
NEN 1010:2020

Belangrijke wijzigingen Deel 0 t/m 8

Pouw Jongbloed 

12 mei 2021



Welkom
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Programma

10.00 Opening webinar en welkom

10.10 Wijzigingen NEN 1010

11.30 Afsluiting
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Wijzigingen NEN 1010

Pouw Jongbloed 

Lid NEC 64 TC (NEN 1010)

Diverse andere commissies
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De nieuwe NEN 1010:2020

• Ruim 120 pagina’s meer dan de vorige editie.

• Voor 99% in lijn met de laatste versies van de  Europese 

HD 60364 en de mondiale IEC 60364 serie.

• Bevat de nog benodigde essentiële Nederlandse 

aanvullende bepalingen.

• Deel 8 is momenteel sterk onderhevig aan wijzigingen. 

Wordt daarom apart van de delen 1 t/m 7 uitgegeven.
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Opbouw NEN 1010 (IEC 60364)

Deel 8.1 bevat aanbevelingen, eisen en 

mogelijkheden om efficiënt met energie 

om te gaan. 

Deel 8.2 geeft verschillende 

mogelijkheden voor zogenoemde 

prosumerinstallaties (samenvoeging van 

producent en consument). 

Deel 8.3 gaat nader in op de werking en 

bedrijfsvoering van prosumerinstallaties

waaronder communicatie protocollen.
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Klimaatakkoord 2050

Ursula von der Leyen 
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Doelstellingen voor de elektrische sector 
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Smartgrid totaal overzicht IEC/TR 63097
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IEC/TR 63097 Overzicht van normen voor smartgrid
onderdelen en toepassingen
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IEC 60364 ≈ NEN 1010



Doelstelling NEN 1010:2020 deel 8:  
Efficiëntie van energiegebruik
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Energie efficiëntie managementsysteem voor:

• het laagste elektriciteitsverbruik;

• het verminderen van elektrische verliezen; 

• de meest gunstige prijs door real-time aanpassingen in inkoop, opslag en gebruik;

• rendementcontrole tijdens de gehele levensduur van de elektrische installatie:

• nieuwe en bestaande installaties en alsmede renovaties om een hoger energierendement 

te realiseren.



Rendementscontrole tijdens de gehele levensduur 
(van de elektrische installatie)
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Eisen, aanbevelingen en methoden voor het ontwerp en de 

bepaling van het energierendement van een elektrische 

installatie op basis van ISO 50001.

Management benadering en evaluatie voor de optimale 

energielevering (laagste energieverbruik) met acceptabele 

balans tussen beschikbaarheid en kosten. 



Opzet van een energie-efficiëntie en belasting 
management systeem (EEMS)
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Verplichting EEMS nog ver van uw toepassingen 
verwijderd? 
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Toepassing EEMS vereist voor gebouwen met: 

• een capaciteit van meer dan 250 personen of

• een energieverbruik van meer dan 100 000 kWh/jaar.

Kengetalen:

1 jaar is 8760 uur. Uitgaande van een continu 230 VAC driefase belasting 

betekent dit een stroom van:

I = 100.000.000/ 8760 x 230 x 3 = 16,5 A.



Doel van het EEMS
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• beheersen prestaties en vergelijken met het ideale verbruikspatroon;

• identificeren van parameters om de werkelijke prestatie te kunnen bepalen 

(buitentemperatuur, bezettingsgraad, bedrijfsuren, enz.);

• vaststellen van kritieke prestatie-indicators voor het management en prestatiebewaking;

• identificatie van afwijkingen en veranderingen in het verbruikspatroon;

• bewaking powerquality.



Voorbeeld: woning met meetinrichtingen voor 
prestatiemeting en bewaking 
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Legenda

1. Net

2. Eigen voedingsbron 

bijv. PV

3. Belastingen

4. Eigen opslag en 

omvormer eenheid

5. EEMS

6. Omvormer

M. Meetinrichting

N. EnergierichtingM



Activiteitensectoren voor energie-rendement 
bepaling EEE
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Activiteitensectoren:

• voor bewoning bestemde gebouwen;

• commerciële gebouwen;

• industriële gebouwen;

• infrastructuur;

• mogelijke sub-sectoren.

Doel vergelijkingsmateriaal tussen verschillende installaties per sector. 



Standaard uitgangspunten 
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De eisen en aanbevelingen van deel 8 mogen geen afbreuk doen aan de 

standaardeisen van NEN 1010. 

Zoals op de:

• veiligheid van de installatie;

• beschikbaarheid van de installatie;

• mogelijkheid om instellingen van het EEMS te omzeilen. Mogelijk met een lager 

rendement tot gevolg. Bijvoorbeeld bij afwijkende omstandigheden (temperatuur, licht, 

overwerk, ziekte, enz.)

(EEMS = energierendementsmanagementsysteem)



Ontwerpeisen en –aanbevelingen 

19

Bij het ontwerpen van een elektrische installatie moet voor het verminderen van verliezen 

rekening worden gehouden met:

• het belastingsprofiel (per uur gedurende een week);

• van de optimale positionering van transformatoren (zwaartepunt-methode);

• de plaats van het hoog-/laagspanningsonderstation;

• het werkpunt en rendement van de nettransformator;

• rendement van de lokale productie en opslag 

• de optredende leidingverliezen

• de arbeidsfactor en de invloed van harmonische stromen



Plaats van de nettransformator en schakel- en 
verdeelinrichtingen
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Transformator en verdeler zo dicht mogelijk bij grootste gebruiker voor lagere 

energieverliezen. 



8.1-6.4.3/4 Werkpunt en rendement van de 
nettransformator
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• Maximale rendement wordt bereikt als de ijzer- en koperverliezen 

gelijk zijn. (Meestal tussen 30 % en 50 % van het nominale 

vermogen).

• Energie-efficiënte transformatoren verdienen zich binnen  een paar 

jaar terug, relatief snel in vergelijking met gemiddelde levensduur 

(meer dan 25 jaar) van de transformator.

• Zie ook IEC/TS 60076-20 met methoden voor het bepalen van de 

energy efficiëntie van transformatoren. 



Kerndoorsneden van leidingen 
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Voorbeeld kabelberekeningsoftware
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Arbeidsfactorcorrectie

24

Faseverschuiving van de stroom ten opzichte van de spanning, door inductieve of capacitieve 

belasting, veroorzaakt extra ongewenste verliezen in leidingen. 



Nieuwe kreten: zones en mazen
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3.1.1 zone

Gebied (of oppervlak) dat een deel van een installatie definieert.

3.1.8 maas

Eén of meer stroomketens van de elektrische installatie voor één of meer zones met inbegrip 

van één of meer diensten die elektrisch materieel voeden op basis van elektrische 

energierendement.

10.2.3.1

De elektrische installatie moet worden bewaakt om de prestatie te kunnen managen. 

Bij de toepassing van zones en/of toepassing eigen prestatiemeting en bewakingsinrichting



Zones en 
mazen 
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MAAS

ZONE



Vraagsturing
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Vraagsturing is het managen van de elektriciteitsvraag aan de energieopwekking, met 

name voor hernieuwbare energie (bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie), en om de 

installatie stabiel in bedrijf te kunnen houden. Vraagsturingsprogramma’s kunnen 

fluctuerende tarieven, prijsgestuurde aanbiedingen, contractueel verplichte of vrijwillige 

vraagbeperking, en belastingsafschakeling omvatten. 

Vraagsturingsmethoden zijn:

• tijdgestuurde tarieven (bijvoorbeeld kritische piekbeprijzing, variabele piekbeprijzing;

• beperking van de energielevering van het net en eigen opwek of opslag;

• real-time belastingsprofielen.



Metingen en gegevensstromen binnen het EEMS-
systeem
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Methode voor het beoordelen van het 
energierendement (normatieve bijlage) 

• Het energierendement van een elektrische installatie wordt aangegeven van laag naar 

hoog rendement met:

• De methode is voor nieuwe als bestaande installaties voor industriële, commerciële, 

infrastructurele en residentiële toepassingen.

• De rendementsklasse van de installatie wordt bepaald door optelling van punten voor 

specifieke onderwerpen.

• Indien een parameter niet wordt beoordeeld, dan krijgt deze parameter de waarde 0.
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Rendementsklassen voor elektrische installaties

30

• Tabel 8-1.B.2 geeft de parameters voor industriële, commerciële gebouwen en voor 

infrastructuur.

• Tabel 8-1.B.30 geldt voor de residentiële toepassingen



Factoren voor woonfuncties
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Individuele PEI 

32

De installatiebeheerder kan via het EEMS en overeenkomstig het contract 

met de netbeheerder beslissen wanneer er lokaal geproduceerde energie 

beschikbaar moet worden gesteld voor lokale opslag, lokaal gebruik of 

overdracht naar het openbare net.

Legenda

B Battery pack (opslag)

G Opwekking (bijv. PV)

N Openbare net

T Toestel / Belasting

*) Optioneel maar ten 

minste 1



Nieuwe definities
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• Direct voedingsbedrijf: bedrijfsmodus waarin het openbare net de PEI voedt. 

• Omgekeerd voedingsbedrijf: bedrijfsmodus waarin de PEI aan het openbare net levert. 

• Netgekoppeld bedrijf: bedrijfsmodus waarvoor een aansluiting op het openbare net nodig 

is (direct voedingsbedrijf en omgekeerd voedingsbedrijf).

• Eilandbedrijf: bedrijfsmodus waarin de PEI losgekoppeld is van het openbare 

distributienet, maar wel kan blijven werken.



Gedeelde PEI met gemeenschappelijke opslag en 
voedingsbron(nen)
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Waar de aansluiting tussen alle betrokken prosumers gebruik maakt van het distributienet 

van de netbeheerder in combinatie met het distributienet binnen de PEI's, komt het 

voedingspunt van de PEI voor elke prosumer overeen met het voedingspunt van elke 

individuele prosumer. Toestemming van de netbeheerder is hiervoor noodzakelijk. 

groep prosumers Opslag en 

voedingsbron(nen)



Technische aspecten
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Veiligheidsaspecten

• Bescherming tegen elektrische schok in elke bedrijfsmodus.

• Aardingssysteem (lokale aardelektrode of die van het net).

• Nulleiding (referentiepunt nul-aarde via netaansluiting geregeld TT of TN-S) (trippen 

aardlek aandachtspunt).

• Nulleiding via lokaal aardingssysteem (netomschakelaar schakelt tevens de nul aarde 

verbinding).

• Overstroomtoestellen onder eilandbedrijf gebaseerd op de minimale foutstroom.

• Veilig scheiden van de installatie.

• Beveiliging tegen overstroom (overbelasting en sluiting).

• Selectiviteit en twee richtingsbeveiligingen



Nul-aardeverbindingsproblemen bij TT
(Voor de uitleg enkelfasig)
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Oplossing TT-stelsel met extra verbindingscontact 
nul-aarde
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Netomschakelaar 
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• de verbinding met het aardingssysteem mag niet worden onderbroken voordat alle actieve 

leidingen zijn onderbroken;

• het herstellen van de verbinding met actieve leidingen mag pas plaatsvinden na het 

herstellen van het aardingssysteem en

• het onderbreken van de verbinding met het aardingssysteem moet voldoen aan de eisen 

voor scheider.



8-2.8.1.1.2.3 Aansluiting op het lokale 
aardingssysteem 
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Eigen bron Installatie

1 Faseleiding

2 Nulleiding

3 Referentieleiding

4 PE-leiding



Voorbeelden van de toepassing van een 
netomschakelaar 
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Choosing the Right Automatic Transfer Switch (dfliq.net)

https://www.dfliq.net/blog/choosing-right-automatic-transfer-switch/


Keuze van het beschermingstoestel 
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Voor bescherming tegen elektrische schok moet rekening worden gehouden met de 

minimale aardfoutstroom (tussen een van de faseleidingen en de PE-leiding). Deze hangt 

af van de bedrijfsmodus net of eilandbedrijf danwel de combinatie daarvan. 

Bij netbedrijf is over het algemeen meer dan voldoende kortsluitstroom beschikbaar voor het 

afschakelen van automaten en smeltpatronen.

Bij eilandbedrijf is dat aanzienlijk minder. Een standaard PV-omvormer levert niet meer dan 

circa 10 % van de normaalstroom. Niet geschikt om kortsluitstromen op te wekken. In dat 

geval kan voor fase aarde sluitingen worden gekozen voor een aanvullende aardlek. 



Maximale stromen geleverd door een converter met 
een accupakket

42

Voorbeeld van mogelijke omvormer eigenschappen 

I nominaal effectief 20 A Bepaald door accucapaciteit

I kortsluiting effectief 85 A 3 seconden

I kortsluiting piek(top) 120 A 3 seconden

Grootste automaat B16A Bepaald door fabrikant



Schatting van de minimale (aard)foutstroom 
(net en eiland)
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• Beveiligingen moeten in alle voorkomende bedrijfsmodi kunnen functioneren. 

• Bijzondere aandacht voor automatische afschakeling van de voeding bij een aardfout. 

Daarvoor kan het noodzakelijk de laagste stroom te bepalen die de bron(nen) kunnen 

leveren. Dit kan eventueel worden opgelost met een aardlekbeveiliging. 

OPMERKING Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van:

• een dubbele instelling op een overstroomtoestel (instelbare automaat);

• twee gecoördineerde toestellen of 

• door rekening te houden met de minimale instelling van de laagste stroom.



Sluiting in toestel bij net- en eilandbedrijf
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Kans op uitval van alle apparatuur met een sluiting bij eiland 

bedrijf. L-N kritisch L-PE oplosbaar met RCD’s



Beveiliging van twee kanten in het geval van 
kritische kortsluit-stromen

45

1. Netwerk 

2. Opwekkers

3. Belasting

4. Opslag

9. Overstroom

beveiliging

NEN 1010 Deel 8-2



Inleiding Wijzigingen: 
Wat is er onder invloed van deel 8 duidelijk anders in 
de delen 1 t/m 7 en wat zijn de overige wijzigingen?

46

De norm biedt een globaal overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het voorwoord maar 

koppelt deze niet aan de toepassing. Dat dient u zelf te doen en wordt in deze korte 

introductie voor een aantal zaken nader toegelicht.



Gewijzigde terminologie
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Uitgangspunt is om zoveel mogelijk hetzelfde woord voor dezelfde component of handeling te 

gebruiken.



NEN 1010:2020 wijzigingen t.o.v. de vorige editie in 
een overzicht (deel 1 t/m 4)

48

Deel 1: FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN

11.2: NEN 1010 is van toepassing op openbare verlichting.

Deel 2: TERMEN EN DEFINITIES

Aanvullende termen en definities uit de delen 3 t/m 6 zijn in dit deel opgenomen.

Deel 4: BESCHERMINGSMAATREGELEN

H41: De bovengrens voor aanvullende bescherming voor contactdozen voor algemeen 

gebruik door leken is verhoogd van 20 A naar 32 A.

H44: Andere titel en risico-evaluatiemethode concreter gemaakt.

H46: Opnieuw ingevoerd schakelen en scheiden. Deels afkomstig uit deel 5 van de vorige 

norm.

Werkschakelaar vereist scheiding overeenkomstig met NEN-EN-IEC 60204-1.

Zie verder norm onder 'Wijzigingen NEN 1010_2020'.



Deel 1: Fundamentele uitgangspunten
Openbare verlichting toegevoegd 
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© 
Sof
ico



Deel 2: Termen en definities 
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Veel nieuwe definities toegevoegd voor het onderwerp selectiviteit uit deel 5. 

2.530 Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders

2.530.3.1 besturing

2.530.3.2 scheiden

2.530.3.3 bewaken

2.530.3.4 schakelen

2.530.3.5 coördinatie van elektrisch materieel

juiste manier om in serie geschakelde elektrische toestellen te kiezen om veiligheid en 

continuïteit van de dienst van de installatie te waarborgen, rekening houdend met 

kortsluitbeveiliging en/of overbelastingbeveiliging en/of selectiviteit



Deel 3: Vaststellen van algemene kenmerken 
(kapstok blijft bepalend)

51

314.1 Elke installatie moet, waar noodzakelijk, zijn opgedeeld in stroomketens om:

• gevaar te vermijden en de nadelige gevolgen bij een defect zo gering mogelijk te 

houden;

• veilig(e) inspectie, beproeving en onderhoud mogelijk te maken (zie ook hoofdstuk 53);

• rekening te houden met gevaar dat zou kunnen ontstaan door een storing in een 

stroomketen, bijvoorbeeld een stroomketen voor verlichtingsdoeleinden;

• 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;

• te voorkomen dat een stroomketen onder spanning komt te staan die bedoeld was 

gescheiden te zijn.



Deel 4: Beschermingsmaatregelen (schok)
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411.3.2 Automatische uitschakeling van de voeding bij het optreden van een fout

411.3.2.1 Wanneer een fout van verwaarloosbare impedantie optreedt tussen de faseleiding 

en een metalen gestel of een beschermings-leiding in een stroomketen of in elektrisch 

materieel, moet een beveiligingstoestel automatisch de voeding naar de faseleiding van de 

stroomketen of elektrisch materieel onderbreken binnen de uitschakel-tijd zoals vereist in 

411.3.2.2, 411.3.2.3 of 411.3.2.4.

Het beveiligingstoestel moet geschikt zijn voor het scheiden van ten minste de 

faseleiding(en).

OPMERKING Bij IT-stelsels is niet noodzakelijk automatische uitschakeling vereist wanneer 

een eerste fout optreedt (zie 411.6.1). Voor de eisen voor uitschakeling bij een tweede fout op 

een andere actieve geleider, zie 411.6.4.



Bijlage 41D (normatief) Alternatieve maatregelen 
tijdige uitschakeling
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41.D.1 Daar waar automatische uitschakeling niet mogelijk is doordat:

elektronisch materieel met beperkte kortsluitstroom is geïnstalleerd, of

de vereiste afschakeltijden niet kunnen worden bewerkstelligd door een beveiligingstoestel,

zijn de volgende maatregelen van toepassing.

41.D.2 Bij omvormers met vermogenselektronica, bij isolatiefout naar PE of aarde, dient de 

spanning tijdig teruggebracht te worden tot een veilige 50VAC of 120 VDC. Hierbij moeten 

door de fabrikant voor de gebruiker effectieve verificatie-eisen te worden gegeven.

Zie voor tijden 411.3.2.2 (tabel), 411.3.2.3 (5s) of 411.3.2.4 (1s).

41.D.3 Indien maatregelen volgens 41.D2 niet mogelijk zijn, moet vereffening volgens 

bepaling 415.2 worden toegepast. De spanning tussen gelijktijdig aanraakbare metalen 

gestellen moet daardoor tijdig (zie 41.D2) kleiner of gelijk zijn aan 50 V AC of 120 V DC . 



411.3.2.2 Beschermingsmaat. tegen schok 
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De maximale uitschakeltijden volgens tabel 41.1 gelden voor 

eindgroepen met een toegekende stroom die contactdozen voeden 

en eindgroepen van ten hoogste:

• 63 A met een of meer contactdozen; 

• 32 A met alleen vast aangesloten elektrische toestellen.

411.3.2.5 Wanneer het niet mogelijk is om met een 

beveiligingstoestel tegen overstroom de voeding op tijd te 

onderbreken  of een toestel voor aardlekbeveiliging niet geschikt is, 

wordt verwezen naar bijlage 41.D.



Overzicht afschakeltijden voor verschillende type 
gebruikers
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411.3.3 Aanvullende eisen voor contactdozen en 
materieel voor gebruik buiten

56

Aanvullende bescherming door een aardlekbeveiliging  ≤ 30 mA (was 415.1) voor:

• AC-contactdozen ≤ 32 A (was 20 A) voor algemeen gebruik door leken,

OPMERKING Algemeen gebruik is niet voor specifiek gebruik. Contactdozen voor specifiek 

gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos. 

• verplaatsbaar materieel voor wisselspanning ≤ 32 A voor gebruik buiten.

Deze bepaling geldt niet voor IT-systemen waarin de foutstroom bij een eerste fout de 15 mA 

niet overschrijdt. (Ziekenhuizen)

OPMERKING Aanvullende bescherming voor DC-stelsels is in behandeling.



422 Voorzorgsmaatregelen op plaatsen met bijzondere 
risico’s m.b.t brand

57

OPMERKING In de Nederlandse 

regelgeving Bouwbesluit worden 

eisen voor maatregelen tegen 

brand en brandverspreiding 

gesteld. Voor zover de regelgeving 

hierin niet voorziet, zijn de 

bepalingen van dit hoofdstuk van  

toepassing.



Tabel bouwbesluit 2012 na 1 juli 2020
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Vervolg
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443.4 Overspanningsbeveiliging- en -beheersing

60

Beveiliging tegen transiënte overspanningen moet worden toegepast wanneer er gevolgen 

zijn voor:

a) menselijk leven, bijvoorbeeld veiligheidsdiensten, medische zorgvoorzieningen;

b) publieke diensten en erfgoed, bijvoorbeeld verlies van publieke diensten, datacentra, 

musea;

c) commerciële of industriële activiteit, bijvoorbeeld hotels, banken, industrie, markten, 

boerderijen;

d) een groot aantal personen, bijvoorbeeld grote gebouwen, kantoren, scholen.

In alle andere gevallen moet een risico-evaluatie volgens 443.5 worden uitgevoerd.



Bepalende
kabellengten 
voor de 
risico-
evaluatie

61

Legenda:

LPCL = lengte van de ondergrondse laagspanningsleiding (in km);

LPAL = lengte van de bovengrondse laagspanningsleiding (in km);

LPCH = lengte van de ondergrondse hoogspanningsleiding (in km);

LPAH = lengte van de bovengrondse hoogspanningsleiding (in km).



443.5 Risico-evaluatiemethode CRL (calculated risk 
level)

62

Formule: CRL = fenv / (Lp x Ng)

Waarin: 

fenv = omgevingsfactor volgens tabel 44.3;

Ng = blikseminslagdichtheid (inslagen per km2 per jaar);

LP = risicolengte berekend aan de hand van leidinglengten.

Tabel 44.3 Bepaling van fenv

Omgeving fenv

Buitengebied en buitenwijk 85 × F

Stedelijke omgeving 850 × F

Voor Nederland is de coëfficiëntwaarde van F gelijk aan 1



H46 Schakelen en scheiden (1)

63

Dit hoofdstuk was tot en met de 5e druk ook al in deel 4 opgenomen als 

beschermingsmaatregel en vanaf de 6e editie verplaatst naar deel 5 hoofdstuk 53. Zie een 

deel uit de oude norm waarin het doel duidelijk wordt omschreven.

NORMTEKST                                        NEN 1010-4: 1996                                  

Hoofdstuk 46 - Scheiden en schakelen

460 Inleiding

In installaties moeten al die schakelaars en scheiders

aanwezig zijn die voor een veilig gebruik van de installatie

en voor het veilig verrichten van bedienings- en

elektrotechnische werkzaamheden nodig zijn.



H46 Schakelen en scheiden (2)
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460.1 Toepassingsgebied (Wordt er niet duidelijker op.)

Dit hoofdstuk heeft betrekking op:

• te nemen maatregelen in verband met het niet-automatisch ter plaatse en op afstand 

schakelen en scheiden, en zo de gevaren verbonden aan elektrische installaties of 

toestellen of machines met elektrische voeding te voorkomen of weg te nemen, en

• schakelen voor het besturen van stroomketens of materieel. 

461 Algemeen

461.1 Afhankelijk van de bedoelde functie(s) moet elk toestel voor het schakelen of scheiden 

voldoen aan de desbetreffende eisen uit hoofdstuk 53.



H46 Inhoudelijke wijzigingen met vorige editie(s) (1)
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Strengere eis voor het scheiden van de nul voor niet tot bewoning bestemde gebouwen 

met TN-S. Geen enkelpolige automaten meer in bijvoorbeeld kantoren tenzij onder 

toezicht van een vakbekwaam persoon of VOP’er.

462.1 Elke elektrische installatie moet zijn uitgerust met voorzieningen om gescheiden te 

kunnen worden van elke voeding. (Nodig voor PV, opslag, NSA, enz.)

462.4 Indien noodzakelijk moeten maatregelen zijn genomen om elektrische lading af te 

voeren. (PV, omvormers, enz.) Aanvullend Indien nodig waarschuwingslabel met ontlaadtijd 

of de vertragingstijd waarmee de behuizing mag worden geopend.



H46 Inhoudelijke wijzigingen met vorige editie(s) (2)
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463.1.4 Bedieningsschakelaars voor de omschakeling tussen voedingsbronnen moeten alle 

actieve delen schakelen en mogen niet in staat zijn om voedingsbronnen parallel te 

schakelen, tenzij de installatie hiervoor is ontworpen. (nodig voor deel 8)



464 Uitschakelen ten behoeve van niet -
elektrotechnische werkzaamheden
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464.1 Indien bij niet-elektrotechnische werkzaamheden gevaar voor lichamelijk letsel kan 

ontstaan, moeten voorzieningen om uit te schakelen zijn aangebracht. Het uitschakelen moet 

alle actieve geleiders onderbreken, behalve PEN of nul op aardpotentiaal (461.2). Betekent 

werkschakelaars in de stuurstroom niet meer toegelaten.

464.2 Passende voorzieningen (hangslot mogelijkheid) moeten aanwezig zijn om te 

verhinderen dat elektrisch aangedreven materieel onbedoeld wordt ingeschakeld tijdens niet-

elektrotechnische werkzaamheden. Dit is niet van toepassing indien de voorziening om uit te 

schakelen voortdurend onder toezicht is van degene die de werkzaamheden uitvoert.



464 Uitschakelen ten behoeve van niet -
elektrotechnische werkzaamheden
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• Werkschakelaars: officiële benaming schakelaars tegen onverwacht inschakelen 

(werkschakelaars)

• Internationaal verwijzing naar NEN-EN-IEC 60204-1de NEN 1010 voor de

machinebouw. 

• Tevens naar de NEN-EN 1037 specifiek voor eisen met betrekking tot schakelaars 

tegen onverwacht inschakelen



Wijzigingen t.o.v. de vorige editie van deel 5 (1)

510.4.2. Grens 2 kVA voor eindgroepen komt weer terug.

514.3.6  Bepaling over schakeldraden en aders is vervallen.

521.7 Meerdere stroomketens in een kabel is vervallen. 

521.11 Keuze van leidingen is herzien. (CPR)

522.8.10.1 Kabels zonder armering in de grond is vervallen. 

526 Aanvullende eis voor inspectie van de verbindingen opgenomen.

530.5 Montage van materieel is nieuw. 

531 Toestellen voor foutbescherming is herzien.

531.2 Beveiligingstoestellen tegen overstroom is herzien. 

531.3 Toestellen voor aardlekbeveiliging is herzien.

531.3.2 De aanbeveling voor één fase-eindgroepen achter een vierpolig toestel voor 

aardlekbeveiliging is vervallen. 

532 Beveiligingstoestellen tegen het ontstaan van brand is nieuw. 



Wijzigingen t.o.v. de vorige editie van deel 5 (2)
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533 Beveiligingstoestellen tegen overstroom is herzien.

534 Beveiliging tegen transiënte overspanningen is herschreven. 535 Toestellen voor 

beveiliging tegen onderspanning is nieuw.

536 Coördinatie van elektrisch materieel voor beveiligen, scheiden, schakelen, besturen en 

bedienen is herschreven en aanzienlijk uitgebreid. Enkele aandachtspunten zijn selectiviteit 

bij overbelasting en bij kortsluiting tussen beveiligingstoestellen toegevoegd. Gezien de 

impact van deze bepalingen zijn delen hiervan in Nederland vooralsnog informatief. 

536.4.1.4 Selectiviteit voor aardlekbeveiliging is herschreven. 

536.4.1.5 Selectiviteit tussen beveiligingstoestellen tegen overstroom en 

aardlekbeveiliging is herzien. 

536.4.2 Eisen voor beveiliging van kortsluiting  toegevoegd. 

536.4.3 Eisen voor beveiliging van overbelasting is toegevoegd.



Wijzigingen t.o.v. de vorige editie van deel 5 (3)
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537 Schakelaars en scheiders is herzien, zie ook 46.

538 Bewakingstoestellen isolatie- en aardlekbewaking is nieuw. 

551.4.4 De Nederlandse aanvullende bepalingen voor automatische uitschakeling voor 

verplaatsbare opwekeenheden en installaties zijn vervallen.

56 Gehele hoofdstuk is herzien met een gewijzigde nummering.

Bijlage 55.B is toegevoegd met informatie over zelfstandige opwekeenheden die niet zijn 

verbonden met de hoofdvoeding.



510.4 Omvang en uitvoering in tot bewoning 
bestemde gebouwen, enz.
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510.4.2 De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van 

te voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met 

een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen. Grens 2 kVA komt 

weer terug.



Deel 5 gewijzigde bepalingen (1)
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514.3.2 PEN-, PEL- en PEM-leidingen

PEN-leidingen moeten, wanneer deze geïsoleerd zijn, als volgt worden gemarkeerd:

• groen/geel over de gehele lengte met, aanvullend, blauwe markeringen aan de 

uiteinden;

• blauw over de gehele lengte met, aanvullend, groen/gele markeringen aan de 

uiteinden. (Nieuw)

n 514.3.6 Aanduiding van schakel-draden en -aders

De Nederlandse bepaling n 514.3.6 is in NEN 1010:2020 vervallen. Ook andere kleuren 

kunnen worden gebruikt behalve blauw, groen/geel. Deze blijven voor nul en PE 

gereserveerd. 



Deel 5 gewijzigde bepalingen (2)
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521.7 Meerdere stroomketens in een kabel

Meerdere stroomketens in een kabel zijn toegelaten, mits alle geleiders zijn geïsoleerd voor 

de hoogste voorkomende nominale spanning. (nieuwe mogelijkheden voor domotica en   

deel 8 EEMS toepassingen)

521.11 Keuze van leidingen

De soorten leidingen in tabel 52.J.1 mogen worden toegepast onder de voorwaarde dat ze 

geschikt zijn voor de geldende uitwendige invloeden.

OPMERKING In de Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit, Bbl) worden eisen aan het 

gedrag bij brand van leidingen gesteld. 

Verwijzing naar NEN 8012 ingetrokken



521.8.1 Gebruik kleuren bij parallel leiding systemen 
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Leidingen van één stroomketen mogen niet worden verdeeld over verschillende meeraderige 

kabels. Deze eis geldt niet wanneer een aantal meeraderige kabels die een stroomketen 

vormen, parallel aan elkaar worden geïnstalleerd. Wanneer meeraderige kabels parallel aan 

elkaar worden geïnstalleerd, moet elke kabel één geleider bevatten voor elke fase en, indien 

aanwezig, de nul. Reden EMC.

NEN 1010:2015 2 ×4 aderig 

parallel. Met ½ doorsnede voor 

nul en aarde. 

NEN 1010:2020 1 ×4 aderig en 

1 × 5 aderig parallel. Met ½ 

doorsnede voor aarde. 



526.3 Verbindingen toegankelijk voor inspectie, 
beproeving en onderhoud
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Niet benodigd voor: een verbindingsconstructie die 

deel uitmaakt van materieel dat volgens de van 

toepassing zijnde productnorm niet noodzakelijk 

bereikbaar hoeft te zijn.

Nieuwe Nederlandse toevoeging aan een bepaling 

voor de toepassing in prefabwoningbouw. 



Nederlands deel van bepaling 531.2.1.3 vervallen 
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Vervallen tekst: 

531.2.1.3 Toestellen voor aardlekbeveiliging moeten zo zijn gekozen en de belasting moet zo 

over de stroomketens zijn verdeeld, dat de te verwachten lekstromen tijdens normaal bedrijf 

geen onnodig uitschakelen veroorzaken.

OPMERKING Toestellen voor aardlekbeveiliging kunnen aanspreken bij een sinusvormige 

aardlekstroom groter dan 50 % van de toegekende aanspreekstroom.

n Op een toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten 

hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten. Het aansluiten van 

eenfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende 

aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA wordt afgeraden.



Bestaande oplossing met 2 x 4 eindgroepen
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Droge en natte (3,5 mA) groepen verdeeld over beide aardlekschakelaars. 

Verslechtering van de apparatuur tot 200 % mogelijk (NEN 3140).



Nieuw: 531.3.2 Ongewenst aanspreken
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Toestellen voor aardlekbeveiliging moeten zo worden gekozen en geïnstalleerd dat de kans 

op ongewenst aanspreken wordt beperkt. Het volgende moet worden overwogen:

• Onderverdeling in stroomketens met eigen toestellen voor aardlekbeveiliging (RCD’s). 

(Aardlekautomaat per groep)

• RCD’s moeten zo worden gekozen en de stroomketens moeten zo worden ingedeeld dat 

lekstromen naar aarde die bij normale werking van de aangesloten belasting kunnen 

worden verwacht, niet resulteren in het ongewenst aanspreken van het 

beveiligingstoestel. Zie ook rubriek 314.

Om ongewenste uitschakeling te voorkomen mag de totale verschilstroom niet meer 

bedragen dan 0,3 maal de toegekende aanspreekstroom van de RCD.



531.3.2 Ongewenst aanspreken
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Alle natte (3,5 mA) groepen op een aardlekschakelaar. 

Voldoet niet aan 0,3 x ∆I(30 mA) = 10 mA dus?



Aandachtspunten 
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• Verantwoordelijkheid verschuift naar de installateur ook wanneer er andere bewoners 

met andere spullen komen.

• Bij het zelf samenstellen wordt u fabrikant van de verdeler en dient een CE-verklaring 

mee te leveren op basis van NEN-EN-IEC 61439-3.

• Wanneer u geen temperatuurtest doet maar de warmte berekent, dienen alle 

componenten waaronder de HS en de rail 1,25 x groter te zijn.

• De beschikbaarheid van de installatie kan door ongewenst aanspreken, veroorzaakt 

door meerdere eindgroepen op 1 aardlekschakelaar sterk afnemen. 



531.3.2 Ongewenst aanspreken 2050

82



Nieuw hoofdstuk 536 lastig deel voor Nederlandse 
installateurs (selectiviteit)
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Om een hoge beschikbaarheid van de installatie te verkrijgen bij het optreden van een 

foutconditie is selectiviteit tussen beveiligingsmiddelen een belangrijk ontwerp gegeven. In 

het verleden hoofdzakelijk toegepast in en voor noodvoorzieningen, ziekenhuizen, industrie, 

datacentra, enz.

Maar niet of nauwelijks geregeld in de NEN 1010. Door de huidige ontwikkelingen op basis 

van deel 8 van de NEN 1010 echter veel nieuwe noodzakelijk toepassingen door;

• smartgrid, eiland bedrijf;

• eigen opwekkers (PV en opslag) met nauwelijks kortsluitcapaciteit en

• twee richting beveiligingen.



536 Nieuwe definities (1)
2.530.3.24 coördinatieonderzoek

vaststelling van het gedrag van in serie geschakelde toestellen, reke-ninghoudend met alle 

van belang zijnde, meegeleverde parameters. 

2.530.3.11 selectiviteit

coördinatie van de karakteristieken van twee of meer beveiligingstoestellen zo dat, in het 

geval van overstromen of lekstromen binnen gestelde grenzen, het toestel dat zou moeten 

ingrijpen binnen deze grenzen dat doet, terwijl de stroomopwaartse dat niet doen

2.530.3.12 algehele selectiviteit

selectiviteit waarbij alleen het toestel voor overstroombeveiliging stroomafwaarts afschakelt 

de stroomopwaartse beveiliging in blijft

2.530.3.13 gedeeltelijke selectiviteit

selectiviteit waarbij alleen het toestel voor overstroombeveiliging aan de belastingzijde 

afschakelt de stroomopwaartse beveiliging in blijft.

Echter alleen als de overstroom tot een bepaalde waarde beperkt blijft



Selectiviteit smeltpatronen bij sluiting
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Bij sluiting achter een eindgroep dient de 16 A beveiliging eerder door te smelten dan de 

voedende 25 A patroon. Basisregel patroonwaarde maatje overslaan (20 A) of maal 1,6. De 

smelt-karakteristieken mogen elkaar niet raken.



Selectiviteit bij (over)belasting
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De voedende 25 A patroon mag niet doorsmelten bij normale belasting. In de praktijk kan de 

totale waarde in Ampères van smeltpatronen van eindgroepen gemakkelijk hoger zijn. 

Basisregel in dergelijke gevallen is het toepassen van een gelijktijdigheidsfactor. Vroeger 

voor woningen 60%.  .

Door het energiebedrijf in 

het verleden beperkt door 

200 VA te rekenen voor 

een contactdoos en 60 

VA voor een lichtpunt en 

overige toestellen voor 

het bepalen van de 

hoofdpatroon op basis 

van 60 %



Selectiviteit bij automaten
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Selectiviteit bij automaten in het geval van kortsluiting is beduidend lastiger doordat de 

mechanische afschakeltijd voor de beide automaten hetzelfde kan zijn. 

Selectiviteit 

In het geval van sluiting is 

een voedende automaat van 

minimaal 6× hoger 

noodzakelijk of 3×en een 

karakteristiek niveau hoger. 

Bijvoorbeeld B16 en C50. In 

de meeste gevallen is 

sprake van een gedeeltelijke 

selectiviteit. 

Voor overbelasting is een 

staffeling van 1 op 2 

voldoende. Dus 16 en  ≥ 32.



Gedeeltelijke selectiviteit
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Voor woningen is tussen de 200 tot 800 A beschikbaar uit het distributienet. Afhankelijk van 

de afstand tot de voedingskabel en nettransformator. Meestal gaat het goed met een C40. 

Echter soms is de inzet van een D40 noodzakelijk. Een C25 lukt niet.

Gedeeltelijke 

selectiviteit kan tot 

maximaal de 

onderste tripgrens 

van de voedende 

automaat. Tenzij 

proeven van de 

fabrikant een andere 

waarde aangeeft en 

gedocumenteerd is. 



'Backup protection' in Nederland beter bekend als 
escortebeveiliging 
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Wanneer het kortsluitvermogen groot is, betekent 

dat in het algemeen dure automaten die deze 

vermogens kunnen afschakelen.

Een bekende oplossing is het plaatsen van een 

smeltpatroon voor de automaten die de maximale 

kortsluitstroom begrenst tot een beduidend lagere.

Legrand



Back-up of escortebeveiliging
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Door toepassing van een mespatroon kan een

aanzienlijke reductie worden verkregen van het

kortsluitvermogen van stroomafwaartse

automaten  maar ook een deel van de rail. Dit is 

overigens ook  mogelijk met stroombegrenzende

automaten . 



536.5 Documentatie
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• De informatie genoemd in de voorgaande rubrieken voor coördinatie van toestellen kan 

worden gevonden in de documentatie van de fabrikant (bijvoorbeeld catalogus, 

instructiebladen, rekensoftware).

• Wat betreft veiligheid mogen alleen combinaties van toestellen binnen de specificaties of 

toegekende waarden van de fabrikant worden toegepast.

• Omdat de inspectie van coördinatie een nieuw onderwerp in deel 6 (inspectie) is, dient de 

noodzakelijke documentatie onderdeel te zijn van de installatiedocumentatie. Zie 514.5.



537 Schakelaars en scheiders
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537.0.1 Toepassingsgebied

Deze rubriek behandelt de algemene eisen voor schakelen en scheiden en de eisen voor 

keuze en installatie van schakelaars en scheiders.

537.1.1 Elke schakelaar of scheider die voldoet aan rubrieken 462 t/m 465, moet voldoen aan 

de desbetreffende eisen uit deze rubriek.

In sommige gevallen kunnen aanvullende eisen nodig zijn voor gecombineerde functies.

OPMERKING 1 Tabel 537.A.1 geeft een opsomming van functies die door verschillende 

soorten schakelaars en scheiders wordt geboden, aangevuld met de desbetreffende 

productnormen.



560.9 Noodverlichtingstoepassingen
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560.9.1 Noodverlichting centraal voedingssysteem of zelfvoorzienend

noodverlichtingsarmaturen. Noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 

60598-2-22. 

560.9.2 Leidingsystemen bij centraal voedingssysteem moeten in het geval van een brand 

een geschikte periode werken. Uitzondering voor binnen een compartiment.

Eindgroep maximaal 20 noodverlichtingsarmaturen.

Indien de normale verlichting in een gebied uitvalt automatisch  noodverlichting aan.

560.9.15 Noodverlichtingsarmaturen en bijbehorend materieel bijvoorbeeld door een rood 

label met een diametermiddellijn van ten minste 30 mm worden gemarkeerd. 

560.9.17 Elke eenfase stroomketen moet zijn eigen nulleiding hebben. Een 

gemeenschappelijke nul voor meerdere stroomketens is niet toegelaten.



Deel 6: Inspectie
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Deel 6 is in zijn geheel herzien. 

Desondanks, weinig echte veranderingen. 

• De nummering en indeling zijn gewijzigd 

in lijn met de overige delen van NEN 

1010. Zie de eerste drie hoofdstukken.

• Hoofdstuk 6.4 is vergelijkbaar met het 

oude H61 en behandelt de eerste 

inspectie. 

• Hoofdstuk 6.5 is vergelijkbaar met het 

oude H62 en behandelt de periodiek 

inspectie

NEN 1010:2020 

DEEL 6 Inspectie

6.1 Onderwerp en toepassingsgebied 

6.2 Normatieve verwijzingen 

6.3 Termen en definities

6.4 Eerste inspectie 

6.4.1 Algemeen

6.4.2 Inspectie

6.4.3 Metingen en beproevingen 

6.4.4 Rapportage eerste inspectie

6.5 Periodieke inspectie

6.5.1 Algemeen

6.5.2 Frequentie periodieke inspectie 

6.5.3 Rapportage periodieke inspectie



61.26.4.2.3 Inspectiepunten
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Nieuwe inspectieonderwerpen die indien van toepassing moeten worden nagegaan:

• de keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen 

(zie rubriek 536);

• de keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar 

gespecificeerd (zie rubriek 534);

• de aanwezigheid keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars op 

de juiste plaatsen (zie rubriek 537); 

• de maatregelen tegen EMI (zie rubriek 444);

• de vereffening van aanraakbare vreemd geleidende delen (zie rubriek 411);

• de keuze en installatie van de leidingsystemen (zie rubrieken 521 en 522).

De inspectie moet ook alle speciale bepalingen voor bijzondere installaties of locaties 

omvatten. (zie deel 7 en 8).



Deel 6: Overige gewijzigde bepalingen voor de eerste 
inspectie
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6.4.3.8 Aanvullende bescherming

Het testen van afzonderlijke toestellen voor aardlekbeveiliging (aardlekschakelaar) moet 

worden bepaald in onbelaste toestand.

6.3.10 Functionele beproevingen

Verificatie of materiaal deugdelijk is aangebracht, ingesteld en aangesloten volgens de van 

toepassing zijnde bepalingen. Zoals:

• schakel- en verdeelinrichtingen, aandrijvingen, besturingen en vergrendelingen;

• systemen voor nooduitschakeling en noodstop;

• Isolatiebewaking;

• testknop aardlekbeveiliging.



6.5 Periodieke inspectie (1)
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6.5.1.1 Waar mogelijk rekening houden met de rapportage en aanbevelingen van eerdere 

periodieke inspecties. Waar geen eerder rapport beschikbaar is, is een voorafgaande 

schouwing nodig.

6.5.1.2 Periodieke inspectie moet worden uitgevoerd zonder ontmanteling, of met 

gedeeltelijke ontmanteling waar vereist, aangevuld met van toepassing zijnde beproevingen 

en metingen uit hoofdstuk 6.4, zodat wordt gezorgd voor:

a) de veiligheid van personen en levende have tegen de gevolgen van elektrische schok en 

verbrandingen;

b) bescherming tegen beschadiging van eigendommen door brand en hitte als gevolg van 

een fout in een elektrische installatie;

c) bevestiging van en de juiste dimensionering en instelling van bewakingstoestellen; 



6.5 Periodieke inspectie (2)
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6.5.1.2 Periodieke inspectie vervolg:

d) bevestiging dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid; 

en

e) de identificatie van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van deze norm 

die aanleiding kunnen geven tot gevaar.

Voor stroomketens die permanent worden bewaakt door een aardlekbewaking (RCM) is het 

niet nodig om de isolatieweerstand te meten als de bewakingstoestellen goed functioneren.

Het functioneren van het toestel voor aardlekbewaking (RCM) of het toestel voor 

isolatiebewaking (IMD) moet wel worden geverifieerd.

OPMERKING Bestaande installaties kunnen zijn ontworpen en aangesloten volgens eerdere 

edities van deze norm zoals die van toepassing waren in de tijd dat deze installaties werden 

ontworpen en geplaatst. Dit hoeft niet in te houden dat deze onveilig zijn. 



6.5.2 Frequentie periodieke inspectie
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De tijd tussen periodieke inspecties kan zijn bepaald door nationale voorschriften (NEN 3140, 

verzekeraars), met een basis van bijvoor-beeld om de 4 jaar. Waar een hoger risico bestaat, 

kunnen kortere intervallen vereist zijn. Zoals in:

• locaties waar door aftakeling van de installatie een verhoogd gevaar ontstaat;

• locaties waar zich zowel hoogspannings- als laagspannings-installaties bevinden;

• openbare gelegenheden;

• bouwplaatsen (704);

• veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld noodverlichting).

Voor woningen kunnen langere intervallen (bijvoorbeeld 10 jaar) van toepassing zijn. 

Wanneer een woning een nieuwe bewoner krijgt, wordt inspectie van de elektrische installatie 

ten zeerste aangeraden.



Bijlage 6.G Inspectierapport van elektrische 
installaties(informatief) 
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6.G.1 Algemene informatie

6.G.1.1 Objectgegevens

• naam en het adres van het te inspecteren object;

• naam en contactgegevens contactpersoon.

6.G.1.2 Soort inspectie

• jaar van aanleg van de installatie; 

• inspectie uitgevoerd op:

• een nieuwe installatie (eerste inspectie, zie ook 6.4.4);

• een bestaande installatie (periodieke inspectie, zie ook H6.5);

• een uitbreiding van een installatie.

Enz. Zie verder norm.



Algemene wijzigingen in nummering
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De nummers achter het rubrieknummer 

(701) geven de aanvulling of wijziging op 

een bepaling uit de basisdelen (1 t/m 6) 

aan. In de voorgaande edities begon de 

tekst dan met: 'voeg toe'. Om in de 

toekomst in de delen 1 t/m 6 paragrafen toe 

te voegen zonder nummer aanpassing in 

deel 7 zijn sommige toevoegingen 

aangegeven met een extra nummer. Te 

beginnen met 101.  

Deel 7 Rubriek 701

701.1
Aanvulling toepassingsgebied en 

uitgangspunten

701.2 Aanvullende termen en definities

701.3

Aanvulling op algemene kenmerken 

Bijvoorbeeld de zone-indeling in 

badruimten

701.4

Aanvulling op beschermings-

maatregelen. Bijvoorbeeld extra 

vereffening in de badruimte

701.5

Aanvulling op de wijze van installatie 

en keuze van materiaal. Bijvoorbeeld 

spatwaterdicht materiaal IP 44

701.6
Aanvulling op inspectie meestal niet

ingevuld

701.7
Verwijzing naar andere bijzondere 

ruimten of omstandigheden



Voorbeeld nieuwe nummering
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701.3 Vaststellen van algemene kenmerken

Voeg toe:

701.3.101 Algemeen

Bij de toepassing van deze norm moeten de in 701.3.102 t/m 701.3.104 gespecificeerde 

zones in aanmerking worden genomen. Bij vast opgestelde geprefabriceerde bad- of 

douchevoorzieningen worden de zones toegepast op grond van de situatie waarin het bad of 

de douche zich in de gebruikelijke opstelling bevindt.

710.411.4 TN-stelsels

Voeg toe:

710.411.4.101 In medisch gebruikte ruimten van groep 1 moeten in eindgroepen met een 

toegekende stroom tot 32 A toestellen voor aardlekbeveiliging met een toegekende 

aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA zijn toegepast.



Kort overzicht van wijzigingen in deel 7 (1) 
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H Titel Wijzigingen

701 Ruimten met een bad of douche Geen technisch inhoudelijke

702 Zwembaden en fonteinen Geen technisch inhoudelijke

703 Ruimten en cabines met saunakachels Geen technisch inhoudelijke

704 Installaties op bouw- en sloopterreinen Beperkt, inspectie aanvulling

705 Bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen voor 

landbouw, tuinbouw en veeteelt

Geen technisch inhoudelijke

706 Nauwe geleidende ruimten Geen technisch inhoudelijke

708 Campings en vergelijkbare terreinen Beperkt, uitbreiding 30 mA

709 Jachthavens en vergelijkbare terreinen Geen technisch inhoudelijk

710 Medisch gebruikte ruimten Veel details 

712 Fotovoltaïsche systemen (PV-systemen) Summier niet ingrijpend

713 Meubilair Geen technisch inhoudelijk



Kort overzicht van wijzigingen in deel 7 (2) 
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H Titel Wijzigingen

714 Installaties voor buitenverlichting Geen technisch inhoudelijke

715 Verlichtingsinstallaties ELV-spanning Geen technisch inhoudelijke

717 Verrijdbare of verplaatsbare eenheden Geen technisch inhoudelijke

718 Ruimten met een publieke functie en 

bedrijfsruimten

Geen technisch inhoudelijke

721 E-installaties in caravans en campers Summier niet ingrijpend

722 Laadinrichtingen voor elek. voertuigen Herzien en nieuwe eisen

723 Ruimten bestemd voor meting en 

beproeving

Hoofdstuk is vervallen

724 Elektrolyseruimten Hoofdstuk is vervallen

729 Ruimten met beperkte toegang voor 

bedieningshandelingen en onderhoud

Geen technisch inhoudelijke



Kort overzicht van wijzigingen in deel 7 (3) 
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H Titel Wijzigingen

730 Walaansluitingen voor schepen voor de 

binnenvaart

Nieuw hoofdstuk

740 Tijdelijke elektrische installaties voor 

constructies, toestellen en kramen op 

kermissen, in attractieparken en 

circussen

Geen technisch inhoudelijke

753 Verwarmingskabels en ingebouwde 

verwarmingssystemen

Geen technisch inhoudelijke

754 Vochtige ruimten en ruimten met 

bijtende gassen, dampen of stoffen

Hoofdstuk is vervallen



722 Laadpunten, palen en wandaansluitingen
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Wet- en regelgeving elektrische installaties
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NEN 1010 in relatie tot oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen
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Voor zowel publiek toegankelijke als niet publieke toegankelijke oplaadpunten geldt dat deze 

moeten voldoen aan NEN 1010.

Bouwbesluit Artikel 3.87b (oplaadpunt voor elektrische voertuigen)

Een gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid in het gebouw of 

buiten het gebouw op hetzelfde bouwwerk-perceel, met meer dan 20 parkeervakken, heeft 

tenminste een oplaadpunt.



Bouwbesluit artikel 5.15 Oplaadpunten en leidingen
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1. Een woongebouw met parkeergelegenheid in het gebouw of buiten het gebouw op 

hetzelfde perceel, met meer dan tien parkeervakken, heeft leidingdoorvoeren voor 

oplaadpunten voor ieder parkeervak. 

2. Idem, maar anders dan een woongebouw, heeft ten minste een oplaadpunt en 

leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste een op de vijf parkeervakken.

3. Een bestaand gebouw, geen woongebouw, met een parkeergelegenheid met meer dan 

20 parkeervakken in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel heeft met 

ingang van 1 januari 2025 tenminste een oplaadpunt.



722 Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen (1)
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722.11 Onderwerp en toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op:

• stroomketens bestemd om elektrische voertuigen van energie te voorzien;

• stroomketens bestemd om elektrische energie vanuit elektrische voertuigen terug te 

voeden in het elektriciteitsnet.

OPMERKING De eisen betreffende het terugvoeden van elektrische energie vanuit 

elektrische voertuigen in het elektriciteitsnet, zijn in overweging.

Inductief laden wordt niet behandeld in dit hoofdstuk



722 Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen (2)
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722.411.3.3 

Elk AC-aansluitpunt moet afzonderlijk worden 

beschermd door een toestel voor 

aardlekbeveiliging (RCD) met een toegekende 

aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.

OPMERKING Deze eis houdt in dat deze RCD 

niet wordt toegepast om andere aansluitpunten of 

andere elektrische toestellen te beschermen.



Voorbeeld laadinrichting met
afzonderlijke RCD’s voor elk aansluitpunt 
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Type B Type B



722 Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen (3)
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722.531.3.101

Er dienen beschermingsmaatregelen te worden genomen tegen DC-foutstromen, tenzij hierin 

wordt voorzien door het laadstation voor elektrische voertuigen. De geschikte maatregelen 

voor elk aansluitpunt zijn:

• toepassing van een RCD type B; of

• toepassing van een RCD type A of type F, aangevuld met geschikt materieel dat 

uitschakeling van de voeding waarborgt bij een DC-foutstroom van meer dan 6 mA (RDC-

DD, ‘residual DC detection device’) volgens IEC 62955.
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Om alle informatie nog eens terug te kijken www.nen.nl/terugbliknen1010

klantenservice@nen.nl

015 2 690 391

https://www.nen.nl/elektrotechniek/trainingen
http://www.nen.nl/terugbliknen1010

