
 

 

Toelichtingenblad Preventie 

(voorbeeld clausuletekst) 

“ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De elektrische installatie dient 1x per 5 jaar door een erkend installateur conform NEN3140 

gecontroleerd te worden. Bij deze controle geconstateerde gebreken dienen zo spoedig mogelijk door 

de erkende installateur verholpen te worden, zodat de installatie weer voldoet aan NEN1010.” 

 

NEN1010 betreft Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties m.b.t. de aanleg ervan 

NEN3140 betreft aanvullende bepalingen m.b.t. de bedrijfsvoering van elektrische installaties 

 

Wetgeving 

De afgelopen jaren is de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties 

veranderd en aangescherpt. De eisen die aan de installaties en aan het gebruik ervan worden gesteld 

zijn niet vastgelegd in de wet, maar in de normen. In de Arbowet en het Arbobesluit worden eisen 

gesteld aan de veiligheid van de elektrische installaties. In het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit 

wordt direct verwezen naar normen. Voldoet men aan de eisen gesteld in de NEN 3140, dan wordt men 

geacht aan de wet te hebben voldaan.  Zelfs vanuit de Wet Milieubeheer wordt, hoewel indirect, 

verwezen naar de NEN 3140 en de NEN 1010.  

 

Waarom controle-eis? 

Losse verlengsnoeren, ondeugdelijk aangesloten installaties en overbelaste groepen. Dit zijn maar een 

paar voorbeelden van onjuist gebruik van de elektrische installatie. En onjuist gebruik leidt tot 

kortsluiting en/of oververhitting met vaak brand tot gevolg. 

Er is nog een reden waarom de elektrische installatie veilig moet zijn. De Arbo-regelgeving (veiligheid 

werknemers!) verplicht werkgevers te zorgen voor een veilige werkomgeving tussen elektrische 

installaties. Deze regelgeving verwijst ook naar de normen die hieronder worden besproken. 

 

Hoe? 

In Nederland zijn voor aanleg, controle en onderhoud van elektrische installaties de normen NEN1010, 

NEN3140 en NEN-EN50110 van toepassing. Het Nederlands Normalisatie Instituut (tegenwoordig 

ondergebracht in NEN) heeft richtlijnen gepubliceerd  voor een veilige bedrijfsvoering van en 

werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. De richtlijnen zijn van toepassing op 

procedures voor bedrijfsvoering, arbeid en onderhoud. Artikel 5.3.3 van deze bundel beschrijft de 

inspectieprocedure. Bij inspectie van de elektrische installaties moet tenminste worden nagegaan of de 

installatie voldoet aan de norm ten tijde van aanleg. De diepgang van het onderzoek wordt vastgesteld 

door de installatieverantwoordelijke. Op de volgende aspecten wordt gecontroleerd:  

 tekeningen (indien aanwezig); grondschema, installatieschema, aanzicht van de verdeler, 

groepenverklaring, 

 visuele controle;  herkenbaarheid installatiedelen, materieel i.o.m. installatie-eisen e.d., 

 metingen en/of beproeving; isolatieweerstand, aardlekschakelaarstest e.d. 

Als deze procedure wordt gevolgd en de hieruit voortkomende aanbevelingen worden opgevolgd, is de 

elektrische installatie brandveilig en de bedrijfszekerheid verhoogd. Uiteraard blijft inspectie een 

momentopname. 

 

Door Wie? 

Een deskundige moet zorgen voor de installatie en het onderhoud. Installateurs die zijn aangesloten bij 

STERKIN (STichting ERKende INstallateurs) hebben deze deskundigen in dienst. U kunt op de website 

www.sterkin.nl bekijken welke installateurs bij STERKIN zijn aangesloten. U treft daar mogelijk een 

installateur waar u al goede ervaringen mee heeft. Er zijn ook inspectiebedrijven, die zijn aangesloten 

bij de Vakgroep 'Beheer en Inspectie' van de UNETO-VNI. Deze kunt u vinden via de website 

www.uneto-vni.nl. Onder 'services' staat een overzicht van gecertificeerde installateurs. 

 

Tot slot 

Controle van de installatie is en blijft een momentopname. Zorg ervoor dat als de installatie wordt 

aangepast, een deskundige die aanpassing uitvoert. 

http://www.sterkin.nl/

