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TECHNIEK NEDERLAND ZIET GEEN REDEN OM TE TWIJFELEN AAN NEN 1010:2020
Inleiding
In het Vakblad “E&W INSTALLATIETECHNIEK” van Techniek Nederland, 41e jaargang Juli/Augustus ’21,
stond met grote letters vermeld dat de Federatie Elektrotechniek (Fedet) bezwaar heeft aangetekend
tegen de onlangs gepubliceerde NEN 1010:2020. De brancheorganisatie Techniek Nederland ziet
geen reden om te twijfelen aan de aanpassingen in de nieuwe uitgave van de NEN 1010.
Onderaan dit document vindt u, als bijlage aangehecht, de originele tekst uit het Vakblad “E&W
INSTALLATIETECHNIEK” van Techniek Nederland, 41e jaargang Juli/Augustus ’21.
Bepaling 531- aantal eindgroepen achter 30 mA aardlekschakelaar
Fedet heeft met name problemen met het vervallen van de NL-bepaling 531, die beschrijft dat
maximaal vier eindgroepen achter een 30mA aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. De
bepaling vereist tevens dat een installatie met twee of meer eindgroepen niet door één 30mA
aardlekschakelaar mag worden uitgeschakeld.
Verwijzing in NEN 1010 naar NEN 8012
Verder is in NEN 1010:2020 de verwijzing naar NEN 8012 losgelaten. Voor de brandclassificatie van
kabels wordt alleen naar de minimale eisen uit het Bouwbesluit verwezen, terwijl publicatie van een
nieuwe versie van Nen 8012 spoedig wordt verwacht.
Bepaling 522 - gearmeerde grondkabels
Ook is NL-bepaling 522 over gearmeerde kabels in de grond vervallen. Fedet is van mening dat het
ontbreken van deze bepalingen de veiligheid van elektrische installaties niet ten goede komt. En dat
het loslaten van de bepalingen en verwijzing een verhoogd risico is voor de installateur op juridische
aansprakelijkheid voor onveilige installaties.
Standpunt Techniek Nederland
Techniek Nederland ziet geen reden om te twijfelen aan de aanpassingen in de nieuwe uitgave van
de NEN 1010. 'Die is tot stand gekomen na zorgvuldige besluitvorming in de normcommissie. Techniek
Nederland is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe uitgave van de
laagspanningsnorm’, aldus een woordvoerder van de brancheorganisatie.
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