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Stekerend installeren (5)
Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van juli 2014
Stekerend installeren een tijdbom? (2)

Tijdbom ontmanteld
Inleiding
Jay Smeekes, die namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie NEC 623 (normcommissie NEN
3140), heeft in NIEUWSBRIEF NEN 3140 van september 2012 en juni 2013 in een tweetal artikelen, zijn
zienswijze gegeven over het gebruik van stekerverbindingen bij installaties met buigzame leidingen
voor vaste aanleg. In NIEUWSBRIEF NEN 3140 van mei en juli 2014 vervolgt hij zijn verhaal met twee
nieuwe artikelen over dit onderwerp. Van der Meer heeft over een aantal beweringen die Smeekes
in deze artikelen poneert, zijn bedenkingen. In navolging op het commentaar op het artikel
"Stekerend installeren een tijdbom? (1)", gegeven in Nieuws1010 van juni 2014, onderstaand het
commentaar van Van der Meer op het artikel "Stekerend installeren een tijdbom? (2)".
Hoor en wederhoor van opleiders en adviseurs
In het artikel "Stekerend installeren een tijdbom? (2)" legt Smeekes uit hoe hij te werk is gegaan en
wie en wat door hem is geraadpleegd om tot zijn conclusies en aanbevelingen te komen. Het gaat
hierbij over conclusies en aanbevelingen voor het gebruik van stekers van verschillende fabricaten
door elkaar, voor het maken van verbindingen in buigzame leidingen. De zienswijze hierover van
fabrikanten, opleiders, adviseurs en de onderzoeksinstelling DEKRA zijn door hem bekritiseerd. De
meeste van de in deel 1 van "Stekerend installeren een tijdbom?" genoemde en bekritiseerde
partijen zijn gevraagd om hierop hun reactie te geven. Dit geldt niet voor de opleiders en adviseurs,
waaronder ook Van der Meer, die volgens Smeekes foutieve berichten over het betreffende
onderwerp op internet zouden hebben geplaatst.
Wet en regelgeving
Voor wat betreft de juiste toepassing van het Bouwbesluit, NEN 1010, NPR 5310 en NEN-EN-IEC 61535,
is Van der Meer tot de conclusie gekomen dat de beweringen van Smeekes hierover voor het
merendeel onjuist zijn. Van der Meer heeft over dit onderwerp in Nieuws1010 van juni 2014 uitgebreid
verslag gedaan. Hij betreurt het dat Smeekes, in aflevering 2 van "Stekerend installeren een
tijdbom?", zijn beweringen niet nader toelicht of rectificeert.
Commentaar van Lumi Parts
Lumi Parts geeft aan ernstig te twijfelen aan de objectiviteit en de neutraliteit van de auteur.
Hierbij moet men zich wel afvragen of Smeekes daadwerkelijk de auteur van de twee artikelen
"Stekerend installeren een tijdbom?" is of dat hij alleen zijn naam laat gebruiken. Het verhaal doet
namelijk de ronde dat niet hij maar Peter Coppes van C+B advies en expertise uit Helmond de
auteur is. Van der Meer gaat er vooralsnog vanuit dat het Smeekes is.
Hoewel Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. met grote zorgvuldigheid de de inhoud van dit document heeft samengesteld, is zij op geen
enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en
de toepassing van de in Nieuws1010 gepresenteerde informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, verspreiding of doorgeleiding van dit document
voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding: www.nieuws1010.nl
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Norm-infoblad Wieland/Isolectra
In het betreffende artikel wordt door Smeekes ook het norm-infoblad van Wieland/Isolectra
aangehaald. Hierin staat onder andere het volgende:
"Gebruikt men verschillende merken installatieconnectoren door elkaar dan voldoet de installatie
niet aan NEN 1010."
In Nieuws1010 januari 2014-1, Stekerend installeren (1), heeft Van der Meer al aangegeven dat NEN
1010 verbindingen, gemaakt met verschillende merken installatieconnectoren door elkaar, niet
verbiedt. Volgens hem verstrekt Isolectra hierover onjuiste, en daardoor mogelijk misleidende
informatie. Wieland/Isolectra doet dit door in haar gebruiksinstructies en informatieblad van 15
oktober 2012 aan te geven dat, de installateur installatieconnectoren van één merk (fabricaat) dient
te gebruiken. Haar bewering dat, door het gebruik van installatieconnectoren zonder EN 61535
keurmerk (dit is een niet bestaand keurmerk) of door het gebruik van verschillende merken
(fabricaten) door elkaar, de installatie niet aan NEN 1010 kan voldoen, is volgens hem onjuist. Van
der Meer is daarom van mening dat Wieland/Isolectra haar informatie hierover dient te rectificeren.
Commentaar van DEKRA
1.
DEKRA geeft aan dat wanneer de producten in kwestie (stekers van verschillende fabricaten door
elkaar) worden gebruikt en aangesloten zoals bedoeld, er geen sprake is van een risico. Het artikel
van Smeekes is wat DEKRA betreft, ongenuanceerd en niet op feiten gebaseerd. Daarnaast
benadrukt DEKRA dat het voor de installateur praktisch gezien bijna onmogelijk is om geen merken
door elkaar te gebruiken. Dit is ook de mening van Van der Meer. In Nieuws1010 januari 2014-2,
Stekerend installeren (2) heeft ook hij hierop gewezen. Verder geeft DEKRA aan dat artikelen zoals
van Smeekes zorgen voor onnodige onrust en verwarring in de markt. Van der Meer, die in
Nieuws1010 januari 2014-2, de artikelen van Jay Smeekes over stekerend installeren als
stemmingmakerij, voor het merendeel als onjuist en schadelijk voor de installateur heeft
gekwalificeerd, is het met het commentaar van DEKRA volledig eens.
2.
DEKRA geeft aan zich in de normcommissie te hebben hardgemaakt om compatibiliteitseisen in de
norm op te nemen. Dit met als doel, het scheppen van een duidelijker en werkbare situatie voor de
installateur. Volgens DEKRA wordt dit echter door bepaalde partijen tegengehouden. Als een
marktleider een van deze partijen is, zou er volgens Van der Meer sprake kunnen zijn van een situatie
waarbij door deze partij misbruik wordt gemaakt van haar economische machtspositie. Wat de
reden hiervan zou kunnen zijn laat zich raden.
Wat doet UNETO-VNI?
Dat de publicaties van Smeekes bij de installateurs en haar opdrachtgevers voor de nodige onrust
hebben gezorgd mag duidelijk zijn. Ook kan niet worden uitgesloten dat, naar aanleiding van de
artikelen van Smeekes, de installateur door opdrachtgevers en verzekeraars wordt aangesproken als
hij stekers van verschillende fabricaten door elkaar heeft gebruikt. Dit met alle mogelijke gevolgen
voor de installateur van dien.
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Omdat Smeekes namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie NEC 623, begrijpt Van der Meer niet
dat UNETO-VNI toestaat dat deze, ook als hij dit op persoonlijke titel doet, dergelijke voor de leden
van UNETO-VNI schadelijke artikelen schrijft. Een saillant detail is dat het lidmaatschap van de
normcommissie en de werkzaamheden die Smeekes hiervoor verricht ook met contributiegelden van
de leden van UNETO-VNI worden betaald. Van der Meer vindt daarom dat Smeekes zijn activiteiten
als auteur en normcommissielid niet op deze manier moet combineren. De vraag is, of en zo ja,
welke actie UNETO-VNI onderneemt om aan deze, voor haar leden, zeer ongewenste situatie een
einde te maken.
Samenvatting en conclusie
 De meeste van de in deel 1 van "Stekerend installeren een tijdbom?" genoemde en bekritiseerde
partijen zijn gevraagd om hierop hun reactie te geven. Dit geldt niet voor de opleiders en
adviseurs, waaronder ook Van der Meer, die volgens Smeekes foutieve berichten over het
betreffende onderwerp op internet zouden hebben geplaatst.
 Van der Meer betreurt het dat Smeekes in deel 2 van "Stekerend installeren een tijdbom?" zijn
onjuiste beweringen over de toepassing van het Bouwbesluit, NEN 1010, NPR 5310 en NEN-EN-IEC
61535 niet nader heeft toegelicht of heeft gerectificeerd.
 Het verhaal doet de ronde dat niet Jay Smeekes maar Peter Coppes van C+B advies en expertise
uit Helmond de auteur van de betreffende artikelen is.
 Wieland/Isolectra heeft in haar norm-infoblad de volgende tekst opgenomen: "Gebruikt men
verschillende merken installatieconnectoren door elkaar dan voldoet de installatie niet aan NEN
1010." Omdat deze bewering volgens Van der Meer niet waar is, verstrekt Wieland/Isolectra
hiermee volgens hem onjuiste en daardoor mogelijk misleidende informatie. Hij is daarom van
mening dat Wieland/Isolectra dit dient te rectificeren.
 DEKRA geeft aan dat wanneer de producten in kwestie worden gebruikt en aangesloten zoals
bedoeld, er geen sprake is van een risico. Het artikel van Smeekes is wat DEKRA betreft
ongenuanceerd en niet op feiten gebaseerd. Daarnaast benadrukt DEKRA dat het voor de
installateur praktisch gezien bijna onmogelijk is om geen merken door elkaar te gebruiken.
 DEKRA geeft aan zich in de normcommissie te hebben hardgemaakt om compatibiliteitseisen in
de norm op te nemen. Dit met als doel, het scheppen van een duidelijker en werkbare situatie
voor de installateur. Volgens DEKRA wordt dit echter door bepaalde partijen tegengehouden.
Als een marktleider een van deze partijen is, zou er volgens Van der Meer sprake kunnen zijn van
een situatie waarbij door deze partij misbruik wordt gemaakt van haar economische
machtspositie.
 Van der Meer vindt dat Smeekes zijn activiteiten als auteur, van de voor de installateur schadelijke
artikelen, niet met zijn normcommissielidmaatschap moet combineren. Hij vraagt zich af, of en zo
ja, welke actie UNETO-VNI onderneemt om aan deze, voor haar leden, zeer ongewenste situatie
een einde te maken.
___
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