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Hager NEN-dagen 

Hager aardlekschakelaars beperkt inzetbaar? 

 

 

Een zeer goed verzorgde en leerzame Hager NEN-dag op 19 september 2012 in ’s-Hertogenbosch 

werd afgesloten met een quiz  “Petje op, petje af”.    

 

Een van de vragen uit de quiz ging over de toepassing 

van aardlekschakelaars. Deze vraag luidde: 

 

Een aardlekschakelaar wordt gebruikt voor: 

a) petje op, aanvullende bescherming of 

b) petje af, voor foutbescherming. 

 

De kandidaten met het petje af mochten gaan zitten om 

dat volgens quizmaster Rob het goede antwoord “Petje 

op, aanvullende bescherming” was. 

 

Aan het einde van de quiz werd vanuit de zaal door Jan van der Meer opgemerkt dat beide 

antwoorden goed waren. Dit omdat volgens NEN 1010 aardlekschakelaars ook voor 

foutbescherming kunnen en mogen worden toegepast. Op deze opmerking werd door Hager niet 

serieus ingegaan.  Ook op het per e-mail aan Hager toegestuurde commentaar hierover is niet 

gereageerd.  

 

Door het volgen van het volgens Hager juiste antwoord op de vraag uit de quiz en het feit dat 

producten moeten worden gebruikt volgens de aanwijzing van de fabrikant, in dit geval Hager, 

wordt het toepassingsgebied van de Hager aardlekschakelaars wel erg beperkt. 

 

Andere fabrikanten van aardlekschakelaars hebben te kennen gegeven dat, in tegen stelling tot de 

Hager aardlekschakelaars, hun aardlekschakelaars wel voor aanvullende- en foutbescherming 

kunnen worden gebruikt. Ook zijn hun aardlekschakelaars te gebruiken als bescherming tegen 

brand.  

 

Van der Meer is van mening dat Hager het toepassingsgebied van haar eigen aardlekschakelaars 

onderschat. Volgens hem kunnen ook Hager aardlekschakelaars voor aanvullende bescherming, 

foutbescherming en bescherming tegen brand worden ingezet. 
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