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Op initiatief van UNETO-VNI en TVVL - kennisknooppunt  

voor installateurs, adviseurs, onderzoekers, leveranciers, 

architecten en vastgoedeigenaren - wordt de nieuwe norm  

NEN 8025 ontwikkeld op basis van twaalf jaar praktijk-

ervaring met de bestaande NTA 8025 voor periodieke 

 woninginspecties. Samen met andere betrokken markt-

partijen en organisaties hebben zij een werkgroep van 

vakspecialisten in het leven geroepen, die valt onder de 

Normcommissie NEC 623 bij NEN.

Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor NEN 3140 

en NEN 3840. Dat zijn de twee normen voor onder meer 

de inspectie van respectievelijk laag- en hoogspannings-

installaties in gebouwen, de infrastructuur en andere 

werkomgevingen. Ook deze twee normen worden dit jaar 

vernieuwd, lees meer hierover in voorgaand artikel.

Werkgroep NEN 8025
Na een eerste ‘kick off’ over de nieuwe NEN 8025 voor 

de inspectie van installaties in de woonomgeving sloot dit 

 voorjaar een grote groep specialisten en andere belang-

hebbende marktpartijen en organisaties zich bij UNETO-VNI 

en TVVL aan. Voorzitter van de nieuwe werkgroep is Piet 

Maas. Hij is bij NEN tevens voorzitter van verschillende 

 andere normcommissies. Hierdoor kunnen de dwars-

verbanden tussen de afzonderlijke installatietechnische 

vakdisciplines snel worden gelegd.

UNETO-VNI en TVVL
Dat is nodig, want het doel van de werkgroep is een 

 integrale inspectie van de elektrotechniek en de installaties 

voor gas en water, inclusief rookgasafvoer en ventilatie.  

En dit binnen gemiddeld 1,5 uur per woning, aldus de 

initiatiefnemers.

Michel Wijbrands is vakspecialist markt en techniek bij 

UNETO-VNI. Hij is tevens projectleider NEN 8025. Het 

platform voor mens en techniek, TVVL, is mede-initiatief-

nemer en -financier. Richard van Toorenburg is voorzitter 

van de TVVL-expertgroep Elektrotechniek. Maar ook de 

specialisten verenigd in de Expertgroepen Gas, Sanitair en 

Klimaat beheersing denken in verschillende gespecialiseerde 

subgroepen met de werkgroep mee.

In totaal bestaat de Werkgroep NEN 8025 met bijbe-

horende subgroepen uit zo’n vijftien leden. Zij vertegen-

woordigen  onder meer de inspectiebedrijven, opleiders, 

energie bedrijven, woningverhuurders, woningcorporaties, 

UNETO-VNI en TVVL pleiten voor verplichte ‘Woning-APK’

NEN 8025: Inspectie installatie-
techniek in woningen 

Een steeds groter deel van de bestaande woningvoorraad in ons land vertoont installatietechnische 

gebreken. Dit blijkt zowel in de praktijk, als uit onderzoek. Om schade, ongevallen en letsel ten  gevolge 

daarvan te voorkomen, riep UNETO-VNI dit voorjaar de nieuwe Tweede Kamer op een verplichte 

‘Woning-APK’ in te stellen. De installateurskoepel ontwikkelt hiervoor samen met andere belang-

hebbende marktpartijen en organisaties de nieuwe norm NEN 8025. Dat wordt de maatstaf en methode 

voor de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen. Stelt de overheid hem 

niet verplicht, dan kan op deze norm een vorm van zelfregulering door de markt worden gebaseerd.

‘NEN 8025 maatstaf voor inspectie woninginstallaties’
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 verenigingen van eigenaren, en certificerende instellingen.

Rapporteur van de commissie is Jay Smeekes namens 

UNETO-VNI. Ook hij is bij NEN betrokken bij verschillende 

normcommissies.

Het gezamenlijke streven is nog dit jaar een ontwerp voor 

de nieuwe NEN 8025 te kunnen presenteren. Vervolgens 

mogen alle betrokken marktpartijen en organisaties daarop 

commentaar leveren. Publicatie van de definitieve NEN 8025 

wordt in het voorjaar van 2018 verwacht.

Wijbrands en Van Toorenburg achten deze korte  ontwikkeltijd 

haalbaar, omdat er met de bestaande ‘NTA Woning APK’, 

zoals de NTA 8025 in de markt wordt aangeduid, al veel 

ervaring is opgedaan. Hoewel hij nooit door de overheid 

 verplicht werd gesteld, wordt dit document al op steeds 

grotere schaal toegepast.

Hoewel er nog veel werk moet worden verzet staan voor 

Wijbrands en Van Toorenburg een paar hoofddoelstellingen 

nu al vast.

Binnen anderhalf uur
De nieuwe NEN 8025 strekt zich, meer nog dan de 

 bestaande NTA 8025, integraal uit over alle installatie-

techniek in woningen.

Bovendien moeten gas, water, elektrotechniek en ventilatie 

binnen anderhalf uur kunnen worden geïnspecteerd door 

één inspecteur. Dit onder meer om de kosten binnen de 

 perken te houden. In sommige gevallen moet hierbij een 

tweede persoon aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer in  

een kruipruimte wordt geïnspecteerd.

Anderhalf uur lijkt nogal kort voor de inspectie van alle 

installatietechniek in de woning. De initiatiefnemers leggen 

uit waarom zij deze beperkte inspectieduur toch haalbaar 

achten:

• Uitgangspunt is een gemiddelde 1-gezinswoning

•  De inspectie is net als bij een Auto-APK uitsluitend 

gericht op de veiligheid

NEN 8025 wordt de maatstaf en methode voor de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen.

Vooral in bedrijfswoningen en boerderijen komen nogal eens 

merkwaardige combinaties voor.

‘Overheidsverplichting of zelfregulering door de markt’
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•  Hierbij gaat het niet om de functionaliteit of bedrijfs-

zekerheid van installaties

•  Uitval van installaties levert doorgaans immers geen 

directe veiligheidsrisico’s op

•  Dit met uitzondering van bijzondere situaties, zoals 

 zorgwoningen.

Doel van de inspectie is uitsluitend het voorkomen van:

•  Schade en letsel door onder meer brand, elektrische 

aanraking (schok), vonkvorming en vlambogen

• Het vrijkomen van explosieve gassen

• Het ontstaan van verbrandingsgassen (CO2)

• Het ontstaan van rioolgassen

•  Het ontstaan van ongezonde lucht door een gebrek aan - 

of vervuiling van - ventilatiesystemen.

Visuele inspectie
Bij dit alles wordt natuurlijk het nodige getest en gemeten, 

vertellen Wijbrands en Van Toorenburg: 

“Maar niet zo heel veel. Het gaat vooral om de visuele 

inspectie van zaken als gasleidingen en -aansluitingen, de 

aangesloten ver brandingstoestellen, de status van de me-

terkast, de wandcontactdozen en schakelaars, de aardklem-

men, de afvoeren en riolering, en de ventilatiesystemen.”

Deze laatste kunnen bij onvoldoende onderhoud van 

gesloten systemen eveneens gevaar voor de gezondheid 

opleveren.

In de NEN 8025 komt daarnaast vooral te staan:

• Wat de woninginspecteur moet doen

• Hoe hij dat doet

• Hoe hij dat rapporteert aan de opdrachtgever

• Welke vakbekwaamheidseisen hiervoor nodig zijn

Wetgeving
Ook al zou de nieuwe NEN 8025 niet bij wetgeving worden 

In opdracht van de Afdeling Onderzoek van de gemeente werden op 

vrijwillige basis 160 woninginstallaties in verschillende wijken gekeurd. 

Het resultaat: 59 procent daarvan voldeed niet aan de keuringseisen.

De meeste gebreken werden geconstateerd in de elektrotechnische 

installatie:

•  In 39 procent daarvan was de bescherming tegen indirecte  aanraking 

van actieve delen niet in orde

•  In 26 procent voldeed de circuitimpedantie tussen de fase- en de 

beschermingsleiding niet aan de eisen

•  Bij 20 procent was bescherming tegen directe aanraking van actieve 

delen niet in orde

•  En in 16 procent waren de beschermingsmaatregelen tegen uitval 

van de installatie niet voldoende.

VNG
De gemeente Utrecht pleitte daarom samen met UNETO-VNI in de 

Tweede Kamer voor een vierjarige Algemene Periodieke Keuring (APK) 

van woninginstallaties. Of de deregulerende overheid deze inderdaad 

gaat voorschrijven blijft de vraag.

Tien jaar eerder al keurden UNETO-VNI inspecteurs op basis van de  

NTA 8025 zo’n 1900 woningen in de gemeente Den Haag. 32 procent 

daarvan vertoonde gebreken aan alleen al de elektrotechnische 

 installatie.

Deze inspecties werden destijds verricht in het kader van de of-

ficiële overhandiging van de eerste NTA 8025 aan de toenmalige 

 burgemeester W.J. Deetman van Den Haag. Hij was voorzitter van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een groot voorstander 

van de periodieke inspectie van woninginstallaties. De gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van de installatie-

techniek in woningen. Lees meer daarover in bijgaand artikel.

59% gebreken in bestaande woninginstallaties
UNETO-VNI toonde twee jaar geleden al aan in welke staat verouderde woninginstallaties verkeren. Dat gebeurde met een reeks woning-

inspecties in Utrecht in het kader van het gemeentelijke project Veilige Gezonde Woning.

Op verouderde installaties worden stevige pv-systemen 

aangesloten. Gaat dat goed?
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aangewezen, toepassing van de norm is voor woning-

verhuurders een methode om aan te tonen dat zij aan hun 

zorgplicht voor de veiligheid van de huurders voldoen.  

Deze plicht is namelijk wel in wetgeving vastgelegd.

Ook particuliere woningeigenaren zijn wettelijk verant-

woordelijk voor de veiligheid in en om hun huizen.

12 jaar ervaring
Binnen de nieuwe werkgroep worden de ervaringen met 

twaalf jaar NTA 8025 gedeeld en vervolgens aangevuld en 

geactualiseerd binnen vier gespecialiseerde werkgroepen 

voor: gas en ventilatie, water en riolering, elektriciteit, en 

eindgebruikers van de norm.

Onder die gebruikers worden onder meer verstaan: 

 woningcorporaties, andere verhuurders, huurders-

verenigingen, verenigingen van eigenaren, verzekeraars en 

overige eisende partijen.

Preventief toezicht
Als het gaat om het preventieve toezicht op de veiligheid van 

de installatietechniek in bestaande woningen is er nog altijd 

weinig handhaving, vertellen de initiatiefnemers. Nieuwe 

woningen moeten vanuit het Bouwbesluit op het gebied van 

de elektrotechniek voldoen aan NEN 1010. Voor gas- en 

waterleidingwaterinstallaties, de riolering en de ventilatie 

gelden weer andere normen.

Wanneer nieuwe woningen eenmaal zijn opgeleverd is er  

gedurende de vele tientallen jaren daarna vrijwel geen 

preventief toezicht meer op de veiligheid van deze voor-

zieningen. “De bewoner is zelf verantwoordelijk voor de 

veiligheid, maar de gemeente behoort toezicht te houden”, 

aldus Wijbrands. Tot enkele tientallen jaren geleden hielden 

de energiebedrijven nog wel een vinger aan de pols. Maar 

die zijn inmiddels geliberaliseerd. “Zij hebben nog wel de 

wettelijke taak om voorlichting te geven.”

Taak van gemeenten
Michel Wijbrands geeft aan dat gemeenten verantwoor-

delijk zijn voor de veiligheid van gas, water en elektra in 

 particuliere woningen, maar dat zij daaraan onvoldoende 

invulling kunnen geven:

“Controle en handhaving zijn een taak van Bouw- en 

Woningtoezicht, maar in de praktijk komt daar weinig van 

Daarnaast worden we als economie en maatschappij steeds 

 afhankelijker van ICT-verbindingen. Niet alleen op het werk, maar ook 

thuis. Bovendien zullen we bij het ontstaan van een behoefte aan zorg 

zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen – of zelfs moeten - blijven 

wonen. Dit met hulp, controle en ondersteuning op afstand door familie, 

vrienden, mantelzorgers en zorgcentrales. Woningautomatisering en 

ICT-verbindingen maken dat mogelijk.

Niet alles over wifi
Maar dan moeten die voorzieningen gewaarborgd betrouwbaar en veilig 

zijn. De domotica moet al voldoen aan tal van elektrotechnische normen. 

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ICT-installatie als geheel in 

en om de woning te waarborgen publiceert NEN dit jaar de Nederlandse 

Technische Afspraak NTA 8055. Want, zeggen de deskundigen in de 

werkgroep daarvoor: ‘Uiteindelijk kan niet alles over wifi’.

Kien
Op initiatief van de Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek 

Nederland (Kien) hebben elektrotechnische installateurs, beheerders 

van de openbare datanetten, de thuiszorg en leveranciers van woning-

automatisering (domotica) zich bij NEN verenigd in een werkgroep die de 

NTA 8055 samenstelt.

Op grond van de ervaringen in de praktijk kan dit document uiteindelijk 

worden doorontwikkeld tot de norm NEN 8055.

Vrijwillig
Deze nieuwe ICT-standaard zal naar verwachting niet bij wet verplicht 

worden. De hierbij betrokken marktpartijen en andere organisaties 

spreken met elkaar af zich aan de nieuwe standaard te houden. In 

het belang van hun gezamenlijke eindgebruikers kunnen bijvoorbeeld 

woningeigenaren, woningbouwverenigingen, huurders, zorg- en andere 

dienstverleners en woninginstallateurs de NTA 8025 vastleggen in onder 

meer hun overeenkomsten en leveringsvoorwaarden.

Meer informatie over meedoen aan deze normontwikkeling: 

ww.nen.nl/normontwikkeling

Betrouwbare ICT in woningen
Een groot aantal normen stelt eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatietechniek in woningen bij nieuwbouw. Voor 

de periodieke inspectie van de bestaande installaties voor gas, elektriciteit, water en riolering en ventilatie wordt nu bij NEN de nieuwe 

norm NEN 8025 ontwikkeld. Lees meer hierover in bijgaand artikel. 

‘Inspectie complete woninginstallatie binnen 1,5 uur’
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terecht. Het toezicht en de handhaving zijn slecht. Dat leidt 

tot onveilige installaties en een steeds grotere kans op 

ongelukken.” Het toezicht op de veiligheid van nieuwbouw 

wordt de komende jaren ook meer en meer in handen van 

de markt zelf gelegd.

Ongevallen
Ondanks dat blijft UNETO-VNI streven naar een verplichting 

van deze zogenoemde Woning APK vanuit de overheid. Zij 

pleit daar al meer dan twaalf jaar voor, maar tot op heden 

was er nog geen politieke meerderheid voor te vinden.

Toch wil voorzitter Doekle Terpstra van de branche-

organisatie hierover opnieuw in gesprek met de overheid. 

Dit naar aanleiding van de snelle toename van het aantal 

ongevallen met gasinstallaties in ons land.

Terpstra: “De alarmbellen moeten nu echt gaan rinkelen.  

Bij meer dan 400.000 CV -installaties vindt nooit enige 

controle plaats, terwijl ze vaak verouderd zijn. Dat levert 

levensgevaarlijke situaties op. Ook de vele verouderde 

 installaties voor elektriciteit, water en ventilatie leveren 

veiligheidsrisico’s op als ze nooit worden gecontroleerd.”

Verzekeraars
Hij ziet hierbij tevens een rol weggelegd voor verzekeraars:

“UNETO-VNI wil hierover graag afspraken maken met 

het Verbond van Verzekeraars. Ik kan me voorstellen dat 

in de toekomst woningbezitters die hun elektra, gas- en 

 leidingwaterinstallatie laten keuren op basis van NEN 8025 

een korting krijgen op hun verzekeringspremie. Het is ook 

in het belang van de verzekeraars dat we woningen veiliger 

maken. Veel water- en brandschade valt te voorkomen. Dat 

bespaart jaarlijks miljoenen euro’s aan schade-uitkeringen.”

Veroudering en pv
De meeste woningen die in de eerste decennia na WO II 

werden gebouwd zijn inmiddels sterk verouderd. En die in 

de vele groeikernen van de jaren 70/80 zijn ook niet meer 

zo jong. Bij ingrijpende renovaties dienen elektrotechnische 

 installaties te worden aangepast aan de eisen in de normen 

anno nu. Maar bij een kleine opknapbeurt of reparatie mag 

worden voldaan aan de eisen die van kracht waren tijdens 

de oorspronkelijke nieuwbouw van de woning.

De meeste huurwoningen in de groeikernen van de jaren 

zeventig, tachtig en negentig zullen naar verwachting nog 

wel voldoen aan de eisen in de toen vigerende normen. 

Maar de jonge gezinnen die hierin bij herverhuur komen 

te wonen, sluiten een hoeveelheid apparatuur aan die niet 

meer vergelijkbaar is met ‘de dagen van toen’. Bovendien 

is de elektrotechnische belasting van deze installaties door 

 innovatieve, intelligente en duurzame apparatuur heel 

anders van karakter geworden. Op deze nog relatief jonge 

woninginstallaties, en zelfs op die in verouderde plattelands-

woningen, zijn de afgelopen jaren in snel toenemende mate 

ook nog eens stevige pv-systemen aangesloten. Die brengen 

weer geheel nieuwe risico’s met zich mee.

59 procent gebreken
UNETO-VNI toonde twee jaar geleden al aan in welke staat 

verouderde woninginstallaties kunnen verkeren, vertelt 

Michel Wijbrands. Dat gebeurde met een reeks woning-

inspecties in Utrecht in het kader van het gemeentelijke 

project Veilige Gezonde Woning. In opdracht van de Afdeling 

Onderzoek van de gemeente werden op vrijwillige basis  

160 woninginstallaties in verschillende wijken gekeurd.  

Het  resultaat: 59 procent daarvan voldeed niet aan de 

 keuringseisen. Lees meer hierover in bijgaand kader.

Ook jonge woningen
Niet alleen de veroudering van het bestaande woningbestand 

maakt de periodieke inspectie van woninginstallaties nood-

zakelijk. In nieuwe woningen wordt steeds meer innovatieve 

en intelligente technologie toegepast om ze duurzamer en 

levensloopbestendiger te maken, en tegelijkertijd voldoende 

veilig en comfortabel te houden. Of om ze geschikt te maken 

voor mensen die extra zorg nodig hebben, en tegelijkertijd 

zelfstandig thuis willen - of zelfs moeten - blijven wonen.

Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI pleit wederom voor een verplichte ‘Woning-APK’ 

op basis van NEN 8025.



‘Dit leidt tot onveilige installaties en ongelukken’
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‘All electric’
In de komende decennia worden bovendien hele 

 contingenten nieuwe woningen niet meer op het gasnet 

aangesloten. In sommige gemeenten worden zelf bestaande 

woningen van het gasnet afgesloten. Ze worden volledig 

 afhankelijk van elektriciteit, die zo veel mogelijk moet 

worden opgewekt uit duurzame bronnen. Hierbij worden 

deze  installaties uitgebreid met onder meer pv-systemen, 

systemen voor de tussentijdse buffering van elektriciteit 

en voor de balans met het openbare net, en intelligente 

laadsystemen voor elektrische auto’s.

ICT
Door deze en andere ontwikkelingen in techniek, markt 

en maatschappij wordt ook de betrouwbaarheid van de 

ICT-verbindingen voor de bediening, aansturing en controle 

van woninginstallaties cruciaal. Specifiek hiervoor wordt bij 

NEN de nieuwe Nederlandse Technisch Afspraak NTA 8055 

ontwikkeld.

TVVL
Kortom, niet alleen op het werk maar ook thuis worden we 

steeds afhankelijker van intelligente technologie. Ook dit 

vraagt om een periodieke inspectie van woninginstallaties.

Van Toorenburg: “De overheid wil deregulering van het pre-

ventieve toezicht op de veiligheid van de installatietechniek 

in woningen, gebouwen, de industrie en de infrastructuur. Zij 

wil dit aan de markt zelf overlaten. Nieuwe technologie biedt 

ruimte aan deze deregulering. TVVL is gericht op innovatie 

van alle installatietechnische vakdisciplines binnen deze 

sectoren. Juist vanwege de terugtredende overheid zijn wij 

als kennisorganisatie steeds meer gericht op de private 

kwaliteitsborging van de veiligheid. Daarom werken wij 

samen met UNETO-VNI en andere organisaties mee aan de 

vernieuwing van de bestaande NTA 8025 tot NEN 8025.  

Dat wordt de maatstaf voor de inspectie van de integrale 

installatietechniek in woningen.”

UNETO-VNI
Wijbrands: “Wij blijven een door de overheid verplichte 

 Woning-APK op basis van deze norm nastreven. De 

terugkeer van een verplichte erkenningsregeling voor gas-

installateurs komt er nu ook. Komt er geen verplichting op 

de inspectie van bestaande woninginstallaties, dan kan de 

markt dit samen met de inspectiewereld zelf regelen. Maar 

daarbij heb je wel ‘tools’ als maatstaf nodig. Dat wordt voor 

de inspectie van de veiligheid van de installatietechniek in 

woningen de nieuwe NEN 8025.”

En beiden: “Aan de hand van de nieuwe NEN 8025 kan alle 

installatietechniek in huis binnen ongeveer 1,5 uur worden 

geïnspecteerd. Dit zal de veiligheid in de Nederlandse 

woningen zeer ten goede komen. Als de overheid hem niet 

verplicht stelt, kan de markt dit samen met de installatie-

wereld zelfs waarborgen.”

Voor meer informatie stuur een e-mail naar  

elektrische-installaties@nen.nl                                     n

Steeds meer woningen gaan de komende jaren van het gas af. Ze worden ‘all electric’. Ook 

dat is een reden voor een periodieke ‘Woning-APK’.

Door onder meer pv-systemen, ledverlichting en ICT wordt 

de belasting van ‘het hart’ van de woninginstallatie anders 

van karakter.


