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VERSCHIL IN FOCUS FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

PROCEDUREEL VERSCHIL FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

NEN 3140 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

NEN 1010 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

INSPECTIEPROCEDURE FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

ORGANISATIE EN TAAKVERDELING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

NEN 1010 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Meer juridisch kader Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

DEEL 6 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Inspectie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

HOOFDSTUK 6.4 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Doel van de inspectie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Inspectiegrenzen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

STRUCTUUR VAN HOOFDSTUK 6.4 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

6.4.1: ALGEMEEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Tijdstip van de inspectie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Benodigde informatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Eindoordeel Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Veiligheid van de inspecteur e.d. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Uitbreidingen en wijzigingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Vakbekwaamheid van de inspecteur Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6.4.2: VISUELE INSPECTIE FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Spanningsloosheid Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Doel van de visuele inspectie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

INHOUD VAN DE VISUELE INSPECTIE FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

DE VISUELE INSPECTIE DOOR ONTWERPER EN INSPECTEUR FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 
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WIE DOET WAT? FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

VISUELE INSPECTIE DOOR DE ONTWERPER FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

VISUELE INSPECTIE DOOR DE INSPECTEUR FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

a) Gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

b) Aanwezigheid van brandwerende afschermingen etc. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

c) Keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

d) De keuze en instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

f) De keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

f) De keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de 

uitwendige invloeden en mechanische belasting. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

h) Juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

i) De aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of andere vergelijkbare 

informatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

j) De aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, 

aansluitklemmen en dergelijke Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

k) Deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

l) De keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende 

vereffeningleidingen, en hun aansluitingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

m) De bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

n) De maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

o) De vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

p) De keuze en installatie van de leidingsystemen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6.4.3: METINGEN EN BEPROEVINGEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Keuzevrijheid Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Volgorde en relevantie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

INHOUD VAN DE METINGEN EN BEPROEVINGEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

INSPECTIE DOOR MONTEUR EN INSPECTEUR FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

WIE DOET WAT? FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

DETAILS VAN METINGEN EN BEPROEVINGEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

a) Het ononderbroken zijn van geleiders Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

b) Isolatieweerstand van de elektrische installatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

c) Bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

d) Isolatieweerstand van vloeren en wanden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

e) Polariteit Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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f) Automatische uitschakeling van de voeding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

g) Aanvullende bescherming Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

h) Verificatie op de fasevolgorde Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

i) Functionele beproevingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

j) Spanningsverlies Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

INSPECTIERAPPORT FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

BIJLAGE 6.G FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

OVERIGE EISEN AAN HET RAPPORT FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

HOOFDSTUK 6.5 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

PERIODIEKE INSPECTIE IN HET ALGEMEEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Inhoud van de inspectie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Voorkomen van gevaarlijke situaties Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Vastlegging 12 

VASTLEGGEN VAN DE INSPECTIEFREQUENTIE FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

RAPPORTAGE VAN EEN PERIODIEKE INSPECTIE FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

TOT SLOT FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

BIJLAGE 1: NEN 1010 HOOFDSTUK 41 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

STELSELS FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

TT-stelsel Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

TN-S-stelsel Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

TN-C-S-stelsel Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

DISTRIBUTIEGROEP OF EINDGROEP FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

SCHOK FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

BESCHERMINGSMAATREGELEN FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

BASISBESCHERMING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

FOUTBESCHERMING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Automatische uitschakeling van de voeding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

AARDLEKSCHAKELAARS FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Foutbescherming door aardlekschakelaars Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Aanvullende bescherming door aardlekschakelaars Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Testen van aardlekschakelaars Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

BIJLAGE 2: DE INWENDIGE IMPEDANTIE FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

KORTSLUITING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

Berekeningen aan kortsluitstromen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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Begrenzing van de kortsluitstroom door de trafo Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Begrenzing van de kortsluitstroom door smeltpatronen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Kortsluitvastheid in het algemeen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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Voorwoord 
Voor je ligt het cursusboek dat hoort bij de cursus ‘Inspectie volgens NEN 1010’. Het 

cursusboek is bedoeld als praktische handleiding voor de inspectie van 

laagspanningsinstallaties volgens NEN 1010. 

 

NEN 1010 Tijdens de cursus komen vooral inspecties volgens NEN 1010 aan bod. Er is dus 

geen of weinig ruimte voor inspecties volgens NEN 3140. Dat heeft vooral een 

juridische reden. 

 

 

 

NEN 3140 Vanwege de rechtszekerheid van het inspectiebedrijf is het meestal het beste om je te 

beperken tot een uitspraak over de installatie zelf. Dat kan worden afgesproken 

binnen de grenzen van het Nederlandse verbintenissenrecht. Voor een inspectie zou 

je dan kunnen volstaan met NEN 1010. 

 

Een beoordeling volgens NEN 3140 behoort eveneens een uitspraak over de veilige 

bedrijfsvoering te bevatten. Die beoordeling moet worden gemaakt met inachtneming 

van de uitgangspunten van de Arbowet. Het gaat er dan niet alleen om dat de 

installatie deugt, maar of die installatie deugt gerelateerd aan de wijze van gebruik van 

die installatie. En aangezien over het gebruik van die installatie doorgaans 

onvoldoende bekend is bij de inspecteur, zal een eindoordeel meestal gebaseerd zijn 

op de aanname van ‘normaal gebruik’. Die aanname blijkt in de praktijk een ernstige 

ondermijning van de rechtspositie met zich mee te brengen. 

 

Hierover lees je verderop in dit cursusboek nog meer. Ook tijdens de bespreking op 

de cursusdagen wordt hier nog aandacht aan besteed. 
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kader In de cursus komt vooral deel 6 van NEN 1010 aan bod. De cursus, en ook dit 

cursusboek, gaat ervan uit dat je over een goede kennis van NEN 1010 beschikt. Als 

dat (nog) niet zo is, zou je kunnen overwegen om de cursus ‘Verder met NEN 1010’ te 

volgen. 

 

gebruik  De docent geeft tijdens de lessen op welk deel van het cursusboek moet worden 

gelezen. Vaak is het doel ervan drieledig: 

1. het geeft een noodzakelijke herhaling van de stof die al gedoceerd is; 

2. het bereidt voor op de volgende les; 

3. het bereidt voor op het examen. 

 

Een achterstand in je huiswerk zal problemen op kunnen leveren bij het volgen van de 

stof tijdens de lessen. De stof van de tweede lesdag start bijvoorbeeld op een bepaald 

kennisniveau. Dat kennisniveau is wat je op de eerste lesdag hebt geleerd PLUS wat 

je leert van het huiswerk dat je zou moeten doen. 

 

editie  In dit cursusboek kom je vaak verwijzingen naar NEN 1010 tegen. Alleen NEN 1010 

vermelden is te kort door de bocht omdat er al vele edities van deze norm zijn 

gepubliceerd. Zo stamt de eerste editie al uit 1940. De editie die wij tijdens de cursus 

gebruiken, en die bedoeld wordt in dit cursusboek is de editie die gelanceerd is in 

2020. Voluit schijf je NEN 1010:2020. 

 

verwijzingen In dit cursusboek staan in de kantlijn verwijzingen. Vaak zijn dat verwijzingen naar 

NEN 1010. Hierdoor kun je snel vinden welk deel van NEN 1010 besproken wordt. 

 

eigen norm Tijdens deze cursus werken we dus met NEN 1010:2020. Het is verstandig om voor 

een eigen exemplaar van deze editie NEN 1010 te zorgen. Dat mag een elektronisch 

exemplaar zijn. Tijdens het examen mag je alleen gebruik maken van een papieren 

versie van Elektroraad. 

 

examens Natuurlijk wil je slagen voor de examens die bij deze cursus horen. Tijdens de 

cursusdagen zullen we daarom een deel van de tijd inruimen om te trainen voor het 

examen. Ook tijdens de lessen krijg je diverse tips om te voorkomen dat je zakt. 

 

fouten Dit cursusboek is met zeer veel zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat er fouten in 

staan (bijvoorbeeld taalfouten). We stellen het erg op prijs als je ons die fouten door 

zou willen geven. Dat komt de kwaliteit van ons materiaal natuurlijk ten goede. Geef 

ze dus gerust door. Ook als je niet zeker weet of het wel echt fout is. Bij voorbaat dank 

voor je medewerking. 

 

succes We wensen je veel succes met deze cursus. Hij is soms best pittig, maar in elk geval 

heel leerzaam. 
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NEN 1010 of NEN 3140? 

Inleiding 
Elektrotechnici zijn geneigd om hun verplichtingen, verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden te ontlenen aan normen. NEN 1010 en NEN 3140 zijn daarbij 

bijvoorbeeld heel belangrijk. We hebben het gevoel dat we ons daar in elk geval aan 

moeten houden. 

 

verplichtingen Maar de werkelijkheid is een stuk complexer. Er zijn namelijk verschillende soorten 

verplichtingen. Een eenvoudig te begrijpen indeling is: 

1. verplichtingen die ons door de overheid worden opgelegd; 

2. verplichtingen die voortvloeien uit wat marktpartijen met elkaar hebben 

afgesproken. 

Arbowet Een voorbeeld van een verplichting die ons door de overheid wordt opgelegd is dat 

een werkgever zuinig moet zijn op zijn personeel. Dat is geregeld in de Arbowet, het 

Arbobesluit en de Arboregeling. 

 

Burgerlijk Een voorbeeld van een verplichting die voortvloeit uit wat marktpartijen met elkaar 

wetboek  afgesproken hebben, is het aanleggen van een installatie als je daarvoor een offerte 

hebt gemaakt die je door de opdrachtgever is gegund. In principe mag je alles 

afspreken wat je wilt, zolang het maar niet in strijd is met de wet of de goede zeden. 

Deze spelregel (naast vele andere spelregels) staat in het Burgerlijk wetboek. 

 

normen In de praktijk is het ondoenlijk om voor elke klus opnieuw tot in detail af te spreken wat 

er precies moet, wat er zou kunnen, en wat er in elk geval niet mag. Daarom maken 

we bij het opstellen van overeenkomsten vaak gebruik van normen (zoals NEN 1010 

en NEN 3140). 

 

privaatrechtelijke Een klant die een installatie wil laten aanleggen, wil waarschijnlijk dat die installatie 

aanwijzing voldoet aan NEN 1010. Die verplichting zal daarom worden opgenomen in de 

overeenkomst (vaak staat dat in het bestek). Omdat deze eis komt vanuit de 

opdrachtgever (= het private domein), noemen we deze aanwijzing van NEN 1010 

een privaatrechtelijke aanwijzing. 

 

NEN 1010 stelt eisen aan de installatie. De norm heeft dus een duidelijke focus op het 

elektrisch materieel. Het doel is: een installatie aanleggen die geen of een acceptabel 

risico vormt voor mens, dier en bezitting. 

 

publiekrechtelijke De overheid vindt het zelfs zo belangrijk dat een installatie voldoet aan NEN 1010 dat  

aanwijzing ze dat verplicht heeft gesteld in het Bouwbesluit. Stel nu dat een klant zou vergeten 

om van de installateur te eisen dat de installatie aan NEN 1010 voldoet. Die 
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installateur is nu alsnog verplicht om de installatie die hij aanlegt aan NEN 1010 te 

laten voldoen. Gewoon omdat dat in de wet staat1. 

Omdat de overheid (= het publieke domein) ons hiertoe verplicht, noemen we die 

aanwijzing van NEN 1010 een publiekrechtelijke aanwijzing. 

 

Toepassing van NEN 3140 hangt sterk samen met de verplichtingen die ons door de 

overheid worden opgelegd en die zijn beschreven in de Arbowet en het Arbobesluit. 

Deze wetten, en daarmee uiteraard ook NEN 3140, hebben een duidelijke focus op 

mensen. Het doel van NEN 3140 is dus: de mensen zodanig inzetten dat ze niet bloot 

worden gesteld aan onacceptabel lichamelijk en geestelijk risico. 

 

Het voorgaande is samengevat in de volgende figuur: 

 

 focus op installatie 

  

 

 

 

 

focus op mensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
= publiekrechtelijke aanwijzing (de wet) 

 
= privaatrechtelijke aanwijzing (contract / bestek) 

 

In de figuur hiervoor is te zien dat NEN 1010 wel een publiekrechtelijke aanwijzing 

kent, en NEN 3140 niet. Toepassing van NEN 1010 is dus altijd verplicht bij het 

ontwerpen en aanleggen van elektrische installatie. 

Toepassing van NEN 3140 is alleen verplicht als partijen dat overeengekomen zijn. Je 

zou dus kunnen zeggen dat marktpartijen zelf mogen bepalen of ze NEN 3140 wel of 

niet gebruiken. Bij NEN 1010 heeft de overheid dat al voor de partijen besloten. 

 

 

 

 

1 Op het moment van schrijven van dit cursusboek was NEN 1010:2015 aangewezen vanuit Regeling 

Bouwbesluit. 

Bouwbesluit 

Arbobesluit 

Arbowet 

NEN 1010 NEN 3140 

wet (publieke domein) 

norm (private domein) 
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Dit is de belangrijkste reden dat deze cursus zich vooral richt op de inspectie van 

installatie volgens NEN 1010 en niet volgens NEN 3140. Maar er is nog een andere 

reden. 

  

veel normen Het is namelijk zo dat tijdens een NEN 3140-inspectie moet worden beoordeeld of de 

installatie voldoet aan alle relevante normen. Dat zijn dus veel meer normen dan 

alleen NEN 1010. Tijdens een NEN 1010 inspectie wordt alleen gecontroleerd of de 

installatie voldoet aan NEN 1010. 

 

Ook nu weer geldt dat dit in de praktijk zelden zo wordt uitgevoerd. Een NEN 3140 

inspecteur zal zich in de praktijk ‘gewoon’ beperken tot NEN 1010. En ook daarmee 

kan hij zijn opdrachtgever op het verkeerde been zetten. 

 

 

 

 

Mijn medewerkers 

zijn veilig! 

 

De installatie 

is prima! 

 

Hij voldoet dus 

aan alle normen! 

 

De installatie 

is prima! 
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item omschrijving ontwerper inspecteur 

a de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok   

b de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere 

voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming 

tegen thermische invloeden  

  

c de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare 

stroom 
  

d de keuze en instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en 

bewakingstoestellen 
  

e de keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders 

(SPD’s) waar gespecificeerd 
  

f de keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en 

schakelaars 
  

g de keuze van het elektrisch materieel en de juiste 

beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige 

invloeden en mechanische belasting 

  

h de juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen   

i de aanwezigheid van schema's en tekeningen, 

waarschuwingsborden of andere vergelijkbare informatie 
  

j de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen 

overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke 
  

k de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders   

l de keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van 

beschermende vereffeningleidingen, en hun aansluitingen 
  

m de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en 

onderhoud 
  

n de maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen   

o de vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen   

p de keuze en installatie van de leidingsystemen   

 

Zoals je ziet vallen de items van de visuele inspectie nu in twee delen uiteen: 

1. items die een gezamenlijke aanpak vergen (a t/m g); 

2. items die in principe alleen door de inspecteur worden gedaan (h t/m p). 

 

Concreet gesteld zou je kunnen zeggen dat de controlerend ontwerper beoordeelt of 

het ontwerp voldoet aan NEN 1010. De inspecteur daarentegen beoordeelt of de 

installatie die in de praktijk gemaakt is, voldoet aan het ontwerp. 

In de praktijk is deze grens niet altijd even scherp. Het is dan ook niet zo dat een 

inspecteur niet in NEN 1010 zou mogen bladeren. En het is ook niet zo dat de 

controlerend ontwerper zich niet zou mogen laten zien op de bouw. 

 

Maar voor een goed begrip is deze laatste vuistregel een handig hulpmiddel om te 

kunnen bepalen wat wel en niet onder de werkzaamheden van de inspecteur zou 

moeten vallen. 

schakelacties mogelijk consequenties hebben voor de bedrijfscontinuïteit. Het 

ongecontroleerd schakelen – wat overigens nooit een goed idee is – kan dan voor 
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aanzienlijke schade zorgen. Een goed overleg met de opdrachtgever is hier dus op 

zijn plaats. 

Vastlegging 

In 6.5.1.4 beschrijft NEN 1010 dat de schade, aantasting, defecten en gevaarlijke 

situaties moeten worden vastgelegd in een rapport.  

De eerste drie (schade, aantasting en defecten) zullen waarschijnlijk bestaan uit een 

technische beschrijving. Als er ergens in de installatie bijvoorbeeld een kapje van een 

contactdoos ontbreekt zal dat redelijk eenvoudig te beschrijven zijn in een 

inspectierapport. Je schrijft zoiets als: ‘In ruimte B03 ontbreekt bij de linker 

contactdoos in de wandgoot de afscherming.’ Het is een feitelijke constatering van het 

gebrek. 

 

gevaarlijke Hoe gevaarlijk een gebrek is wordt door inspectiebedrijven vaak aangegeven met 

situaties codes. Bij voorbeeld een A, B of C-gebrek, waarbij A dan kan staan voor 

levensgevaarlijk en C bijvoorbeeld voor verbetering mogelijk. Feitelijke constateren of 

er sprake is van een ‘gevaarlijke situaties’ blijkt in de praktijk erg lastig. Dat oordeel 

valt namelijk ten prooi aan subjectiviteit. Wat de één een gevaarlijke situatie vindt, 

vindt de ander wel meevallen of andersom.  

 

opjectief Opdrachtgevers hebben er belang bij dat de 

classificatie van de risico’s op een eenduidige 

manier gebeurt. Daarom heeft Elektroraad een 

hulpmiddel ontwikkeld om tot een eenduidige 

en verantwoorde classificatie van het risico te 

komen. 

 

ERC Dit hulpmiddel hebben we ERC genoemd 

(Elektroraad Risico Classificatie). ERC is dus 

een methode die kan worden gebruikt om het 

risico te classificeren van gebreken aan 

elektrische installaties. Dit is nodig om de 

vervolgactie te kunnen bepalen. 

 

ERC is een vrij toegankelijke website2 en bevat een flinke database met foto’s die je 

helpen om het risico van het gebrek te classificeren. Daar worden drie klassen voor 

gebruikt, gecodeerd met C1,C2 of C3. Deze coderingen staan voor: 

 

 

 

2 Zie www.erc.nu 

http://www.erc.nu/


 


