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Programma 

 Geschiedenis en relatie met 

internationaal 

 

Wijzigingen in de NEN1010 

 

 

Tot slot 
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Ter introductie 

 Om in één dag alle wijzigingen in de 

NEN1010:2015 door te nemen is vrijwel 

niet te doen… 

 

Daarom is er een selectie gemaakt van 

een aantal belangrijke onderwerpen… 



4 Confidential Property of Schneider Electric 4 

Geschiedenis en relatie 

met IEC en Cenelec 

Eerste uitgave in 1940 onder naam       

N 1010 

 

NEN1010: 2015 vervangt de 

NEN1010:2007 met alle correcties en 

aanvullingen 
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Hoe komt de NEN1010 

tot stand? 

NEN1010 is gebaseerd op de Cenelec 

voorschiften in de HD 60364 reeks 

 

Waar niet toereikend is de internationale 

IEC 60364 reeks toegepast, of NL 

bepalingen toegepast 

 

IEC 60364 

HD 60364 

NEN1010 

Wereldwijd 

Europa 

Nederland 
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De NEN1010 in detail… 
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NEN1010 

Nieuwe titel… 

 

 

Elektrische installaties 

voor laagspanning 
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Deel 1 

Fundamentele uitgangspunten 
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Hoofdstuk 131 

Veiligheidsmaatregelen  

> Algemeen (131.1) 

> De bepalingen … hebben ten doel om bij verwacht gebruik …te voorzien in de veiligheid van 

personen, levende have en bezittingen, en deze te vrijwaren van gevaren en 

beschadigingen  

> In de toelichting is de lijst met gevaren uitgebreid: 

- …;  

- onderspanningen, overspanningen en elektromagnetische invloeden die verwondingen of schade 

teweeg kunnen brengen;  

- …;  

- vlambogen die verblinding, drukgolven en/of giftige dampen teweeg kunnen brengen;  

- ...  
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Hoofdstuk 131 

Veiligheidsmaatregelen  

> Beveiliging tegen spanningsverstoringen en maatregelen tegen elektromagnetische 

invloeden (131.6) 

> Nieuwe punten: 

> 131.6.3 Bescherming tegen gevolgen van onderspanning en een daarop volgend 

spanningsherstel.  

> 131.6.4 De installatie moet voldoende immuun zijn voor elektromagnetische verstoringen 
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Hoofdstuk 132 

Ontwerp 

> Eigenschappen van de voeding(en) (132.2) 

 

> Bij het ontwerpen van elektrische installaties volgens deze norm moeten de 

eigenschappen van de voeding bekend zijn.  

> Voor het ontwerpen van een veilige installatie volgens deze norm is de van toepassing 

zijnde informatie van de netbeheerder noodzakelijk.  

> De eigenschappen van het openbare net behoren te worden opgenomen in de 

documentatie om overeenstemming met deze norm aan te tonen.  

> Indien de netbeheerder de eigenschappen van het openbare net wijzigt kan dit gevolgen 

hebben voor de veiligheid van de installatie.  
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Hoofdstuk 132 

Ontwerp 

> Nieuwe bepalingen: 

 

> Documentatie voor de elektrische installatie (132.13) 

> Elke elektrische installatie moet zijn voorzien van geschikte documentatie  

 

> Zie voor details: bijvoorbeeld 512.1.5 en 514.5 

 

> 512.1.5 Onderlinge beïnvloeding 

- De verantwoordelijke persoon voor een vaste installatie moet op verzoek documentatie beschikbaar 

stellen die voldoet aan de EMC-richtlijn. 
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Hoofdstuk 134 

Installatie en inspectie van de installatie 

> Nieuwe bepalingen: 

 

> Installatie (134.1.x) 

> Installeren conform de instructies van de fabrikant 

> nieuwe materialen en uitvindingen toegelaten mits zelfde veiligheidsniveau 

> bij uitbreiding of wijzigingen bestaand deel opnieuw berekenen 

 

 

> Periodieke inspectie (134.3) 

> Het wordt aanbevolen dat elke elektrische installatie periodiek wordt geïnspecteerd.  
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Deel 3 

 Vaststellen van algemene kenmerken 
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Hoofdstuk 31 

Beoogd doel, voedingsbronnen en indelingen  

> Stelsels met meerdere 

voedingsbronnen (312.2.1.2) 

 

> Bij een ongeschikt ontwerp van een installatie 

die deel uitmaakt van een TN-stelsel met 

meerdere voedingsbronnen kunnen sommige 

bedrijfsstromen langs onbedoelde paden 

stromen. Deze stromen kunnen leiden tot:  

- brand;  

- corrosie;  

- elektromagnetische interferentie.  

 

b. De geleider die de nulpunten van de 
transformatoren of de sterpunten van de 
generatoren verbindt moet geïsoleerd zijn. De 
functie van deze geleider komt overeen met een 
PEN-leiding; de geleider mag echter niet worden 
verbonden met elektrische toestellen.  
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Hoofdstuk 31 

> Elke installatie moet, waar noodzakelijk, zijn opgedeeld 

in stroomketens om (314.1 ):  

> … 

> … 

> de kans te verminderen op het ongewenst in werking treden van 

een toestel voor aardlekbeveiliging ten gevolge van te grote 

stromen in de PE-leiding, die geen gevolg zijn van een fout;  

 

> de gevolgen van EMI beperkt te houden;  
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Hoofdstuk 31 

> Continuïteit van bedrijfsvoering (36) 

> Elke noodzaak voor continuïteit van bedrijfsvoering die nodig wordt geacht gedurende de 

beoogde levensduur van de installatie moet worden vastgesteld voor elke stroomketen.     

De volgende eigenschappen zouden hierbij moeten worden overwogen:  

- keuze van aarding van het stelsel;  

- keuze van het beveiligingstoestel om selectiviteit te verkrijgen;  

- aantal stroomketens;  

- meerdere elektrische voedingen;  

- het gebruik van bewakingstoestellen.  
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Deel 4 

Beschermingsmaatregelen 
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Hoofdstuk 42 

 

Bescherming tegen thermische 

invloeden 
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Hoofdstuk 42 

> Onderwerp en toepassingsgebied (420.1) 

> Dit hoofdstuk is van toepassing op elektrische installaties met betrekking tot maatregelen ter 

bescherming van personen, levende have en bezittingen tegen: 

- …  

- brandvoortplanting door elektrische installaties naar andere nabijgelegen maar afgescheiden 

brandcompartimenten 

- … 
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Hoofdstuk 42 

Effecten van vlambogen  

  

> Vlamboogstroom is lager dan de 3-fasen 

kortsluitstroom  

> ca. 30-60% van 3-fasen kortsluitstroom 

> Voorbeeld:  

> 3-fasen kortsluitstroom = 10kA 

> Vlamboogstroom : ca. 6kA 

> Uitschakeltijd :  

- smeltpatroon : max. 0,3s 

- automaat:   : max. 0,08s 
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Hoofdstuk 42 

> Bescherming tegen brand veroorzaakt door elektrisch materieel  (421.7) 

> Het wordt aanbevolen om bijzondere maatregelen te nemen ter bescherming tegen de 

effecten van vlambogen in eindgroepen:  

- in verblijfsobjecten met slaapgelegenheid;  

- op plaatsen met brandgevaar vanwege de aard van materialen die daar worden verwerkt of zijn 

opgeslagen, 

- op plaatsen waar brandbare materialen zijn gebruikt voor de constructie,  

- bij constructies die brandvoortplanting ondersteunen,  

- op plaatsen waar gevaar kan ontstaan voor onvervangbare goederen 

> Toepassen van toestellen voor vlamboogdetectie die voldoen aan NEN-EN-IEC 62606  

 

> Zie ook Bijlage 42.A 
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Hoofdstuk 42 

> Bescherming tegen brand veroorzaakt door elektrisch materieel  (421) 

 

> iARC 
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Betekenis van de BD codes 

Tabel 51.B.1 
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Voorzorgsmaatregelen op plaatsen met bijzondere 

risico’s bij brand (422.2.1) 

  

> Bij omstandigheden BD2, BD3 en BD4 mogen leidingsystemen niet binnen 

vluchtwegen liggen, tenzij …; 

> Leidingsystemen binnen vluchtwegen mogen niet binnen handbereik zijn, tenzij …..; 

> Leidingsystemen in vluchtwegen moeten zo kort mogelijk zijn en niet 

vlamvoortplantend zijn; 

> Bij omstandigheden BD2, BD3 en BD4 moeten leidingsystemen voor de voeding van 

veiligheidsstroomketens functiebehoud hebben, enz..; 

> Leidingsystemen in vluchtwegen mogen slechts beperkte hoeveelheden rook kunnen 

ontwikkelen; 

 

> Zie NEN8012 voor meer informatie! 
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Voorzorgsmaatregelen op plaatsen met bijzondere 

risico’s bij brand (422.2.1) 

  

> Bij omstandigheden BD2, BD3 en BD4 mogen leidingsystemen niet binnen 

vluchtwegen liggen, tenzij …; 

> Leidingen zijn voorzien van niet-vlamvoortplantende mantels of omhulsels  

> Leidingsystemen binnen vluchtwegen mogen niet binnen handbereik zijn, tenzij …..; 

> Leidingsystemen in vluchtwegen moeten zo kort mogelijk zijn en niet 

vlamvoortplantend zijn; 

> Bij omstandigheden BD2, BD3 en BD4 moeten leidingsystemen voor de voeding van 

veiligheidsstroomketens functiebehoud hebben, enz..; 

> Leidingsystemen in vluchtwegen mogen slechts beperkte hoeveelheden rook kunnen 

ontwikkelen; 

> Zie NEN8012 voor meer informatie! 
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Hoofdstuk 43 

 

Beveiliging tegen overstroom 
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Hoofdstuk 43 

> Beveiliging van parallelgeschakelde geleiders tegen kortsluiting (434.4) 

> Parallelgeschakelde geleiders mogen door een enkel beveiligingstoestel tegen de effecten 

van kortsluiting zijn beveiligd,  

- op voorwaarde dat de karakteristieken van dat toestel de effectieve werking ervan waarborgen 

indien een fout zou optreden op de meest ongunstige plaats in een van de parallelgeschakelde 

geleiders.  

- Er moet rekening worden gehouden met de verdeling van de kortsluitstromen over de 

parallelgeschakelde geleiders.  

- Een fout kan vanuit beide uiteinden van een parallelgeschakelde geleider worden gevoed.  

 

> Zie bijlage 43.A 
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Hoofdstuk 43 

Parallel geschakelde kabels 

> Bijlage 43.A geeft meer informatie 

> Stroomverdeling is afhankelijk van de impedantie Z 

> Impedantie Z, bestaat uit R en X 

> De X is afhankelijk van de ligging 

> Speciaal opletten bij een-aderige kabels 
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Hoofdstuk 44 

> 442: Veiligheidsbescherming –overspanningen 

veroorzaakt door aardfouten in het 

hoogspanningssysteem 

 

> 443: Beveiliging tegen overspanningen van 

atmosferische oorsprong of als gevolg van 

schakelacties  

 

> 444: Maatregelen tegen elektromagnetische 

invloeden  

 

> 445: Beveiliging tegen onderspanning 

Beveiliging tegen overspanning 
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Hoofdstuk 443 

Overspanningen van atmosferische oorsprong of 

schakelhandelingen   

 

> Is overspanningbeveiliging nodig? 

> Gevoed door kabels in de grond : meestal niet 

> Gevoed of voorzien van bovengrondse kabels:  

- Ja, als aantal onweersdagen > 25 

 

> Maak een risico analyse! 

 

 

> Zie ook bijlage 53.A t/m E 

 

Bron: KNMI (gemiddeld aantal dagen met onweer in Nederland (1971-2000) 
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Hoofdstuk 444 

 

Maatregelen tegen elektromagnetische 

invloeden 

 

Nu normatief !! 

 

Bronnen van EMI 

 Maar ook: 

 Transformatoren 

 Elektromotoren 

 Railsystemen 
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Hoofdstuk 444 

> TN-stelsels (444.4.3) 

> TN-C-stelsels mogen niet worden gebruikt in nieuwbouw 

waarin aanzienlijke hoeveelheden materieel voor 

informatietechnologie wordt ondergebracht of 

waarschijnlijk gaat worden ondergebracht. (444.4.3.1) 

> Het wordt aanbevolen om TN-C-stelsels niet in stand te 

houden in bestaande gebouwen waarin aanzienlijke 

hoeveelheden materieel voor informatietechnologie 

ondergebracht worden of waarschijnlijk ondergebracht 

gaan worden.  

> In nieuwbouw moeten TN-S-stelsels aan de afgaande 

zijde van het voedingspunt van de installatie worden 

geïnstalleerd. (444.4.3.2) 
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Hoofdstuk 444 

> Overschakeling van de voeding (444.4.7) 

> 4 polig schakelen 

 

> Deze methode voorkomt het ontstaan van 

elektromagnetische velden als gevolg van 

zwerfstromen in de hoofdvoeding van een 

installatie.  
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Hoofdstuk 444 

> Voeding vanuit meer dan één bron (444.4.6) 

 

> Er mag maar één verbinding gemaakt worden 

tussen PEN en PE 

 

> De PEN moet geïsoleerd worden opgesteld vanaf 

de bron tot in de hoofdverdeler 

 

> Let op! 

> Dit is heel anders dan de dagelijkse praktijk 
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Hoofdstuk 444 

> Potentiaalvereffening in gebouwen met 

meer verdiepingen (444.5.4) 

 

> De vereffeningsystemen van de 

verschillende verdiepingen zouden 

onderling met elkaar moeten zijn verbonden 

(minimaal tweevoudig) door middel van 

leidingen 
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Hoofdstuk 444 

> Scheiden van stroomketens (444.6) 

> Elektrische veiligheid en elektromagnetische 

compatibiliteit kunnen verschillende eisen 

opleveren voor elektrische opsplitsing en 

elektrische scheiding. Elektrische veiligheid heeft 

altijd een hogere prioriteit  

 

> Afstand tussen voedingskabels en datakabels 

> Open lucht (geen scherm)  200mm 

> Open metalen omhulling  150mm 

> Geperforeerde metalen omhulling 100mm 

> Dichte metalen omhulling  0mm 
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Kies de juiste oplossing… 
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Hoofdstuk 444 

> Kabeldraagsystemen (444.7) 

 

> Gesloten vormen zijn het best omdat zij de 

‘common mode’-koppeling verminderen  

> Bij een U-vormige kabeldrager neemt het 

magnetische veld af bij de twee hoeken. 

Daarom hebben hoge zijwanden de 

voorkeur  
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Deel 5 

Keuze en installatie van elektrisch 

materieel 
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Hoofdstuk 52 

Keuze en installatie van 

leidingsystemen 

Foto: Draka 
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Hoofdstuk 52 

> Keuze van leidingen (521.11) 

> De soorten leidingen in tabel 52.J.1 (zie bijlage 

52.J) mogen worden toegepast onder de 

voorwaarde dat ze geschikt zijn voor de 

geldende uitwendige invloeden. 

 

> Dit betekent ook dat bij de keuze van de 

leidingen in verband met brandeigenschappen, 

NEN 8012 moet worden toegepast. 
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Hoofdstuk 52 

Kabel aanleg… 

> De manier van werken is niet veranderd… 

> Een aantal tabellen echter wel.. 

 

> Een klein overzicht.. 

> Hierin is niet alles mee genomen… 

Foto: Draka 
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Installatiemethoden  

Tabel 52.B.1 

> Splitsing voor: 

> Kabel in koker in de grond D1  

> Kabel direct in de grond D2 
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Installatiemethoden 

Tabel 52.A.2 Was in NEN1010: 2007 

 

 

 

 

 

51 

 

3 

 

4 

 

31 en 32 

 

33 en 34 
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Installatiemethoden 

Tabel 52.A.2 

titel presentatie 46 

Was in NEN1010: 2007 

 

37 en 38 

 

71 

 

74 
 

75 
 

11 
 

12 

 

13 

 

Nieuw 
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Installatiemethoden 

Tabel 52.A.2 Was in NEN1010: 2007 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

17 

 

18 
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Installatiemethoden 

Tabel 52.A.2 

> Enkele voorbeelden… 

- Kabel in koker in de grond  

- Kabel direct in de grond 

 

 

 
Was in NEN1010: 2007 

 

61 
 

62 
 

63 
 

64 
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Belastbaarheid 

Tabellen 52.B.2 t/m 5 

> Installatiemethode B1 en B2 

> Waarden verlaagd met 2 á 8% bij kabels > 

120mm2 

 

> Installatiemethode D1 en D2 

> Kabel in koker in de grond     3 - 8% lager 

belastbaar 

> Kabel direct in de grond         3 - 7%  hoger 

belastbaar 
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Correctie factoren 

Tabel 52.B.19 t/m 20 

> Aanpassing van een aantal correctiefactoren 

> Enkele zijn verhoogd andere verlaagd 

> Slechts afwijkingen van 1% 

Meer correctie >> minder belastbaar 

 

Minder correctie >> hoger belastbaar 
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Correctie factoren 

Tabel 52.B.17 

> Vereenvoudiging van tabel 
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Buissystemen (informatief) 

Bijlage 52.F 

> Eigenschappen van buizen (521.6) 

 

Code: 3231 Code: 3231 

Code: 3321 
Code: 3441 

Bron: Pipelife 
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Keuze van leidingen 

Bijlage 52.J 

> Nieuwe tabel 52.J.1 

> Keuze van leidingen 

> Ook te gebruiken in combinatie met tabel 700.A 
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Spanningsverlies 

Bijlage 52.G 

> NL bepaling 525 

>  maximaal 5% blijft gehandhaafd 

 

 

> Er is ook een informatieve bijlage 52.G  

> Hogere waarden zijn toelaatbaar 

> Echter advies eindgroep:  

- beperk tot 3% 

 

 

5% 
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Hoofdstuk 53 

 Besturings- en beveiligingstoestellen, 

schakelaars en scheiders 
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Hoofdstuk 5 

> Bepaling 531.2.1.3  

> NL Op een tweepolig 30mA 

aardlekbeveiliging mogen ten hoogste vier 

eindgroepen zijn aangesloten.  

> Het aansluiten van eenfase eindgroepen op 

een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging 

30mA wordt afgeraden. 

> Installaties met twee of meer eindgroepen 

mogen niet door één 30mA 

aardlekbeveiliging in hun geheel worden 

uitgeschakeld. 
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Hoofdstuk 5 

> Bepaling 536.1.2 (Schakelen en scheiden) 

> Oude tekst: 

> n In installaties voor tot bewoning bestemde gebouwen moet de nul worden geschakeld en 

gescheiden. 

 

> Nieuwe tekst: 

> n In installaties voor gebouwen met (gedeeltelijke) woonbestemming moet de nul kunnen 

worden geschakeld en gescheiden (voor de delen met woonbestemming). 
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Hoofdstuk 5 

> Bepaling 551.7.1 (Aanvullende bepalingen voor opwekeenheden parallel aan net) 

 

 

 

 

 

> Toevoeging 

> n OPMERKING Dit betekent dat ook PV-installaties moeten worden aangesloten op aparte 

eindgroepen. 

 

> Bepaling 551.7.2 

> Vervallen 

551.7.1 Wanneer een opwekeenheid wordt gebruikt als een aanvullende 
voedingsbron parallel aan een andere bron moeten de bescherming tegen thermische 
effecten volgens hoofdstuk 42 en de bescherming tegen overstroom volgens 
hoofdstuk 43 onder alle  omstandigheden effectief blijven. 
 
Een dergelijke opwekeenheid moet zijn geïnstalleerd aan de voedende zijde van alle 
beveiligingstoestellen voor de eindgroepen van de installatie, behalve wanneer een 
ononderbroken voeding (UPS) is voorzien om specifieke apparaten te voeden binnen 
de eindgroep waarmee deze is verbonden. 

aan de belastingszijde van alle beveiligingstoestellen voor de 
eindgroepen van de installatie, maar in dit geval moet aan alle volgende 
aanvullende eisen worden voldaan: 
a) de geleiders van de eindgroep moeten voldoen aan de volgende eis: 
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Hoofdstuk 559  

Verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties 

> 559.5.2 Bevestiging van de verlichtingsarmatuur  

> Het moet zijn gewaarborgd dat is voorzien in geschikte middelen om de verlichtingsarmatuur 

te bevestigen aan een stabiel deel van de constructie.  

> ….  

> De bevestigingsmiddelen moeten een gewicht van minimaal 5 kg kunnen dragen.  

- Wanneer het gewicht van de verlichtingsarmatuur groter is dan 5 kg moet de installateur waarborgen 

dat het bevestigingsmiddel het gewicht van de verlichtingsarmatuur kan dragen. 
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Deel 7 

Bepalingen voor bijzondere installaties 

en bijzondere ruimten en omgevingen 
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Deel 7 

> Er was veel herhaling van 

leidingtypen in hoofdstuk 7 

 

> De NL bepalingen voor de keuze 

van leidingen nu in normatieve 

bijlagen. 
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Deel 7 

> Vervallen hoofdstukken 

> 7-720: Gewone ruimten  

> 7-725: Elektrische bedrijfsruimten  

> 7-751: Stoffige ruimten  

> 7-752: Ruimten met brandgevaar  

> 7-758: Ruimten met zware mechanische stootbelasting  

> 7-761: Kabels in de grond  

> 7-763: Grond-, wegdek- en vloerverwarming anders dan voor ruimteverwarming  

> 7-773: Voeding van neoninstallaties en neontoestellen  

> 7-781: Lasinstallaties – Lascabines  

> 7-783: Brandpreventieve en -repressieve installaties  
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Hoofdstuk 710 

Medisch gebruikte ruimten 

> 710.2.5 groep 0  (was klasse 0) 

> onderbreking (verstoring) van de netvoeding geen levensbedreiging kan veroorzaken  

> 710.2.6 groep 1 (was klasse 1) 

> onderbreking (verstoring) van de netvoeding geen bedreiging voor de veiligheid van de 

patiënt, voor patiëntendelen:  

- uitwendig;  

- inwendig in enig deel van het lichaam, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van groep 2  

> 710.2.7 groep 2 (was klasse 2 (tot hart) en 3 (aan en in het hart)) 

> medisch gebruikte ruimte bedoeld voor het gebruik van patiëntendelen bij toepassingen 

zoals:  

- handelingen die reiken tot in of aan het hart of  

- vitale handelingen of operaties waarbij een onderbreking (verstoring) van de netvoeding tot gevaar 
voor de patiënt kan leiden  

 



64 Confidential Property of Schneider Electric 

Hoofdstuk 710 

Medisch gebruikte ruimten 

> MES keten is nu: 

> medisch IT-stelsel 

 

> Om een zo laag mogelijke aanraakspanning te 

bereiken vereist NEN 1010:2007 in klasse 3 het 

geïsoleerd opstellen van installaties.  

 

> In NEN 1010:2015 biedt groep 2, onder voorwaarden, 

ook de mogelijkheid een vereffeningsysteem binnen 

het patiëntengebied te installeren met een 

sterpuntstructuur. 
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Hoofdstuk 712 

Fotovoltaïsche systemen (PV-systemen)  

 

> PV systeem op eigen eindgroep (551.7.1) 

> Klasse II materiaal aan DC zijde verplicht (712.412.3) 

> Indien DC beveiliging nodig, deze in beide polen 

> Rekening houden met brandveiligheidsvoorschiften (zie Bouwbesluit) 

> DC lastscheider verplicht (712.536.2.2.9) 

> Indien volgens 443 overspanningsbeveiliging nodig is, ook aan DC zijde toepassen 



66 Confidential Property of Schneider Electric 

Hoofdstuk 718 
Ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten 

> Titel is gewijzigd, deze was: 

> Bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen en stationsgebouwen 

> Onderwerp en toepassingsgebied (718.11) 

> Dit hoofdstuk geeft aanvullende eisen voor elektrische installaties in ruimten met een 

publieke functie en bedrijfsruimten. 

> Specifieke voorbeelden van ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten zijn 

hieronder weergegeven: 

- conferentiezalen, vergaderruimten;  - expositiehallen; 

- theaters, bioscopen;   - sporthallen; 

- markthallen;    - restaurants; 

- hotels, gastverblijven, en zorginstellingen; - scholen; 

- bijeenkomstruimten, zwembaden, vliegvelden, treinstations, hoogbouw; 

- werkplaatsen, fabrieken en industriële vestigingen.  - parkeergarages; 
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Hoofdstuk 720 

Gewone ruimten 

NEN1010: 2007+C1:2008+A1:2011+C1:2011 NEN1010:2015 

Bepaling 720.521.8.3  

Draad in buis tenminste 2,5mm2  

Bepaling 524.1  

Om overbelasting te voorkomen moet voor de voeding van 

wandcontactdozen voor algemeen gebruik in tot bewoning bestemde 

gebouwen, woonschepen, logiesverblijven en keukens bij toepassing van 

installatiedraad in buis, aangebracht volgens basisinstallatiemethode A1 

of B1 volgens tabel 52.A.3 installatiedraad worden toegepast met een 

kerndoorsnede van ten minste 2,5 mm2. 

Bepaling 720.521.8.4 t/m 7  

Beperkingen aan toepassen van een aantal kabels, snoeren en 

mantelsnoeren 

Bijlage 52.J Keuze van leidingen. 

Bijlage 700.A Toepassing soorten leidingen voor bijzondere installaties, 

ruimten en terreinen 

Bepaling 720.55.1.1 

Elke betreedbare ruimte voorzien van voldoende aantal wcd’s en 

verlichtingspunten 

n Bepaling 510.4.1 

Elke betreedbare ruimte voorzien van voldoende aantal wcd’s en 

verlichtingspunten   

Bepaling 720.55.1.2  

Bedieningsschakelaars lichtpunten in dezelfde ruimte 

Geen vervangende bepalingen, alleen let op de algemene ontwerpeisen in 

bepaling 132.1 

Bepaling 720.55.1.4 

Wandcontactdozen in keuken verdelen over tenminste 2 eindgroepen 

Bepaling 510.4.2 Voldoende eindgroepen maken voor apparatuur. 

Specifieke apparaten met hoge aansluitwaarde voorzien van eigen 

eindgroep. 

Bepaling 132.2 Aard van de aan te sluiten belasting 

Bepaling 314.1 Opdelen van installaties  

Bepaling 720.55.1.2 

Opstelplaats voor een toestel van 2kVA of meer,  deze op een eigen 

eindgroep 

Bepaling 510.4.2 Voldoende eindgroepen maken voor apparatuur. 

Specifieke apparaten met hoge aansluitwaarde voorzien van eigen 

eindgroep. 

Bepaling 132.2 Aard van de aan te sluiten belasting 

Bepaling 314.1 Opdelen van installaties  
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Deel 7 

> Hoofdstuk 722 (ruimten bestemd voor meting en beproeving in onderwijsgebouwen)  

> Hoofdstuk 723 (ruimten bestemd voor meting en beproeving met verplaatsbare 

meetinstrumenten) 

> zijn samengevoegd 
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Hoofdstuk 722 

Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen  

> Gelijktijdigheid stellen op 1 (722.311) 

> Tenzij een regelsysteem aanwezig is 

> Geen TNC toepassen (722.312.2.1.3) 

> Aardlekbeveiliging ten minste type A , ten hoogste 30mA 

(722.531.2.6) 

> Tevens beschermingsmaatregelen voor DC foutstromen bij 

contactdoos/voertuigconnector 

- Type B aardlekbeveiliging 

- Type A aardlekbeveiliging + materieel die uitschakelt bij DC 

foutstromen >6mA 

> Elk aansluitpunt een eigen eindgroep (722.533.4) 

> Koppelcontactdozen zijn niet toegelaten (722.550.4.3) 

> Dus geen verlengsnoeren… 
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Hoofdstuk 725 

Elektrische bedrijfsruimten 

 

> Is nu geworden: 

> Ruimten met beperkte toegang 

 

> Dus alleen voor geautoriseerde personen 

- voldoende onderrichte en vakbekwame personen (BA4 of BA5) 

 

> Zie hoofdstuk 729 voor meer informatie 
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Hoofdstuk 729 

Ruimten met beperkte toegang bestemd voor 

bedieningshandelingen en onderhoud  

 
 

 

> Duidelijker gemaakt… 

> Rekening houden met een 

vermogensschakelaar in de 

uitgereden toestand 

 

> Figuur 729.3 (afscherming 

door omhulsels) 
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Hoofdstuk 729.A 

Aanvullende eisen voor afgesloten ruimten met 

beperkte toegang  

 

> Eisen i.v.m. ontruiming 

> Duidelijker gemaakt… 

> Vluchtwegen anders 

Advies om vanaf 6m 

gangpad twee deuren toe 

te passen 
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Ter afsluiting… 

> De nieuwe NEN1010:2015 is gepresenteerd op de beurs 

elektrotechniek op 1 oktober 2015 

> Dit is de publicatiedatum 

 

> Aanwijzing in bouwbesluit 

> Waarschijnlijk 1 januari 2017 

 

> Mag je hem vanaf 1 oktober 2015 al toepassen? 

> Ja…, echter wel toestemming vragen van gemeente 

 

 

> En….. Wilt u nog meer weten? 
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Webinars… 

Te zien via de link:  http://bit.ly/1Y9N4rR 
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Electrical Installation Wiki 
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Main_Page 
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Make the most of your energySM  


