprocedure niet zo ingewikkeld?
Het Bouwbesluit met het van rechtswege verkregen niveau is nog nooit zo ingewikkeld geweest voor de praktijk. Zelfs de
minister komt er blijkbaar niet uit. De vele artikelen in vakbladen en opleidingen over het van rechtswege verkregen toont wel
aan dat het in de praktijk verre van eenvoudig is.
Hele kunst installatie uit 1960 terug te vinden?
De problematiek waar het om gaat is blijkbaar bij de minister niet bekend. Terecht merkt Paulus Jansen van de SP op dat het
niet gaat om een antieke installatie te plaatsen maar om juist bepaalde aspecten achterwege te laten. Een groepkast zonder
aardlekautomaten scheelt bijna 50% in kosten volgens het artikel op www.meer1010.nl Door de grote bezuinigingen bij
bijvoorbeeld scholen is het dus niet aannemelijk dat er voor aardlekautomaten wordt gekozen als dat niet wettelijk verplicht is.
Niet alle Bouwbesluit meldingen openbaar
Nog steeds niet zijn alle meldingen die het meldpunt Bouwbesluit 2012 heeft ontvangen openbaar gemaakt. Volgens minister
Blok is dat wel het geval. Hij melde dat sedert het vorige AO 30 meldingen extra op het internet zijn te vinden, maar nog niet de
antwoorden. Hij zegde toe die binnen twee weken te publiceren. De 30 meldingen zijn echter nergens terug te vinden. Wel de
90 meldingen van eind 2012.
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