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VOORWOORD
Het inspecteren van elektrotechnische installaties is de laatste jaren alleen maar toegenomen.
Het gehele proces vanaf offerte tot en met het uitbrengen van een inspectierapport wordt in
dit boek behandeld.
Zowel de visuele inspectie als de periodieke inspectie en de daarbij voorkomende metingen
en beproevingen maar ook de controle van verplaatsbare apparatuur en vast aangesloten
machines.
In Nederland bestaan er bijna geen boeken over het meten aan elektrische installaties. Dit
wordt als een gemis ervaren door elektrotechnici die op zoek zijn naar achtergrondinformatie
en praktische tips rondom metingen.
Uiteraard worden ook de normen zoals NEN 1010 - Deel 6 – Inspectie als NEN 3140 besproken
waarin staat welke metingen en beproevingen minimaal vereist zijn, zodat een compleet
beeld ontstaat van hetgeen er bij de inspectie van elektrische inspecties wordt verwacht. In
de praktijk blijkt dat het vaak onduidelijk is waarom en op wat voor een manier deze
metingen moeten worden uitgevoerd. Dit praktijkboek beantwoordt deze vragen.
Ook kijken we naar niet-alledaagse metingen, die wel belangrijk kunnen zijn voor het bepalen
van de onderhoudsstaat van installaties of de kwaliteit van hun spanning en stroom.
Bijzondere aandacht besteden we aan thermografische, niet-destructieve onderzoeken en
metingen. Deze komen steeds vaker voor en niet alleen bij elektrische installaties.
Vanwege de talloze toepassingen van elektronica in elektrische apparatuur ontstaat er ook
een hoop netvervuiling en daarom wordt in dit boek ook dieper ingegaan op de eisen aan
spanningen en stromen en het meten ervan. Maar ook de koppeling van de veiligheids
aarding van elektrische installaties aan de uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie komt
aan bod.
De hoofdstukken samen vormen onderling een logisch geheel maar kunnen ook als
afzonderlijke delen worden gelezen.
Door het gehele boek zijn veel full colour afbeeldingen geplaatst en daarvoor wil ik in het
bijzonder Kees Compaan van KWx en Eric van Riet van Fluke bedanken voor het beschikbaar
stellen van deze afbeeldingen en achtergrondinformatie. Maar dat geldt ook voor andere
bedrijven van wie wij sprekende afbeeldingen hebben mogen gebruiken.
Ik hoop dat ik met dit boek de lezer meer inzicht heb kunnen geven in het inspectieproces
van elektrische installaties.
Juli 2021
Nico Kluwen
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3

Offertes

Door veel bedrijven worden bij verschillende installateurs en inspectiebureaus offertes
aangevraagd voor het verrichten van een inspectie van de elektrische installatie. Meestal
wordt op grond van de goedkoopste prijs gegund waarbij de indruk kan ontstaan dat de
uitgebrachte offertes vergelijkbaar zijn met elkaar en dat hetgeen ervoor wordt gedaan
hetzelfde is namelijk het inspecteren van de elektrische installatie. Maar is dit wel zo?
Klanten die verschillende offertes met elkaar vergelijken zien de volgende twee cruciale
vragen vaak over het hoofd namelijk:
Zijn de offertes wel echt met elkaar vergelijkbaar?
Wordt hetzelfde gedaan tijdens de uitvoering?

•
•

Dit zijn twee cruciale punten die vaak over het hoofd worden gezien waardoor de goedkoop
ste aanbieder de opdracht wordt gegund.
Hieronder zijn enkele tips opgenomen die houvast bieden bij het uitbrengen van een offerte
voor de inspectie van de elektrische installatie.

hoofdstuk 3

3.1 NIEUWE OF
BESTAANDE INSTALLATIE

Als eerste is het van belang om te weten of het een nieuwe of een bestaande elektrische
installatie betreft waarvoor de inspectie moet plaatsvinden.
Bij nieuwe installaties of uitbreidingen op een bestaande installatie zijn veelal de meest
recente veiligheidsbepalingen van toepassing. De nieuwe installatie mag niet met een steek
proef worden geïnspecteerd en moet dus voor 100% worden uitgevoerd.
Daarentegen zal bij een bestaande installatie het jaar van aanleg van belang zijn om de juiste
veiligheidsbepalingen te hanteren. De inspectie van de bestaande installatie is eveneens in
de NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’ geregeld. De inspectie van een
bestaande installatie mag daarentegen met een steekproef worden uitgevoerd. Veelal is het
niet duidelijk hoe groot de steekproef is en of deze al dan niet representatief is. Verderop is
een handvat voor de omvang van de steekproef opgenomen.

3.2 SOORT OBJECT

De moeilijkheidsgraad van de inspectie wordt bepaald door het soort object waarop de
inspectie moet plaatsvinden. De eerste invalshoek is de in het Bouwbesluit aanwezige ge
bruiksfuncties hiervoor te gebruiken waarna een nadere detaillering kan plaatsvinden.
Binnen het Bouwbesluit worden de volgende gebruiksfuncties gehanteerd:
bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst,
cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor
het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport;
bouwwerk geen gebouw zijnde: bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen
gebouw of onderdeel daarvan is;
celfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen;
gezondheidszorgfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging
of behandeling;
industriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materia
len en goederen, of voor agrarische doeleinden;
kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie;
logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak
aan personen;
onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs;
overige gebruiksfunctie: niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij
het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt;
sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport;
winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten;
woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3.4 Welke normen

3

De tweede invalshoek is deel 7 van NEN 1010. In deel 7 van NEN 1010 komen rubrieken voor
waarin nadere bepalingen zijn opgenomen voor ruimten in het object waar bijzondere eisen
aan worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
ruimten met bad of douche;
zwembaden en andere bassins;
ruimten en cabines met saunakachels;
bedrijfsruimten en terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt;
medisch gebruikte ruimten;
fotovoltaïsche voedingssystemen;
Indien een verificatie moet worden uitgevoerd met gebruiksfunctie ‘gezondheidszorg’ kan dit
bijvoorbeeld een ziekenhuis zijn met daarbij een deel ingericht als revalidatiecentrum waar
door meerdere rubrieken uit deel 7 van NEN 1010 van toepassing kunnen zijn. Hierbij valt te
denken aan:
medisch gebruikte ruimten;
ruimten met bad of douche;
zwembaden en andere bassins;
en dergelijke.

•
•
•
•

Dus alleen de gebruiksfunctie vastleggen is onvoldoende om een goed beeld te krijgen van
het object.

3.3 OMVANG VAN HET
OBJECT

hoofdstuk 3

•
•
•
•
•
•

Nadat is bepaald om wat voor soort object het gaat, is het van belang te weten wat de om
vang ofwel de grootte van het object is. Het maakt natuurlijk uit of een kantoor met een
bruto vloeroppervlakte (bvo) van 300 m2 of een kantoor met een bruto vloeroppervlakte van
30.000 m2 moet worden geïnspecteerd.
Een aantal aspecten die een belangrijke rol spelen voor het bepalen van de omvang zijn,
nadat het soort object is vastgesteld, onder andere:
hoeveel gebouwen, één of meerdere;
bruto vloeroppervlakte per gebouw;
bijzondere ruimten binnen het gebouw, het aantal ruimten inclusief bruto vloer opper
vlakte;
ruimte met zwembad;
medische ruimten groep 0, 1 en 2;
ruimte met zwembad;
elektrolyseruimten;
vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen;
ruimte met explosiegevaar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Door dit op een nauwkeurige wijze vast te stellen wordt een goed beeld verkregen van de
omvang van het object en de aanwezige bijzondere ruimten binnen het object.

3.4 WELKE NORMEN

Aan de hand van welke normen moet de installatie worden geïnspecteerd? Alleen installaties
die zijn ontworpen en aangelegd volgens NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning
kunnen worden geïnspecteerd aan de hand van de volgende normen:
NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning deel 6-Inspectie;
NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties;
NTA 8220 Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico.

•
•
•

Tijdens de uitvoering van de inspectie zal worden nagegaan of de installatie voldoet aan
NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning. Indien een eenvoudige inspectie van de
elektrische installatie moet worden uitgevoerd zal dat zich beperken tot alleen NEN 1010.
Ondanks dat de uitvoering van de inspectie vaak hetzelfde zal zijn kunnen er later wel ver
schillen zijn bij het opstellen van het inspectierapport. Zo kan in de clausule van een opstal
verzekering worden verwezen naar bijvoorbeeld de NTA 8220 en andere aanvullende voor
waarden.
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3

Offertes

Bij de inspectie van een object met een industriefunctie of andere gebruiksfunctie kunnen
eveneens aanvullende normen van toepassing zijn op de elektrische installatie, zoals onder
andere:
NEN-EN-IEC 60204 ‘Elektrische uitrusting van machines’;
NEN-EN-IEC 60079-14 ‘Elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar’;
NEN-EN-IEC 60079-17 ‘Inspectie van elektrische installaties in ruimten met gasontplof
fingsgevaar’.

•
•
•

3.5 OMVANG EN JAAR
VAN AANLEG

hoofdstuk 3

De omvang van de elektrische installatie en het jaar van aanleg kunnen heel verschillend zijn.
Bij het bepalen van de omvang van de elektrische installatie spelen de volgende aspecten
een belangrijke rol bij het bepalen van de prijs voor de inspectie, namelijk:
de aansluiting van het energiebedrijf:
laagspanningsaansluiting en aansluitwaarde;
hoogspanning en aantal transformatoren.
één of meerdere hoofdverdeelinrichtingen;
het aantal onderverdeelinrichtingen eventueel gescheiden licht- en krachtverdelers;
bijzondere installaties zoals:
– noodstroominstallatie;
– PV-installatie;
– aanwezige laadpalen voor elektrische auto’s;
– elektrolyse installaties.

•
•
•
•
•
•

Een installatie met een hoogspanningsaansluiting waarop meerde transformatoren zijn
aangesloten hoeft per definitie qua omvang niet groter te zijn dan een installatie met slechts
één transformator. In de praktijk kan het voorkomen dat de meerdere transformatoren nodig
zijn voor één grote gebruiker bijvoorbeeld een drukpers of iets dergelijks.
Het jaar van aanleg van de installatie bepaalt met welke editie van de norm moet worden
geïnspecteerd. Daarnaast kan dit worden aangevuld met eventuele afwijzingen ten opzichte
van de meest relevante norm zodat een goed beeld ontstaat of de elektrische installatie al
dan niet moet worden aangepast.

3.6 GROOTTE VAN DE
STEEKPROEF INDIEN
VAN TOEPASSING

Bij bestaande elektrische installaties mag een steekproef worden gehanteerd bij de uitvoe
ring van de inspectie. In NEN 3140 is een tabel opgenomen waarin aantallen staan vermeld
van de omvang en de te hanteren steekproef. Deze steekproef heeft heel vaak betrekking op
de uit te voeren metingen zoals:
isolatieweerstanden;
impedantie van de circuitweerstand van de foutstroomketen;
aardlekschakelaars;
belastingstromen.

•
•
•
•

Aangezien het bijna onmogelijk is om vooraf de grootte van de steekproef te bepalen is het
verstandig een concreet aantal metingen op te nemen in de offerte en verrekenprijzen te
hanteren. Als voorbeeld:
het meten van 100 isolatieweerstanden van alleen eindgroepen;
het meten van 50 circuitweerstanden van de in de eindgroepen opgenomen contactdozen;
het testen van 25 aardlekschakelaars door middel van stroom en tijd.

•
•
•
3.7 VAST AANGESLOTEN
MACHINES EN
VERPLAATSBARE
APPARATUUR

Binnen elk object zullen uiteraard vast aangesloten machines en verplaatsbare apparatuur
voorkomen. Aangezien dit niet onder de vaste elektrische installatie valt zal hier specifiek in
de offerte aandacht aan moeten worden besteed.
In eerste instantie is het goed te weten of dit al dan niet tijdens de inspectie moet worden
meegenomen in de uitvoering. Voor het opstellen van de offerte is het belangrijk om ant
woord te krijgen op onderstaande vragen, zoals:
wat voor soort machines zijn er aanwezig;
om hoeveel machines gaat het en van welke soort;
welke verplaatsbare apparatuur komt voor;
en de hoeveelheid verplaatsbare apparatuur.

•
•
•
•
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3.10

3.8 UITVOERING VAN DE
INSPECTIE IN NORMALE
BEDRIJFSTIJD

Samenvatting

3

Aangezien bij het uitvoeren van de metingen, met name bij het meten van de isolatieweer
standen, de elektrische installatie of delen hiervan spanningsloos moet worden gemaakt is
het goed te weten of dit mogelijk is. Indien dit mogelijk is kan de inspectie tijdens reguliere
werktijden worden uitgevoerd en behoeft er geen rekening te worden gehouden met een
surplus op het uurtarief van de inspecteur.

3.9 UITVOERING VAN
DE INSPECTIE BUITEN DE
NORMALE BEDRIJFSTIJD

Vooraf kan een redelijke inschatting worden gemaakt dat al dan niet in reguliere werktijd de
verificatie kan worden uitgevoerd. Indien de metingen niet in de reguliere werktijd kunnen
worden uitgevoerd kan hiervoor een voorstel worden opgenomen om dit of in de avonduren
of in het weekend uit te voeren. In het uitbrengen van de offerte kan dan een concreet
voorstel of wellicht een stelpost worden opgenomen.

3.10 SAMENVATTING

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nieuwe of bestaande installatie?
Soort object en de bijzondere ruimten binnen het object?
Omvang van het object, aantal gebouwen en bruto vloeroppervlakte?
Aan de hand van welke normen moet worden geïnspecteerd?
Omvang en jaar van aanleg van de elektrische installatie?
Grootte van de steekproef indien van toepassing.
Vast aangesloten machines en verplaatsbare apparatuur.
Uitvoering van de verificatie in normale bedrijfstijd.
Uitvoering van de verificatie buiten de normale bedrijfstijd.

hoofdstuk 3

Dit impliceert wel dat het een en ander duidelijk moet worden vastgelegd. Indien buiten de
reguliere werktijd moet worden geïnspecteerd zal dit worden verrekend en hierbij kunnen
verschillende percentages worden gehanteerd voor de avond- en weekenduren. In de praktijk
komt het geregeld voor dat het anders gaat dan hetgeen er eerder is afgesproken.

Het maken van een offerte voor de verificatie van de elektrische installatie is maatwerk. Indien
opdrachtgevers zich gaan realiseren dat offertes voor de verificatie niet zonder meer verge
lijkbaar zijn zal waarschijnlijk niet alleen meer op prijs (de goedkoopste) worden gegund
maar veel meer worden gekeken naar de inhoud van de offerte hetgeen wel en niet wordt
uitgevoerd.
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