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Preventiemaatregelen 

Elektriciteit, keuringsnormen  
en brandgevaar.

Een op de drie branden in woonhuizen heeft te maken met een elektrische oorzaak, 
bijvoorbeeld slechte onderhoudsstaat, slechte verbinding, een onjuist gebruik van een 
apparaat etcetera. Bij bedrijven is dit aandeel nog groter. Toch een schrikbarend aantal. 
Een aantal dat eigenaren en / of  gebruikers zou moeten aanzetten tot waakzaamheid en 
oplettendheid maar eigenlijk vooral tot het nemen van actie om de installatie in de juiste 
staat te brengen. Het gaat hier om uw eigen veiligheid, maar ook dat van uw familieleden 
en of medebewoners ( in huis of in een appartementencomplex ) en bij bedrijven om 
werknemers maar denk ook aan bezoekers.

Wat is nu eigenlijk 
elektriciteit?

Elektriciteit is een natuurkundig verschijnsel dat al 
miljoenen jaren op aarde voorkomt in de vorm van 
bliksemontladingen bij onweer. Ongeveer vanaf 
het einde van de negentiende eeuw zijn mensen 
in staat om op kleine schaal zelf elektrische energie 
op te wekken. In de twintigste eeuw heeft het 
toepassingsgebied en de kennis van elektriciteit 
een ongekende vlucht genomen. Nu, in de 
eenentwintigste eeuw, is elektriciteit niet meer weg 
te denken uit ons bestaan. Elektriciteit is er om ons 
leven te vergemakkelijken, maar kan ook risico’s met 
zich mee brengen. Een van die risico’s bestaat uit 
brandgevaar als gevolg van ondeugdelijke aanleg van 
of slecht onderhoud aan elektrische installaties en 
daarop aangesloten arbeidsmiddelen / elektronische 
apparaten.

De elektrische installatie van een gebouw is in drie 
hoofdgroepen te verdelen:

1.  Voeding: dit is de hoofdbeveiliging en de 
verbruiksmeter.

2.  Installatie: het geheel aan leidingen en toebehoren 
na de verdeelinrichting.

3.  Verbruikende toestellen inclusief verlichting: alle 
toestellen die op deelektrische installatie worden 
aangesloten. Denk hierbij aan uw computer, ijskast 
e.d.  Bij bedrijven worden het ook wel elektrische 
arbeidsmiddelen genoemd. 

Elektriciteit is een vorm van energie die naar behoefte 
wordt omgezet in bijvoorbeeld licht, warmte of 
mechanische arbeid. Bij een defect in leidingen of 
een storing in de aangesloten apparatuur wordt 
elektrische energie vaak in warmte omgezet. De 
temperatuur die hierdoor ontstaat, kan zover oplopen 
dat dit het begin van een brand veroorzaakt.  



Preventie maatregelen

2.

Als dicht bij deze ongewenste warmtebron brandbare 
materialen aanwezig zijn, kan zo’n beginnende brand 
onverwacht snel leiden tot een grote ramp.

Toezicht op de  
elektrische installatie

Voorheen hielden energiebedrijven toezicht op de 
elektrische installaties bij nieuwbouw, het gebruik 
en het onderhoud van de elektrische installaties. 
Sinds de privatisering van de energiebedrijven en 
hun gewijzigde rol is dit niet meer een taak van het 
energiebedrijf met het gevolg dat het toezicht op 
deze installaties sterk is afgenomen met als gevolg 
daarvan niet juist opleverde installaties en of slecht 
onderhouden installaties.

Die verantwoording ligt dus nu  
bij u als eigenaar en / of gebruiker. 

Voor elke nieuwe installatie is het voldoen aan 
de installatievoorschriften te bewijzen door het 
kunnen overleggen van een rapportage van de 
opleveringsinspectie conform NEN 1010
Voor in gebruik zijnde installaties dient de 
installatie-eigenaar zijn installatie en de aangesloten 
arbeidsmiddelen aantoonbaar periodiek ( de interval 
wordt samen met de inspecteur voorafgaand aan 
de inspectie bepaald, het zogenaamde inspectieplan 
is bepalend voor de scope en prijsvorming van de 
offerte ) te onderwerpen aan een veiligheidsinspectie 
volgens de NEN 3140 +A3:2019 ( ook wel SCIOS 
scope 8 en 9 ). Voor werkgevers is dit een 
methode om aan te tonen dat zij voldoen aan het 
elektrotechnisch veiligheidsaspect genoemd in de 
Arbowet. 

Vervolgens is het belangrijk de afwijkingen 
die vermeld staan in de rapportages van 
bovengenoemde inspecties adequaat te repareren, 
zodat het risico voor mens en omgeving tot een 
minimum wordt beperkt.

Keuringsmethoden

Voor “zakelijke” brandrisico’s 
is er een nieuwe methodiek 
ontwikkeld.

Installatiebranche, verzekeraars en 
inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe 

beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s 
bij elektra. De NTA ( Nederlands  Technische Afspraak 
) 8220. Als verzekeraars verwijzen naar NTA 8220, is 
voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf 
de brandrisico’s van de installatie beoordeelt 
echter uiteraard door een Scope 10 gecertificeerde 
inspecteur. Deze keuringsmethodiek staat los van de 
verplichting vanuit de arbowetgeving aangezien er 
niet / beperkt wordt beoordeelt op het risico bij het 
gebruik van de installatie.

Heldere criteria

Tot nu toe verwijzen verzekeraars in de polis 
vaak naar NEN 1010 of NEN 3140 of eigen 
inspectiemethodieken. Deze inspectiemethodieken 
hebben betrekking op de minimale elektrotechnische 
veiligheid of op de bedrijfsvoering van een installatie. 
Bovendien gaat het daarbij vooral om elektrocutie 
en elektromagnetische compatibiliteit; brandrisico 
komt maar in beperkte mate aan de orde. NTA 
8220 richt zich juist volledig op de brandrisico’s 
bij elektra. Inspecteur en verzekeraar hanteren 
zo voortaan dezelfde, heldere criteria als het gaat 
om brandveiligheid. Dat levert uiteindelijk vooral 
duidelijkheid op voor de verzekerde. Voor risico’s als 
bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid 
blijft een verwijzing naar NEN 1010 of NEN 3140 
uiteraard nog wél relevant.

Draagvlak

UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de 
installatiebranche), het Verbond van Verzekeraars 
en iKeur (platform voor onafhankelijke inspecteurs) 
hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van 
NTA 8220. De nieuwe beoordelingsmethodiek heeft 
daardoor een breed draagvlak. De nieuwe NTA 
8220 is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties 
Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren 
geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van 
Verzekeraars.

Wist u dat er ook een NTA norm 
bestaat voor woningen!!!!! 

De NTA 8025 en geïntroduceerd als de Woning-APK.
Deze wordt inmiddels omgevormd naar een nieuwe 
norm NEN 8025

Basis van de nieuwe norm vormt de eerder 
gepubliceerde NTA 8025. Hieronder vallen de:
-  Elektrische installatie en apparatuur, zoals 

versterkers, CAI, data, telefoon, videonetten, 
bewakingsinstallaties en domotica, alsmede 



Preventie maatregelen

3.

snoeren, verdeeldozen en driewegstekkers 
en alles waarbij elektrische energie wordt 
toegepast.

-  Gasinstallatie en niet vast aangesloten 
gasapparatuur met slangen, afsluiters, 
koppelingen en veiligheidsvoorzieningen, zoals 
schermen en standaards.

-  Leidingwaterinstallatie en voorzieningen voor 
gebruik leidingwater, zoals wasmachines, 
tuinsproeiers en dergelijke, inclusief slangen en 
koppelingen.

De NTA omschrijft het maatschappelijk 
aanvaardbare minimale veiligheidsniveau en een 
methode om de frequentie voor beoordelen 
te bepalen. Verder beschrijft de NTA alles wat 
noodzakelijk is voor een maatschappelijk 
verantwoorde uitvoering van de beoordeling. 
De NTA richt zich op de bestaande technische 
installaties en voorzieningen. “Het gaat daarbij 
uitdrukkelijk om de veiligheid en niet om goede 
werking!”

Actualisatie van de NTA is nodig, gezien 
nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals 
zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en 
een dichtere gebouwschil. Ook gewijzigde wet- 
en regelgeving speelt mee, alsmede het feit dat 
installaties steeds complexer en hierdoor storings- 
of afstellingsgevoeliger worden. Daarnaast 
neemt het toezicht verder af, waarvoor de markt 
invulling moet geven. En de marktvraag is aan het 
veranderen, onder meer door meer aandacht voor 
ventilatie en energieverbruik.”

Er is relatief weinig aandacht voor inspectie en 
onderhoud van woninginstallaties: “Het gaat toch 
al jaren goed? Dat is echter geen garantie dat het 
goed blijft gaan. De hoeveelheid apparatuur en 
installaties in woningen in de laatste decennia 
enorm gestegen. Simpel gezegd: waar we vroeger 
genoeg hadden aan een enkel stopcontact, 
hebben we nu een berg stekkerdozen achter 
de kast liggen, die vol zitten met stekkers van 
apparatuur. Daarmee neemt de kans op brand door 
bijvoorbeeld kortsluiting ook toe.

Volgens Brandweer.nl overlijden jaarlijks 35 mensen 
door brand in een woning. Daarnaast melden zich 
jaarlijks 620 mensen bij het ziekenhuis met letsel 
door een woningbrand. Eén van de belangrijkste 
oorzaken van de woningbranden is onvoorzichtig 
gebruik van elektrische apparatuur. Nog wat 
getallen: Kiwa meldt dat 53% van de ongelukken 
met elektriciteit thuis plaatsvindt bij de meterkast 
of wasdroger. En bij 24% van de ongelukken met 
elektriciteit thuis vallen slachtoffers. Zij overlijden 

of hebben rookvergiftiging of brandwonden. 
Kortom: genoeg harde cijfers die aangeven dat 
inspectie en onderhoud van installaties letterlijk van 
levensbelang is.”

Koolmonoxide

Ook koolmonoxide is een groot gevaar. “Gemiddeld 
elf personen komen volgens CBS in Nederland 
per jaar om door koolmonoxidevergiftiging. En 
de Nederlandse ziekenhuizen melden dat jaarlijks 
bijna 150 Nederlanders in het ziekenhuis worden 
behandeld vanwege koolmonoxidevergiftiging.” 

In november 2015 heeft de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid (OvV) een rapport uitgebracht 
over de gevaren van koolmonoxide onder titel 
Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar. 
Een deel van de ongevallen ontstaat door doe-
het-zelven aan de versinstallatie. Maar de OvV 
constateert ook dat de ongevallen niet alleen aan 
de bewoner of het bewonersgedrag te wijten 
zijn. Een aanzienlijk deel van de ongevallen heeft 
plaatsgevonden bij gasverbrandingstoestellen die 
zijn aangelegd en onderhouden door installateurs 
die werken onder één van de kwaliteitslabels in 
de markt (zoals lid van UNETO-VNI, SEI, Sterkin, 
BRL6000, Kwaliteitsvakman, OK-CV). De conclusie 
is dan ook dat de sleutel voor een veilige installatie 
bij de installateurs ligt. 

Op onderstaande foto ziet u waakvlammen die 
gaan van een onvolledige en daarmee onveilige 
verbranding ( 1) naar een volledige en goede 
verbranding ( 4 )
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Specifieke onderdelen van de elektrische installatie 
en apparaten toegelicht.

Elektriciteit is in principe een veilige vorm van 
energie mits installatie, leidingen en apparatuur in 
orde zijn, afgestemd zijn op het gebruik waarvoor 
het is bedoeld en door een erkende vakman 
worden aan- gelegd én onderhouden. Voor uw 
gemak hebben we hier onder een opsomming 
gemaakt van mogelijke risico’s en wat u kunt doen 
om de risico’s tot een minimum te beperken.

De meterkast

De meterkast is een ruimte waarin op 
overzichtelijke wijze een hoofd- en/ of 
onderverdeling is aangebracht waarop is 
aangegeven welke verschillende groepen er zijn en 
waarvoor deze groepen zijn bedoeld. 
De elektrische installatie in woonhuizen is sinds 
1975 verplicht beveiligd door minimaal één, 
maar liefst meerdere aardlekschakelaars. Een 
aardlekschakelaar mag maximaal 4 eindgroepen 

Hmmm voor welke meterkast zou u kiezen!!!!

beveiligen. Het gebruik van aardlekschakelaars 
beveiligt de mens tegen elektrische schokken als 
gevolg van een defect in de installatie. 
Als met enige regelmaat smeltzekeringen 
(stoppen) of installatieautomaten doorslaan, dient 
u direct uw elektrische installateur of erkende 
vakman te waarschuwen. Gebruik nooit iets 
anders dan de voorgeschreven smeltzekeringen 
of installatieautomaten, omdat dit tot een acuut 
gevaar kan leiden. Aardlekschakelaars hebben 
als nadeel dat ze kunnen ’verkleven’.  Door het 
verkleven van het interne mechanisme reageert 

de aardlekbeveiliging niet of te laat waardoor er 
een hogere foutstroom doorheen kan lopen dan 
waar de mens tegen kan. Dit wordt tijdens de 
periodieke inspectie gecontroleerd door middel 
van een praktijktest die door een speciale meter 
wordt uitgevoerd waarbij de uitschakeltijd en 
uitschakelstroom wordt getoetst.

Tot slot: de meterkast is geen bergkast: plaats hierin 
geen andere spullen en zeker niet als die spullen 
gemakkelijk brandbaar zijn. 

De installatie

In sommige oudere woningen en 
bedrijfsgebouwen komen nog ijzeren buisleidingen 
of zogenaamde ’marine’kabels voor (te herkennen 
aan hun zwarte of oranje kleur). Als de bedrading 
daarvan met rubber-isolatie is omkleed, kunnen 
op den duur levensgevaarlijke situaties ontstaan. 
Rubberisolatie heeft namelijk de eigenschap om 
bij veroudering eerst bros te worden en na verloop 
van tijd geheel te vergaan. In geval van twijfel is 
een isolatiemeting noodzakelijk: volgens de NEN 
1010 is een minimale isolatieweerstand nodig 
van 500 kilo ohm in gebruikelijke laagspannings- 
installaties. In een bestaande installatie is de 
B+NEN3140 van toepassing waardoor gesteld is 
dat; de getalwaarde van de isolatieweerstand in 
moet ten minste gelijk zijn aan het duizendvoud 
van de getalwaarde van de nominale spanning in V.
Kunststoffen isolatie is ook aan veroudering 
onderhevig ( vaak door aanwezige uv straling, 
dit door het verminderen van de aanwezige 
weekmakers )en kan na 40 jaar eveneens versleten 
zijn. Indien uit meting blijkt dat dit het geval is, 
moet de gehele kabel of componenten zoals wcd/
schakelaar worden vervangen. Het advies is oudere 
leidingen direct te vervangen, bijvoorbeeld door 
kabels met een moderne kunststofisolatie. 

Een brand kan ook plaatsvinden in een 
elektriciteitskabel of worden verspreidt via een 
elektriciteitskabel. Kabels worden ingedeeld 
in 4 brandklassen ( zie NEN 8012 ) waarbij het 
brandrisico bepaald welke kabel (brandgedrag) 
moet worden toegepast. 

Kabels die in brandklasse B vallen hebben een zeer 
beperkte bijdrage in het brandrisico, maar kabels 
die in klasse E vallen, zullen veel eerder branden 
en kunnen ook de brand voortplanten. Vraag uw 
erkende vakman voor advies.
Leidingen behoren goed te zijn bevestigd 
en mogen niet los hangen. Ook schakelaars, 
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wandcontactdozen en lichtpunten moeten 
deugdelijk zijn vastgezet. 

Losse snoeren 

Losse snoeren mogen alleen worden gebruikt in 
die situaties waarin een aansluiting met een vaste 
leiding onmogelijk is.  Het vastzetten van losse 
snoeren met spijkers of zogenaamde krammen is 
zeer risicovol en mag niet worden gedaan. Losse 
snoeren mogen nooit onder een tapijt worden 
gelegd en evenmin dwars over een (bedrijfs)
vloer waarover voertuigen rijden. De isolatie van 
het snoer kan dan extra snel beschadigd raken 
waardoor verhitting ontstaat en daarmee weer 
kans op brand. Deze toepassingen dienen te 
worden vervangen door een vast aangelegde 
installatie. 

Bij gebruik van een kabelhaspel moet de kabel altijd 
volledig worden afgerold. Zelfs bij een minimale 
stroomafname ontstaat er al warmte in een niet 
volledig afgewikkelde haspel doordat de kabel 
de warmte niet aan de omgeving kan afgeven ( 
spoelvorming ). Meerdere haspels mogen niet met 
/ aan elkaar worden verbonden; dit leidt eveneens 
tot verhoogd brandgevaar en verhoogd risico voor 
de mens, omdat beveiligingen mogelijk niet meer 
naar behoren kunnen functioneren. 

Snoeren dienen regelmatig te worden 
gecontroleerd op beschadigingen en (haar)
scheurvorming. Snoeren mogen niet aan elkaar 
verbonden worden met een kroonsteen, maar 
dienen adequaat gerepareerd te worden. Indien 
dit niet meer mogelijk is, dienen deze compleet te 
worden vervangen. 

Stekerpennen van de stekker moeten schoon 
zijn. Corrosie of vuil veroorzaakt plaatselijk een 
weerstand voor de stroom: hierdoor ontstaat 
extra warmteontwikkeling en dus een mogelijk 
brandrisico. De verhoogde plaatselijk weerstand 
wordt de ’overgangsweerstand’ genoemd: dit kan 
de oorzaak zijn van brand. 

Huishoudelijke  
elektrische apparatuur.

Huishoudelijke elektrische apparatuur, zoals diep- 
vriezers, was- en afwasmachines, waterkokers en 
koffiezetapparaten, moeten zo brandveilig mogelijk 
worden opgesteld. Hierbij moet extra aandacht 
worden besteed aan het gevaar voor kortsluiting 
dat door uitstromend water kan ontstaan.  Dus 
geen elektriciteitsaansluitingen op de vloer want 
water loopt naar beneden. Dergelijke apparaten 
nimmer via een verlengsnoer aansluiten vanwege 
het vermogen.

Zoals bij de meeste mensen wel bekend, zijn 
wasdrogers machines met een verhoogd risico 
op brand ( stofophoping ). Dat is een reden om 
de wasdroger nooit in de nachtelijke uren te 
laten draaien. En ook niet onbelangrijk: hang een 
rookmelder aan het plafond in de nabijheid van de 
droger. Als er dan toch brand in de droger ontstaat, 
kan je de woning nog op tijd ontvluchten.
Brand in een droger kan je minimaliseren door  
de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

- Na iedere droogcyclus het filter reinigen;
-  Minstens eens per jaar de droger inwendig 

schoonzuigen. Vergeet hierbij de afvoerslang 
niet. Er ontstaat namelijk veel stof in de droger. 
Dit stof hecht zich op de printplaat, stekkers 
en verwarmingselementen. Eén vonk is dan al 
voldoende….. Daarom is het zo belangrijk dat je 
regelmatig het stof verwijdert. Dit kan meestal 
heel eenvoudig door de bovenplaat van de 
machine los te maken.

Tip:Mocht je toe zijn aan een nieuwe wasdroger, 
dan adviseren wij een warmtepompdroger aan 
te schaffen. De kans op brand in dit type droger 
is lager. Daarnaast zijn ze vaak ook een stuk 
energiezuiniger!

Een ingeschakelde televisie of computer 
produceert warmte. Deze warmte kan het in de 
behuizing opgehoopte stof laten ontbranden. 
Daarom is het belangrijk dat televisies en 
computers door middel van ventilatie hun 
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warmte kwijt kunnen. Televisies maar vooral 
computers moeten regelmatig stofvrij worden 
gemaakt. Televisies en computers kunnen beter 
niet in de stand-by worden gezet, maar volledig 
uitgeschakeld als ze niet worden gebruikt. Schakel 
bij onweer of langdurige afwezigheid de elektra 
uit en trek data- en CAI-aansluitingen uit de 
wandcontactdozen.  Controleer ook voor vertrek 
naar een vakantieadres of apparaten als televisies, 
radio’s, computers enz. zijn uitgeschakeld.

Lampen

Zorg dat het aangegeven maximale vermogen 
nooit wordt overschreden in een spot, een 
hanglamp of een plafonnière. Als gevolg van 
overschrijding van dit vermogen kan oververhitting 
en daardoor brand ontstaan. Draai dus geen lamp 
van 100 Watt in een lamp die slechts 25 Watt 
mag hebben. Meestal staat op de lamp of fitting 
de waarde die er maximaal in mag. Ook staat op 
deze sticker de minimale afstand die in acht moet 
worden genomen. 

Een gloeilamp zet namelijk ongeveer 5 % van de 
energie om in zichtbaar licht. Het merendeel van 
de energie wordt omgezet in warmte. Gloeilampen 
kunnen gloeiend heet worden. Brandbare 
materialen (zoals gordijnen) vlakbij gloei- en 
halogeenlampen (zoals in spots) zijn ernstige 
ontstekingsbronnen. Het gebeurt regelmatig dat 
lampen zo brand veroorzaken. 

Let ook op halogeenverlichting!

Halogeenverlichting heeft het kenmerk dat het 
warm wordt. De temperatuur kan namelijk oplopen 
tot wel 300° Celsius. Omdat standaard bekabeling 
niet gedurende langere tijd bestand is tegen hoge 
temperaturen zal je, als je halogeenverlichting hebt, 
altijd gebruik moeten maken van hittebestendige 

bekabeling (halogeenvrije kabel). Daarnaast 
mogen er geen materialen, zoals de kabel of het 
isolatiemateriaal, op de halogeenlamp liggen. 
Als het plafond is geïsoleerd met kunststof 
isolatiemateriaal, dan adviseren wij met klem 
geen gebruik te maken van halogeenverlichting 
omdat de temperatuur van de halogeenverlichting 
hoger kan zijn dan de smelttemperatuur van het 
isolatiemateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij SIP 
gevels.
 
Als hout langdurig wordt blootgesteld aan 
temperaturen van 300° Celsius, dan kan ook in het 
hout brand ontstaan, namelijk door pyrolyse. 

Bekijk de foto’s hierboven maar eens. Foto 
links toont een kabel die niet geschikt is voor 
halogeenverlichting: de kabel vliegt bijna in brand. 
Foto onder toont een verkleuring door de hoge 
temperatuur van de lamp. Het hout kan uiteindelijk 
in brand vliegen.

Daarom is het beter de halogeenverlichting te 
vervangen door verlichting die minder heet wordt. 
Bijvoorbeeld door LED-verlichting. De kans op 
brand in een goede LED-lamp is aanzienlijk kleiner, 
maar het is wel van belang om een goede LED-
lamp aan te schaffen. 

Bedrijfsmatige 
elektrische apparatuur

Gloeilampen moeten altijd zijn voorzien van 
schutglazen. Bij het ontbreken hiervan kan stof, 
spinrag en ander vuil op de gloeilamp door 
warmteontwikkeling makkelijker ontbranden.  
De aanwezigheid van een schutglas in combinatie 
met spaarlampen is niet noodzakelijk. 
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Gebruik verder in het bedrijfsgebouw uitsluitend 
op de specifieke situatie afgestemde tl-
armaturen. Flikkerende tl-buizen veroorzaken 
extra warmteontwikkeling in de armaturen en 
vragen veel meer stroom: daarom is het zaak een 
flikkerende tl-buis zo snel mogelijk te vervangen. 

Het verdient aanbeveling elektromotoren te 
beveiligen met een thermisch relais. Zo’n thermisch 
relais schakelt de motor uit als deze teveel stroom 
opneemt. Dit is het geval wanneer de motor te 
zwaar moet trekken of als er in de motor een begin 
van kortsluiting is ontstaan. 

Waarschuw de elektrische installateur als de 
thermische relais regelmatig in werking treedt. 

Wat vooral niet is toegestaan, is de schakelaar 
hoger afstellen zodat de motor nog langer draait. 
Dit verhoogt de kans op brand, of een blijvend 
defect aan de motor aanmerkelijk. Elektromotoren 
moeten hun warmte aan de omgeving af kunnen 
staan. Ventilatie is dus geboden en stof, aanslag 
en ander vuil moet regelmatig worden verwijderd. 
Ook spullen die er tegen of op worden gezet 
kunnen de ventilatie hinderen en dit dient te 
worden voorkomen. Speciaal bij koelers en 
diepvriezers moet aandacht worden besteed aan 
voldoende luchtcirculatie aan de achterzijde. 

Preventietips en 
aandachtpunten ten 
behoeve van een visuele 
beoordeling van een 
elektrische installatie

Let op: het is niet mogelijk stroom te ruiken of te 
zien. Voelen kan daarentegen wél, maar is zeer 

gevaarlijk! Ga daarom altijd voorzichtig om met 
stroom: gebruik het gezonde verstand! 

Neem bij twijfel altijd contact op met  
een erkende vakman
. 
-  de meterkast moet goed toegankelijk zijn en 

mag geen opslagruimte zijn.
-  de verzegeling van de zekeringkast van de 

stroomleverancier moet intact zijn
- de kwh-meter moet intact en verzegeld zijn.
-  de installatie moet afgestemd zijn op het 

gebruik
-  de installatie mag niet zwaarder worden belast 

dan waarvoor deze is berekend (dus niet 
meerdere zware apparaten op één stopcontact). 

-   kapotte smeltzekeringen mogen nooit 
worden gerepareerd: ze moeten altijd worden 
vervangen door nieuwe smeltzekeringen. 
Indien er in of in de buurt van een verdeelkast 
veel losse zekeringen liggen, of dozen vol 
met nieuwe, is dit een indicatie dat er vaak 
zekeringen vervangen moeten worden. Er is 
dan iets aan de hand met de installatie, wat 
moet worden opgelost.

-   er moeten voldoende smeltzekeringen 
aanwezig zijn voor calamiteiten

-  onder aansluitschroeven mogen niet meer 
aders worden aangebracht dan waarvoor de 
constructie is ontworpen.

-  afgaande kabels en andere onderdelen van de 
installatie mogen niet meer dan handwarm zijn, 
bijv. smeltzekeringen en automaten.

-  waterleidingen en cv-leidingen mogen niet 
boven een verdeelkast lopen, omdat bij een 
eventuele lekkage kortsluiting kan ontstaan

-  alle lasdozen en verdeelkasten moeten zijn 
voorzien van een deksel, en ongebruikte 
wartels dienen te zijn afgedicht. 

-  het met PUR volspuiten van lasdozen is niet 
toegestaan. 

-  in verband met mogelijke mechanische 
belasting moeten alle kabels deugdelijk zijn 
vastgezet of zijn ondersteund.

-  controleer of de aarding van kabelgoten goed 
geregeld is.

-  controleer op vraat van ongedierte. 
-  losse leidingen / snoeren mogen niet worden 

vastgespijkerd.
-   kabels mogen niet zijn afgeklemd waardoor de 

isolatie kan beschadigen. 
-  het schakelmateriaal moet deugdelijk zijn 

bevestigd. 
-  verlichting moet worden gemonteerd op een 

niet of moeilijk brandbare ondergrond. 
-  lampen moeten zijn beveiligd met schutglazen, 

als het armatuur zo is ontworpen. 
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-  knipperende tl-verlichting moet worden vervangen.
-  bouwlampen en halogeenlampen mogen niet in 

stoffige ruimten worden gebruikt. 
- het gebruik van driewegstekkers is verboden
- er mag geen spinrag aanwezig zijn. 
-  de omgeving van elektrische apparatuur moet 

stofvrij zijn. 
-  niet gebruikte apparatuur moet zo min mogelijk, 

liefst niet, in de stand-by mode staan. 
-  denk aan voldoende ventilatie bij acculaadplaatsen. 

Naast ventilatie is het van belang dat de accu’s 
eerst worden aangesloten en dan de lader wordt 
ingeschakeld. Op deze manier kan er geen vonk 
ontstaan als de accu wordt aangesloten op de 
lader. Ook moeten de kabels van de acculader 
regelmatig worden gecontroleerd op draadbreuk: 
op die plaatsen ontstaat vaak overgangsweerstand 
en kan warmteontwikkeling ontstaan.

-  controleer of er voldoende ventilatie is achter 
vriezers en rondom koelinstallaties

-   controleer of er voldoende ventilatie is rondom 
televisies en computers.

-  Onderhoud en reinig elektrotechnische apparaten 
op tijd

- vervang verouderde apparatuur op tijd
-  in alle situaties geldt dat open vuur zoveel mogelijk 

vermeden moet worden. 
-  bij veilig werken moet iedere keer goed worden 

stilgestaan bij de veiligheidsprocedures. 
-  denk aan de explosieveilige uitvoering ingeval van 

spuitcabines en verfkluizen. Er kan onderscheid 
worden gemaakt in verf op basis van organische 
oplosmiddelen ( meestal brandbaar) en op basis 
van water. 

- ruim rommel altijd op.
-  onderhoud alle bezittingen goed: maak spullen 

regelmatig stofvrij en schoon
- hang rookmelders in huis op
- hang een koolmonoxide melder in huis op

Eigenlijk is er maar een advies; laat uw woning 
conform NTA 8025 of uw bedrijfsruimte conform 
NTA 8220 periodiek volgens Scope 8, 9 en 10 keuren 
en de gebreken verhelpen voor een veilige leef en 
werkomgeving. SCOPE 10 is voor het elimineren van 
brandrisico’s en SCOPE 8 en 9 voor garanderen van 
veilige werksituatie van de werknemer.

 Aan dit document kunnen geen rechten  
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