
3 | Handboek RgdBOEI-inspecties 

Handboek 
RgdBOEI®-inspecties

Deel 2b 

Elektrotechniek
editie september 2012



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	

Handboek 

RgdBOEI®-inspecties 

Deel 2b Elektrotechniek



® september 2012 Rijksgebouwendienst	 Deel 2b Elektrotechniek	| 03 

Voorwoord

In 2009 verscheen de eerste uitgave van het Handboek RgdBOEI-inspecties. Het handboek schrijft een 
inspectiesystematiek voor die een trendbreuk betekent met de sterk versnipperde inspectiepraktijk uit het 
verleden. Maar met de eerste uitgave van het Handboek is het laatste woord over RgdBOEI niet gezegd. 
Integendeel, de inzichten van destijds zijn niet stil blijven staan. Nieuwe ideeën voor het handboek zijn 
ontstaan uit de talrijke interne discussies en consultaties met externe deskundigen. Ook de ervaringen die 
in de praktijk met het handboek zijn opgedaan, vormden uiteraard een belangrijke bron van nieuwe 
inzichten. Via voortdurende toetsing aan de praktijk en nieuwe wet- en regelgeving moet het handboek een 
betrouwbare, toegankelijke en actuele leidraad bieden voor integrale  inspecties. Na ruim twee jaar kan de 
eerste uitgave van het handboek vervangen worden door deze volledig herziene uitgave.

Belangrijke  aanpassingen/verbeteringen in deze uitgave van het handboek zijn o.a.:
-  De mate van brandveiligheid wordt niet langer aangeduid in zes brandklassen maar conform de (concept) 

NEN 6059 deel 2uitgedrukt in zes conditieniveaus;
-  In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit van voor 2012 en van 2012 met verschillende 

begrippen en definities zijn beide opgenomen in de SRL(Standaard Ruimten Lijst).
- Inspecties van Monumenten zijn in het handboek geïntegreerd opgenomen;
- Voor elektrotechniek maakt de NEN 3140- inspectie deel uit van de RgdBOEI-systematiek;
- De regels voor de toepassing van de zogenoemde ‘vangnetconstructie’ (conditiebepaling op basis van 

veroudering) zijn aangescherpt;
-  Het referentiekader voor het RgdBOEI-thema ‘Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving’ is gewij-

zigd.   

Een compleet overzicht van de wijzigingen is opgenomen in bijlage 4, van deel 1 van dit handboek. 

De opzet van het handboek in drie delen is gelijk gebleven. Commentaar van lezers op deze uitgave van het 
handboek stellen we zeer op prijs. Deze kunt u kenbaar maken via het mail-adres: ronald.kollaard@rgd.
minbzk.nl.

ing. Ronald Kollaard  
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1. Inleiding

Deel 1 van het Handboek RgdBOEI® beschrijft een inspectiemethodiek voor het objectief en integraal 
beoordelen van de technische staat van elementen en ruimten. Deel 2 van het handboek geeft antwoord op 
de vraag hoe de inspecteur elementen en ruimten voor de thema’s Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en 
Inzicht in het voldoen aan wet-en regelgeving moet inventariseren en inspecteren. Voor het thema 
onderhoud wordt afzonderlijk aandacht besteed aan monumentale elementen en ruimten.
Deel 2 is disciplinespeciek. Dit deel (2b) is van toepassing op Electrotechniektechniek.

Hoofdstuk 2 beschrijft een vast format van aanwijzingen voor het inspecteren en beoordelen van verzame-
lingen elementen en ruimten uit respectievelijk de Standaard Elementen Lijst (SEL) en de Standaard 
Ruimten Lijst (SRL). In deel 1, hoofdstuk 8 van het handboek staat nadere uitleg over de SEL en de SRL. Meer 
achtergrondinformatie over beide lijsten treft u bijlage 4 en bijlage 5 van het handboek deel 1.
 
In de vervolghoofdstukken wordt het vaste format van aanwijzingen toegepast op verzamelingen van 
electrotechnische elementen (hoofdstuk 3 en 4) en de daarbij behorende ruimten (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 
6 en 7 bevatten de SEL en de SRL.
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2. Format van aanwijzingen voor  het beschrijven en  
 inspecteren van elementen en ruimten

2.1	 Inleiding

De aanwijzingen voor het beschrijven, inspecteren en beoordelen van elementen en ruimten 
Electrotechniek staan in een vast format. In dit hoofdstuk wordt het gehanteerde format nader toegelicht. 
In de slotparagraaf (2.4) vermelden we de gangbare hulpmiddelen voor een grondige inspectie.

2.2	 Het	beschrijven	en	inspecteren	van	elementen

Voor het beschrijven en inspecteren van elementen gaan we uit van verzamelingen van elementen die 
gerekend worden tot eenzelfde proces (deel 1, bijlage 4). In de boomstructuur van de SEL staan de gemeen-
schappelijke kenmerken van de elementverzamelingen in de groene regels, de te beschrijven elementen in 
de witte regels en de specificaties in de gele regels (zie tabel 2.1). 
Van klein naar groot delen verzamelingen elementen 
- dezelfde functie, bijv. opwekking, distributie, communicatie etc., 
- hetzelfde proces, bijv. elektriciteit, verwarmen, installaties etc. of
- dezelfde bouwbesluit-pijler, veiligheid en energiezuinigheid.

Verlichtingsarmaturen
Verl.arm. FL stand.montagebalk
Verl.arm. FL stand.reflector
Verl.arm. FL stand. lamel/geslot.
Verl.arm. FL stand. diversen
Verl.arm. FL HF montagebalk
Verl.arm. FL HF reflector
Verl.arm. FL HF lamel/gesloten
Verl.arm. FL HF diversen
Verlichtingsarm. PL inbouwspot
Verlichtingsarm. PL lamel/geslot.
Verlichtingsarm. PL diversen
Verlichtingsarm. compacte lamp
Verlichtingsarm. SON/SOX/HQI
Verl.arm.speciaal/monumentaal
Reclameverlichtingsamatuur
Verlichtingsarmatuur diversen
Buitenverlichting
Terreinverlichting mast
Paaltoparmaturen
Paaltoparmatuur FL
Paaltoparmatuur SON/SOX/HQI
Ringmuurverlichtingsarm.
Ringmuurverlichtingsarm. FL
Ringmuurverlicht.arm. SON/SOX/HQI
Monumentale verlichtingsarm.
Reclameverlichting terrein
Buitenverlichtingsarmatuur div.

Veiligheid
Elektriciteit

energieverbruikende toestellen, apparaten en machines

 

Tabel	2.1:	Boomstructuur	van	de	SEL	in	groene	regels	(processen,	functies),	witte	regels	(elementen)	en	gele	regels	(specificaties)
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Voor het beschrijven van een verzameling elementen gelden de volgende drie aanwijzigingen:  

1.	 Overzicht	van	de	elementen
 Maak een opsomming van uit de boomstructuur van de SEL in de ‘witte’ regels. Deze elementen worden 

geordend naar functies en processen, ofwel naar de bovenliggende groene velden. 

2.	Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening
 Definieer de elementen en geef aan wat wel en niet tot de elementen wordt gerekend.

3.	 Registratiemethode
 Vermeld in kolomvorm de meetmethode en annotaties bij de elementen. Vereenvoudig zodoende het 

zoekwerk. 
 Specificeer elementen van historische waarde in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie.

Om het integrale karakter van de aanpak goed tot uiting te laten komen worden de relevante inspectiepun-
ten en gebreken (zie punt 4 en 5 hierna) voor elk BOEI-thema (brandveiligheid, onderhoud, energie en 
inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving) opgesomd. (Bij gevolg kan tussen de opsommingen per 
thema hier en daar wat overlap ontstaan.)

Voor het inspecteren van de beschreven verzameling van elementen zijn de volgende aanwijzingen van 
toepassing:

4.	Relevante	inspectiepunten
 Maak gebruik van de vermelde relevante inspectiepunten.
	 N.B.:	De	vermelde	inspectiepunten	zijn	niet	voor	elke	situatie	uitputtend.	Er	kunnen	inspectiepunten	relevant	zijn	die	hier	niet	

staan	vermeld!
 
5.	 Gebreken	of	tekortkomingen	aan	/van	elementen	per	BOEI-thema
 Gebreken/tekortkomingen worden in de regel toegeschreven aan elementen. Alleen in die gevallen 

waarin gebreken niet aan elementen kunnen worden toegeschreven, schrijven we ze toe aan de betref-
fende ruimten.

 Ga voor het thema Brandveiligheid naar analogie van de NEN 2767-2 uit van de onderverdeling in ernstige
 gebreken, serieuze gebreken en geringe gebreken. Koppel aan de gebreken het risico voor de 

brandveiligheid.
 Het risico wordt bepaald door:
 - het belang van het gebrek voor de brandveiligheid. Hiervoor is er het begrip “Brandveiligheidsrisico” 
  geïntroduceerd, dat tot doel heeft de inspecteur die rondloopt in een object, te ondersteunen met het 
  krijgen van meer gevoel waarom hij/zij bepaalde gebreken/ tekortkomingen moet inventariseren  

 vanuit het thema Brandveiligheid
 - de zekerheid van het inspectieoordeel 
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot of klein/ frequent of  

 sporadisch).

 Ga voor het thema Onderhoud naar analogie van de NEN 2767-2 uit van de onderverdeling in ernstige 
gebreken, serieuze gebreken en geringe gebreken. Koppelaan de gebreken de belangrijkheid van het 
gebrek/de tekortkoming, wat afhankelijk is van:

 - het belang van de maatregel
 - de zekerheid van het inspectieoordeel, en
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot en klein).
 N.B.:	De	gebrekencodering	volgens	de	NEN	2767-2	blijft	achterwege.	De	gebrekenoverzichten	voor	het	thema	Onderhoud	zijn	

wel	in	overeenstemming	gebracht	met	de	terminologie	van	de	NEN	2767-2,	‘werking	primair’,	‘constructief	primair’	enz.
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 Rubriceer de tekortkomingen voor het thema Energie volgens de E-tabel in bijlage 3, deel 1 van het 
Handboek RgdBOEI®-inspecties.

 Baseer tekortkomingen voor het thema	Inzicht	in	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving	op administratieve zaken 
(logboeken, certificaten, tekeningen en dergelijke). Zie handboek deel 1 hoofdstuk 6.

6.	Genormeerde	conditieomschrijvingen
 Beoordeel de verzameling van elementen ten slotte aan de hand van de genormeerde conditieomschrij-

vingen op zes niveaus: uitstekend (1), goed (2), redelijk (3), matig (4), slecht (5) en zeer slecht (6). Elk 
conditieniveau wordt op zijn beurt opgesplitst in subrubrieken zoals: “werking/constructief”, “materiaal” 
en “basiskwaliteit”. 

 
N.B.:	Om	pragmatische	redenen	worden	gegevens	over	vervangings-	en/of	onderhoudscycli	op	basis	van	theoretische	levensduur	
in	een	apart	hoofdstuk	(hoofdstuk	4)	gepresenteerd.	Inhoudelijke	informatie	over	actuele	wet-	en	regelgeving	laten	we	in	dit	deel	
van	het	handboek	achterwege.	Wel	worden	er	bij	elk	element	algemene	conditieomschrijvingen	beschreven	(zie	punt	6	van	elk	
element).

2.3	 Het	beschrijven	en	inspecteren	van	ruimten	

Ten behoeve van de inventarisatie wordt een verzameling ruimten beschreven aan de hand van de volgende 
drie punten:  

1.		Overzicht	van	de	ruimten
 Maak een overzicht van de ruimten waar de inspectie zich op richt. Het gaat dan om ruimten die 

benoemd zijn in het Bouwbesluit.

2.		Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening
 Definieer de betrokken ruimten en baken ze af. Wat hoort er bij en wat niet?

3.	 Registratiemethode
 Vermeld in kolomvorm de meetmethode en annotaties bij de betreffende ruimten. Vereenvoudig 

zodoende het zoekwerk. 
 Specificeer ruimten van historische waarde in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie.

Om het integrale karakter van de aanpak goed tot uiting te laten komen worden de relevante inspectiepun-
ten en de gebreken (zie de volgende punten 4 en 5) voor elk BOEI-thema (brandveiligheid, onderhoud, 
energie en inzicht in de wet- en regelgeving) opgesomd. Bij gevolg kan er hier en daar overlap ontstaan 
tussen de opsommingen per BOEI-thema.

Ten behoeve van de inspectie gelden voor ruimten de volgende aanwijzingen:

4.	Relevante	inspectiepunten
 Maak gebruik van de relevante inspectiepunten. Wees alert op aantasting gevoelige plaatsen, kwetsbare 

delen etc.
N.B.:	De	vermelde	inspectiepunten	zijn	niet	voor	elke	situatie	uitputtend.	Er	kunnen	inspectiepunten	relevant	zijn	die	hier	niet	
staan	vermeld.	

5.	 Gebreken/tekortkomingen	aan/van	ruimten	per	BOEI-thema
 Gebreken/tekortkomingen worden in de regel toegeschreven aan elementen. Alleen in die gevallen 

waarin gebreken niet aan elementen kunnen worden toegeschreven, schrijven we ze toe aan de betref-
fende ruimten. 

 Ga voor het thema Brandveiligheid naar analogie van de NEN 2767-2 onderverdeling in ernstige gebreken, 
serieuze gebreken en geringe gebreken. Koppel aan de gebreken het risico voor de brandveiligheid.



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2b Elektrotechniek	| 09 

 Het risico wordt bepaald door:
 - het belang van het gebrek voor de brandveiligheid. Hiervoor is er het begrip “Brandveiligheidsrisico”  

 geïntroduceerd, dat tot doel heeft de inspecteur die rondloopt in een object, te ondersteunen met het  
 krijgen van meer gevoel waarom hij/zij bepaalde gebreken/ tekortkomingen moet inventariseren  
 vanuit het thema Brandveiligheid;

 - de zekerheid van het inspectieoordeel; 
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot of klein/ frequent of  

 sporadisch).

 Ga voor het thema Onderhoud uit van de onderverdeling in ernstige gebreken, serieuze gebreken en 
geringe gebreken.Koppel hieraan de belangrijkheid van het gebrek/de tekortkoming, wat afhankelijk is 
van:

 - het belang van de maatregel
 - de zekerheid van het inspectieoordeel, en
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot en klein).

 Rubriceer de tekortkomingen voor het thema Energie per ruimte conform de bijlage van handboek 
RgdBOEI® -inspecties deel 1, bijlage 3 (de E-tabel).

 Baseer de tekortkomingen voor het thema Inzicht	in	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving op controle van admini-
stratieve zaken (logboeken, certificaten, tekeningen en dergelijke). 

6.	Genormeerde	conditiebeschrijvingen
 Beoordeel elke beschreven ruimte op basis van de genormeerde conditiebeschrijvingen op zes niveaus: 

uitstekend (1), goed (2), redelijk (3), matig (4), slecht (5) en zeer slecht (6).
 
2.4		Gangbare	hulpmiddelen

Voor het vaststellen van de electrotechnische gebreken kunnen de volgende (meet)instrumenten een 
hulpmiddel zijn:
- goedgekeurd handgereedschap
- isolatie weerstandmeter
- circuit weerstandmeter
- ampèretang
- zaklamp
- kastsleutels
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3. Elektrotechnische elementen

Voor de omschrijving van elektrotechnische elementen wordt op basis van hun functie een indeling 
gemaakt, zie hiervoor de inhoudsopgave. Alle 16 paragrafen hebben hetzelfde stramien:
1. overzicht elementen
2. omschrijving elementen
3. registratiemethode
4. relevante inspectiepunten
5. gebreken/tekortkomingen
6. genormeerde conditiebeschrijvingen
(zie hiervoor: hoofdstuk 2)

3.1 Verwarmen afgifte verwarming

1.		 Overzicht	van	de	elementen.

Installaties en elementen behorende tot de functie afgifte zijn volledige lijst of o.a.:
- Elektrische verwarming (882226)

2.		 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Afgifte verwarming is het omzetten van elektrische energie in warmte,om een bepaalde temperatuur in een 
ruimte te bereiken of te behouden.

Inbegrepen	 
Alle bijbehorende apparatuur en onderdelen zoals besturingskasten, omschakelkasten en signaleringen. 

uitgesloten
losse, middels stekkeraansluiting, straalkacheltjes.

3.		 Registratiemethode

Element Weergave 
omvang

Annotaties/additionele informatie

Elektrische verwarming stuks Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in Watt
* Componenten
* Locatie
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet

4.		 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
Controle op/ van:
• aanwezigheid van een actueel logboek waarin de jaarlijkse controle- en onderhoudsbeurt(en) staan 

vermeld 
• Zie algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• op juiste toepassing in relatie tot brandgevaarlijke materialen in de directe omgeving van de elektrische 

installatieonderdelen
• algehele staat
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• capaciteit
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist 
• aanwezigheid van juiste onderdelen
• De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden.
  
Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing
 
INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig)Niet van toepassing

5.			 Gebreken

BRAND:
Veel voorkomende gebreken:

Ernstige	gebreken:
Een elektrische verwarming wordt zodanig gebruikt dat er door het gebruik brand kan ontstaan.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
Brandgevaar.

Serieuze	gebreken
• Een elektrische verwarming bevat oppervlaktebeschadigingen (met name de stroomvoerende delen).
• In de directe nabijheid van de elektrische verwarming bevinden zich brandbare goederen.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken
Brandveiligheidsrisico’s geringe gebreken:
---

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

	Werking/Constructief	primair
• Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

	Materiaal
• Aansluiting aangetast door overmatige warmteontwikkeling
• Corrosie, onder andere van de behuizing
• Contact of onderdeel dat door warmteontwikkeling is aangetast
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd
• Isolatieweerstand onvoldoende

Basiskwaliteit	
• Niet conform de vigerende voorschriften aangesloten op het elektriciteitsnet. 
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
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• Ontbreken van beschermingsleiding: intensiteit eindstadium
• Beschermingsleiding onderbroken of niet aangesloten: intensiteit beginstadium

Serieuze	gebreken

 Werking/	Constructief	secundair
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium

 Materiaal
•	 Beschadigde buitenmantel van leiding

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Overbelast schakelmateriaal: intensiteit eindstadium

Geringe	gebreken

Onderhoud 
• Vervuiling
• Stofafzetting op uitwendige deel: intensiteit beginstadium
  
Afwerking 
• Beschadiging in de vorm van krassen
	 	
Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen	
• Installatie niet goed bevestigd of opgesteld: intensiteit eindstadium
• Ontbreken bevestigingsmiddel: intensiteit gevorderd stadium
• Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht: intensiteit gevorderd stadium
• Ondeugdelijke leidingaanleg
• Onjuiste kleurcodering aderisolatie leiding: intensiteit beginstadium

Verval
• Niet van toepassing

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig)Niet van toepassing

6.		 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	elektrische	verwarming

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De elektrische verwarming voldoet volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 
deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn geen beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) aanwezig.
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Basiskwaliteit
De elektrische verwarming functioneert correct.
Er vindt geen opslag van materialen nabij de elektrische verwarming plaats waardoor brandgevaar ontstaat.
Het gebruik van de elektrische verwarming is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De elektrische verwarming voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
 
Materiaal
Er zijn slechts incidenteel (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.
 
Basiskwaliteit
De elektrische verwarming functioneert incidenteel niet correct.
Er vindt geen opslag van materialen nabij de elektrische verwarming plaats waardoor brandgevaar ontstaat.
Het gebruik van de elektrische verwarming is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Niet van toepassing
 
Materiaal
Er zijn slechts plaatselijk (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.
 
Basiskwaliteit
De elektrische verwarming functioneert incidenteel tot plaatselijk niet correct.
Er vindt geen opslag van materialen nabij de elektrische verwarming plaats waardoor brandgevaar ontstaat.
Het gebruik van de elektrische verwarming is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De elektrische verwarming voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 
6059 deel 1 (nulmeting). 
 
Materiaal
Er zijn regelmatig (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.
 
Basiskwaliteit
De elektrische verwarming functioneert regelmatig niet correct.
Er vindt geen opslag van materialen nabij de elektrische verwarming plaats waardoor brandgevaar ontstaat.
Het gebruik van de elektrische verwarming is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De elektrische verwarming voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 
6059 deel 1 (nulmeting).  
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Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.
 
Basiskwaliteit
De elektrische verwarming functioneert niet.
Er vindt opslag van materialen nabij de elektrische verwarming plaats waardoor brandgevaar ontstaat.
Het gebruik van de elektrische verwarming is zodanig dat er brandgevaar ontstaat.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de elementen en materialen, dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.
 
ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief	
Er is geen (daadwerkelijke) uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van 
energie opgetreden.

Materiaal	
De voorzieningen verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. De voorzieningen voldoen 
aan alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief	
Er kan een enkele uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van energie 
zijn opgetreden. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct 
oplosbaar.

Materiaal	
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen. De voorzieningen voldoen aan vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen verplichting tot het 
uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief	
Er kan enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, uitval als gevolg van 
problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van energie zijn opgetreden. Het probleem bleek 
niet direct oplosbaar.
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Materiaal	
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. De voorzieningen voldoen grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting tot het 
uitvoeren van aanpassingen. 

	Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief	
Er kan meerdere malen, uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van 
energie zijn opgetreden, gedurende langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar. 

Materiaal	
Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen incidenteel ernstige gebreken optreden. 
De voorzieningen voldoen ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er kan regelmatig uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van energie 
zijn opgetreden, doorgaans gedurende langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal	
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De voorzieningen voldoen 
op een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheids-
eisen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote 
aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de voorzieningen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig) Niet van toepassing
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3.2 Omhulling – uitrusting gevelopeningen

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Installaties en elementen behorende tot de functie afwerking gevelopening zijn o.a.:
- Deuren elektrisch (831311)

2.		 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

De uitrusting gevelopeningen is, om de gevelopeningen van een gebouw af te sluiten, 
door middel van elektrisch bediende toegangen.

Inbegrepen
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen. Ook zijn 
bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen. Onder elektrische deuren vallen eveneens 
draaideuren, tourniquets, schuifdeuren, enzovoorts. 

Uitgesloten
componenten die vaak via dagelijks onderhoud vervangen worden. Denk hierbij aan accusets en statische 
no-breaks.

3.		 Registratiemethode

Element Weergave 
omvang

Annotaties/additionele informatie

deuren elektrisch stuks Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
* Locatie
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet
*  Gekoppeld via software met … en … (voor schematische opbouw zie het 

logboek).

4.		 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Controle op correct functioneren.
• Controle op het opheffen van sluiswerking (waar nodig).
• Controle op aanwezigheid, functioneren en logische plaatsing van de noodontgrendeling.
• Controle van logboeken.
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• op juiste toepassing in relatie tot brandgevaarlijke materialen in de directe omgeving van de elektrische 

installatieonderdelen
• algehele staat
• capaciteit
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
• aanwezigheid van juiste onderdelen
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•  De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden.
  
Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)
• De beveiligingen (zoals overstroom en beveiliging tegen beknelling)

ENERGIE:
• vooralsnog niet van toepassing
 
INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

• Keuringen

Element veiligheid gezondheid energie/milieu gebruik installaties overig

Deuren elektrisch  W - - - - -

(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• Logboeken

Element veiligheid gezondheid energie/milieu gebruik installaties overig

Deuren elektrisch  W - - - - -

(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• (revisie)tekeningen
 (voorlopig) niet van toepassing
• Toegankelijkheid
 - bedieningsweerstand deur
 - sluitsnelheid deur

5.		 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken
• De sluiswerking van de buitendeur elektrisch wordt niet opgeheven in geval van brand of functioneert 

niet correct.
• Noodontgrendeling functioneert niet.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vluchtroute wordt belemmerd.
• De vluchtroute voldoet niet aan de eisen.
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken
• De buitendeur elektrisch bevat oppervlaktebeschadigingen (met name de stroomvoerende delen).
• De voorziening voor noodontgrendeling is aanwezig, maar de plaatsing is onlogisch.
• De buitendeur elektrisch wordt niet onderhouden.
• Het logboek van de buitendeur elektrisch ontbreekt.
• Het logboek van de buitendeur elektrisch is niet compleet of niet bijgewerkt, de laatste invoer is >1 jaar 

oud en/of de inhoud is te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.
• Zelfsluitendheid van de buitendeur elektrisch wordt niet meer gerealiseerd.
• Locatie van brandweeringang komt niet overeen met locatie vermeld in PvE van de BMI. 
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Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Brandgevaar.
• De vereiste WBDBO waarde wordt niet gehaald.
• De vereiste WRD waarde wordt niet gehaald.
• De vluchtroute wordt belemmerd.
• De vluchtroute voldoet niet aan de eisen.
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.

Geringe	gebreken
Niet van toepassing.
• Zie algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken
 
Werking/Constructief	primair
• Deur opent niet door defecte opener: intensiteit eindstadium
• Beschadigingen in de vorm van deuken, scheuren of gaten: intensiteit eindstadium
• Corrosie

Serieuze	gebreken

Materiaal
• Bedrading of leidingaanleg wanordelijk 
 
Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Overmatige warmteontwikkeling van apparatuur of elektronica
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd

Geringe	gebreken
 
Onderhoud
• Vervuiling

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Onderdeel niet deugdelijk bevestigd
• Leidinginvoering niet deugdelijk uitgevoerd

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
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Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie
Toegankelijkheid
• bedieningsweerstand voldoet niet meer aan de daaraan te stellen eisen.
• sluitsnelheid van deur is te hoog, en voldoet dus niet aan de daaraan te stellen eisen.

6.		 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	elektrisch	bediende	deuren

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze 
zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  
 
Materiaal
Er zijn geen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) aanwezig.
 
Basiskwaliteit
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten wordt onderhouden.
De logboeken zijn aanwezig en compleet.
Storingen of verkeerd functioneren komen niet voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een vluchtroute is de deur 
(zonder gebruik van een voorwerp) te openen en draait waar nodig met de vluchtrichting mee (de automati-
sche deuren belemmeren het vluchten niet).
Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn aanwezig en op een logische plaats aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een scheiding met een 
bepaalde mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang zijn alle voorzieningen voor de 
zelfsluitendheid aanwezig. 

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt deze deur automatisch ontgrendeld/geopend door middel van een 
in overleg met de brandweer bepaald systeem en komt de locatie hiervan overeen met het PvE van de 
brandmeld-/sprinklerinstallatie.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen 
zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
 
Materiaal
Er zijn slechts incidenteel (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.
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Basiskwaliteit
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten wordt onderhouden.
De logboeken zijn aanwezig en compleet.
Storingen of verkeerd functioneren komen incidenteel tot plaatselijk voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een vluchtroute is de deur 
(zonder gebruik van een voorwerp) te openen en draait waar nodig met de vluchtrichting mee (de automati-
sche deuren belemmeren het vluchten niet).
Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn incidenteel tot plaatselijk niet aanwezig en/of niet op een 
logische plaats aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een scheiding met een 
bepaalde mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de 
zelfsluitendheid slechts incidenteel tot plaatselijk. 

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt deze deur automatisch ontgrendeld/geopend door middel van een 
in overleg met de brandweer bepaald systeem en komt de locatie hiervan overeen met het PvE van de 
brandmeld-/sprinklerinstallatie.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals 
deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
 
Materiaal
Er zijn slechts plaatselijk (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.
 
Basiskwaliteit
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten wordt onderhouden.
De logboeken zijn aanwezig maar niet meer actueel.
Storingen of verkeerd functioneren komen regelmatig voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een vluchtroute is de deur 
(zonder gebruik van een voorwerp) te openen en draait waar nodig met de vluchtrichting mee (de automati-
sche deuren belemmeren het vluchten slechts incidenteel).
Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn regelmatig niet aanwezig en/of niet op een logische plaats 
aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een scheiding met een 
bepaalde mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de 
zelfsluitendheid regelmatig. 

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt deze deur automatisch ontgrendeld/geopend door middel van een 
in overleg met de brandweer bepaald systeem en komt de locatie hiervan overeen met het PvE van de 
brandmeld-/sprinklerinstallatie.
 
Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals 
deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  

Materiaal
Er zijn regelmatig (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten wordt onderhouden.
De logboeken zijn niet meer actueel en incompleet.
Storingen of verkeerd functioneren komen aanzienlijk voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een vluchtroute is de deur 
(zonder gebruik van een voorwerp) niet overal te openen en/of draait niet overal waar nodig met de 
vluchtrichting mee (de automatische deuren belemmeren het vluchten regelmatig).Voorzieningen voor 
noodontgrendeling zijn aanzienlijk niet aanwezig en/of niet op een logische plaats aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een scheiding met een 
bepaalde mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de 
zelfsluitendheid aanzienlijk. 

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt deze deur automatisch ontgrendeld/geopend door middel van een 
in overleg met de brandweer bepaald systeem maar komt de locatie hiervan niet meer overeen met het PvE 
van de brandmeld-/sprinklerinstallatie.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals 
deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
 
Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.
 
Basiskwaliteit
De elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten wordt niet onderhouden.
De logboeken ontbreken.
Storingen of verkeerd functioneren komen algemeen voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een vluchtroute is de deur 
(zonder gebruik van een voorwerp) niet te openen en/of draait niet waar nodig met de vluchtrichting mee 
(de automatische deuren belemmeren het vluchten).Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn niet 
aanwezig. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur in een scheiding met een 
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bepaalde mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de 
zelfsluitendheid. 
brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt deze deur niet automatisch ontgrendeld/geopend door middel van 
een in overleg met de brandweer bepaald systeem.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de elektrische aandrijving en/of vergrendeling van een deur buiten dat 
deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Er is geen (daadwerkelijke) uitval van de installaties of toestellen opgetreden. De beveiliging tegen 
ongeoorloofde toegang en de toegangsregistratie functioneert optimaal.

Materiaal
De installaties verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De beveiligingsinstallatie voldoet 
aan alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De persoonlijke veiligheid in het gebouw is optimaal gewaarborgd. De installatie is 
niet ouder dan 50% van de theoretische levensduur.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatie is een enkele maal als gevolg van technische problemen buiten bedrijf geweest. De beveili-
ging tegen ongeoorloofde toegang en de toegangsregistratie kwam hierdoor niet in gevaar. Dit was slechts 
gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal	
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen. De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelge-
ving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is ouder dan 50%, maar niet ouder dan 75% van de theoretische 
levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De installatie is enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, als gevolg 
van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was de beveiliging tegen ongeoorloofde 
toegang en de toegangsregistratie niet in bedrijf. Het probleem bleek niet direct oplosbaar. 
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Materiaal	
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. Een aantal lezers en onderdelen zijn al vervangen. Er zijn duidelijk beschadigingen 
aanwezig. De installatie voldoet grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting tot het uitvoeren van 
aanpassingen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De installa-
tie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De installatie is meerdere malen als gevolg van technische problemen gedurende langere tijd buiten 
gebruik geweest. Hierdoor werd de functionaliteit van de beveiliging tegen ongeoorloofde toegang en de 
toegangsregistratie bedreigd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal	
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden. Enkele lezers of onderdelen ontbreken of zijn afgekoppeld om storingen 
te voorkomen. De installatie voldoet ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo 
en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De installatie is regelmatig gedurende langere tijd als gevolg van technische problemen buiten bedrijf. 
Hierdoor is beveiliging tegen ongeoorloofde toegang en de toegangsregistratie niet meer mogelijk. Het 
probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal	
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de voorzieningen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend
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Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.3 Omhulling – uitrusting gevelopeningen

1.	 Overzicht	van	de	elementen
     
- Zonweringsinstallaties buiten (865310)
-  Lichtweringsinstallatie binnen (872120)
- Rolluiken (831354)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Zonweringsinstallatie	buiten
De uitrusting van gevelopeningen met het aanbrengen van een zonweringsinstallatie, is om de toetreding 
van licht (en daardoor ook opwarming van de erachter gelegen ruimten) via deze openingen te verzwakken 
c.q. in zijn geheel te voorkomen.

Lichtweringsinstallatie	binnen
De uitrusting van gevelopeningen met het aanbrengen van een lichtweringsinstallatie, is om de toetreding 
van licht via deze openingen te verzwakken c.q. in zijn geheel te voorkomen

Rolluiken
De uitrusting van gevelopeningen met het aanbrengen van rolluiken, is om de toetreding van personen via 
deze openingen, te voorkomen of weg te nemen of om het gebouw te beveiligen tegen braak.

Inbegrepen
Alle centrale apparatuur, inclusief bijbehorende onderdelen, bijvoorbeeld bij de zonweringsinstallatie 
zowel de centrale, ook hand(bedien)apparatuur maar ook de aangesloten zonweringen en motoren en 
dergelijke. Alle vormen van (hand)bediende licht- en zonwering, waaronder vaste zonweringluifels in de 
vorm van latten / lamellenroosters en beweegbare zonweringconstructies zoals uitvalschermen (oprolbaar), 
markiezen (opvouwbaar), verticaal beweegbare lamellen, screens en stores.
Tot de zonwering worden gerekend alle onderdelen zoals doek, span- en geleidedraden, bedieningscon-
structies , omkastingen en zonweringvoorzieningen welke opgenomen zijn in het glas cq. kozijnspouw. 
Houten buitenluiken worden opgenomen bij het element ‘kozijnwerk buiten’ en houten blinden bij 
‘kozijnwerk binnen’.

Uitgesloten
Separate accusets en statische no-breaks en dergelijke vallen onder een andere functie. Indien deze 
apparatuur aanwezig is voor de bedoelde installaties is dit uitgesloten bij deze functie.

3.		 Registratiemethode

Element Weergave 
omvang

Annotaties/additionele informatie

Zonweringsinstallatie (zowel 
elektrisch als handbediend)
Lichtweringsinstallatie (zowel 
elektrisch als handbediend)
Rolluiken (zowel elektrisch als 
handbediend)

stuks 
(dus als er een 
zonweringin-
stallatie is in 
een gebouw, 
dan is dit één 
installatie.)

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
 - kastcoderingen besturingen
 - ruimte van centrale apparatuur
 - opbouw over installatie over windsnelheids/richtingsmeters
- aantal elektrische resp. handbediende schermen
* Locatie (gespecificeerd naar gevelorientatie)
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet
 - * Maat van de uitval; oppervlak van het scherm.
 - * hoeveelheid schilderwerk aan de diverse componenten/onderdelen
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4.		 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Controle op correcte montage volgens de gecertificeerde uitvoering.
• Controle op aanwezigheid van de certificaten.
• Controle op uitgevoerd onderhoud.
• Controle op oppervlaktebeschadigingen.
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• op juiste toepassing in relatie tot brandgevaarlijke materialen in de directe omgeving van de elektrische 

installatieonderdelen
• algehele staat
• capaciteit
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
• aanwezigheid van juiste onderdelen
•  De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden
  
Meten en testen van:
• De Beveiligingen (zoals eventueel aanwezige beveiligingen tegen beknelling en het testen van de 

eindschakelaars)
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)

ENERGIE:
• Aanwezigheid zonwering
• Locatie zonwering (binnen of buiten)
• Type bediening (automatisch of handmatig)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig) Niet van toepassing

5.		 Gebreken

BRAND:
Het betreft hier rolluiken aan de gevelopeningen welke toch een brandwerende functie hebben.

Ernstige	gebreken

• De dichtsturing van het brand- en/of rookwerende rolluik vanuit de brandmeldcentrale en/of locale 
rookmelder functioneert niet.

• Het brand- en/of rookwerende rolluik wordt niet onderhouden.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vereiste WBDBO waarde wordt niet gehaald.
• De vereiste WRD waarde wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/rookproductie is groter dan toegestaan.

Serieuze	gebreken

• Het brand- en/of rookwerende rolluik is onjuist gemonteerd.
• Het element vertoont oppervlaktebeschadigingen, in het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/of 

openingen (bij zonwering enkel in stroomvoerende delen).
• Het bij brand oprollen/-vouwen van de zonweringsinstallatie functioneert niet in geval van brand.



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2b Elektrotechniek	| 27 

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van het brand- en/of rookwerende rolluik 
kan niet worden vastgesteld dat deze qua WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookproductie voldoet 
aan de gestelde eisen.

• Het certificaat van het brand- en/of rookwerende rolluik ontbreekt of de geldigheid is verlopen.
• Het logboek van het brand- en/of rookwerende rolluik is niet aanwezig.
• Het logboek van het brand- en/of rookwerende rolluik is niet compleet of niet bijgewerkt, de laatste 

invoer >1 jaar oud of de inhoud is te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Brandgevaar.
• Brandoverslag.
• De vereiste WBDBO waarde wordt niet gehaald.
• De vereiste WRD waarde wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/rookproductie is groter dan toegestaan.
• Het vluchten wordt belemmerd.

Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	/constructie	primair
• Defecte beveiliging, zoals wind- en zonnemeters zijn defect of niet meer aanwezig.
• Defecte motor: intensiteit eindstadium
• Defecte beveiliging
• Breuk van leiding: intensiteit eindstadium
• Leiding is onderbroken of niet aangesloten: intensiteit eindstadium
• Beschadigingen in de vorm van scheuren of gaten: intensiteit eindstadium
• Materiaalintrinsiek
• Corrosie

Basiskwaliteit
• Ontbrekende leiding: intensiteit eindstadium
• Beschermingsgraden (IP classificatie) onjuist: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van beschermingsleiding: intensiteit eindstadium
• Onjuist toegepaste beveiliging

Serieuze	gebreken
 
Werking/Constructief	secundair
• Zonweringen/rolluiken werken maar gedeeltelijk volgens hun specificaties.  

Bijv. half sluiten van de rolluiken.
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium
• Materiaaloppervlak
• Beschadigde buitenmantel van leiding: omvang percentage leidingen

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Leiding of bedrading wanordelijk
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Overmatige warmteontwikkeling van voeding of elektronica
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Geringe	gebreken

Onderhoud
• Verkleuring
• Vervuiling
• Onvoldoende smeermiddel bij aandrijving

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Loshangende leidingen: intensiteit eindstadium
• Beschadigde en/of ontbrekende bevestigingsmiddelen
• Ontbreken van bevestigingsmiddelen: intensiteit gevorderd stadium
• Leidingen niet deugdelijk bevestigd of aangesloten: intensiteit gevorderd stadium
• Leidinginvoering niet deugdelijk uitgevoerd: intensiteit beginstadium
• Motor niet deugdelijk bevestigd: intensiteit gevorderd stadium

Verval	(alleen	van	toepassing	op	de	electronische	componenten,	en	niet	van	toepassing	op	elementen	van	historische	waarde)
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit 
 beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• Ontbreken zonweringen op zonbelastte gevels
• Niet goed functionerende onderdelen (Zie serieuze gebreken bij Onderhoud)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig) niet van toepassing

6.		 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditiebeschrijving	zonweringsinstallatie
Conditiebeschrijving	rolluiken

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De zonweringsinstallatie, resp. het brand-/rookwerend rolluik,  voldoen volledig aan de eisen zoals deze 
zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage en/of afmeting van het brand- en of rookwerende rolluik is conform het certificaat. 
Er zijn geen (oppervlakte)beschadigingen aan het brand-/rookwerend rolluik en/of de stroomvoerende 
delen aanwezig.
Alle benodigde certificaten zijn aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Alle voorzieningen voor het bij brand oprollen/-vouwen van de zonweringsinstallatie zijn, resp. voor het 
zelf sluiten van het brand-/rookwerend rolluik zijn aanwezig en functioneren correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig en compleet.
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De zonweringsinstallatie, resp. het brand-/rookwerend rolluik  voldoen niet meer volledig aan de eisen 
zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  
 
Materiaal
Montage en/of afmeting van het brand- of rookwerende rolluik is conform het certificaat. 
Er zijn slechts incidenteel (oppervlakte)beschadigingen aan het brand-/rookwerend rolluik en/of de 
stroomvoerende delen aanwezig.
Alle benodigde certificaten zijn aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Alle voorzieningen voor het bij brand oprollen/-vouwen van de zonweringsinstallatie, resp. voor het zelf 
sluiten van het brand-/rookwerend rolluik, zijn aanwezig en functioneren slechts incidenteel tot plaatselijk 
niet correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig en compleet.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De zonweringsinstallatie, resp. het brand-/rookwerende rolluik voldoen niet meer aan de eisen zoals deze 
zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).

Materiaal
Montage en/of afmeting van het brand- en/of rookwerende rolluik is conform het certificaat. 
Er zijn slechts plaatselijk (oppervlakte)beschadigingen aan het brand-/rookwerende rolluik en/of de 
stroomvoerende delen aanwezig.
Alle benodigde certificaten zijn aanwezig en geldig.

Basiskwaliteit
Alle voorzieningen voor het bij brand oprollen/-vouwen van de zonweringsinstallatie, resp. voor het zelf 
sluiten van het brand-/rookwerend rolluikzijn aanwezig en functioneren regelmatig niet correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig maar niet meer actueel.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De zonweringsinstallatie, resp. het brand-/rookwerende rolluik  voldoet meer aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  
 
Materiaal
Montage en/of afmeting van het rolluik is conform het certificaat. 
Er zijn regelmatig (oppervlakte)beschadigingen aan het brand-/rookwerend rolluik en/of de stroomvoe-
rende delen aanwezig.
Alle benodigde certificaten zijn aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Alle voorzieningen voor het bij brand oprollen/-vouwen van de zonweringsinstallatie, resp. voor het zelf 
sluiten van het brand-/rookwerend rolluikzijn aanwezig maar functioneren aanzienlijk niet correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is niet meer actueel en incompleet.
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Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De zonweringsinstallatie, resp. het brand-/rookwerend rolluik voldoet niet meer aan de eisen zoals deze 
zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage en/of afmeting van het rolluik is niet conform het certificaat. 
Er zijn algemeen (oppervlakte)beschadigingen aan het brand-/rookwerend rolluik en/of de stroomvoerende 
delen aanwezig.
Benodigde certificaten ontbreken of zijn niet geldig.
 
Basiskwaliteit
De voorzieningen voor het bij brand oprollen/-vouwen van de zonweringsinstallatie, resp. voor het zelf 
sluiten van het brand-/rookwerend rolluikontbreken of functioneren niet correct.
Het onderhoud wordt niet uitgevoerd.
Het logboek ontbreekt.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de zonweringsinstallatie, resp. van het brand-/rookwerende rolluik, dat deze 
niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De installatie functioneert optimaal en voldoet volledig aan het doel waarvoor zij is aangebracht. 

Materiaal
De installatie verkeert in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De installatie voldoet aan alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is niet ouder dan 50% van de theoretische levensduur.

Zonweringen	in	nieuwstaat
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatie is een enkele maal als gevolg van technische problemen buiten bedrijf geweest. Dit was 
slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar. Voor een optimale 
installatie kunnen nog kleine verbeteringen worden aangebracht. De installaties voldoen vrijwel volledig 
aan het doel waarvoor zij zijn aangebracht.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen. De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelge-
ving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is ouder dan 50%, maar niet ouder dan 75% van de theoretische 
levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief	
De installatie is enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, als gevolg 
van technische problemen buiten bedrijf geweest. Het probleem bleek niet direct oplosbaar. Veroudering is 
waarneembaar.

Materiaal	
Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze gebreken optreden. Dit zijn 
bijvoorbeeld verkeerd gekozen beveiligingen. De installatie voldoet grotendeels aan de externe regelgeving 
met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De beveili-
gingsinstallatie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.

Zonwering	in	conditie	3
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Conditie	4:	matig

Werking/constructief	
De installatie is meerdere malen als gevolg van technische problemen gedurende langere tijd buiten 
gebruik geweest. Hierdoor werd de functionaliteit van de installatie bedreigd. Het probleem bleek 
herhaaldelijk niet direct oplosbaar. 

De functionaliteit is nog slechts matig en de gewenste beveiliging is niet gegarandeerd.

Materiaal	
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden zoals defecte zonwering motoren. De installatie voldoet ten dele aan de 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat 
aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief	
De installatie is regelmatig gedurende langere tijd als gevolg van technische problemen buiten bedrijf. Het 
probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar. De functionaliteit is slecht. 

Materiaal	
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit	
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de voorzieningen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
• Er is automatisch geregelde buitenzonwering aanwezig.

Functioneel
• Buitenzonwering helpt ook tegen hinderlijke reflecties van buitenaf of te hoge luminantie verschillen die 

storend kunnen zijn bij het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden achter een beeldscherm.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• Er is handmatig bedienbare buitenzonwering aanwezig.

Functioneel
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• Buitenzonwering helpt ook tegen hinderlijke reflecties van buitenaf of te hoge luminantie verschillen die 
storend kunnen zijn bij het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden achter een beeldscherm.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• Boven de raamoppervlakken is een overstek aanwezig.

Functioneel
• Een overstek helpt voornamelijk bij hoogstaande zon. Voor lage zonstanden kan aanvullende (binnen)

zonwering benodigd zijn. Hiermee kan lichthinder voorkomen worden.

Conditie	4:	Matig

Technisch
• Er is zonwering aanwezig aan de binnenzijde van het glasoppervlak.

Functioneel
• Hoe meer de binnenzonwering de binnenvallende zonnestralen reflecteert, hoe gunstiger het effect op 
energiebesparing.

Conditie	5:	Slecht

Er zijn geen prestatie-eisen toegekend aan deze conditie.

Conditie	6:	Zeer	slecht

Technisch
• Zowel binnen als buiten het glasoppervlak van het (kantoor)gebouw is geen zonwering of een overstek 
aanwezig.

Functioneel
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig) niet van toepassing
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3.4 Elektriciteit opwekking/omzetting electriciteit

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Noodstroomaggregaat statisch (861111)
Noodstroomaggregaat roterend (861111)
Noodverlichtingsunit + bekabeling (861112)
No-Break installaties (861113)

Photo-voltage cellen (861114)

Aarding algemeen (861200)
Aarding trafo hoogspanningsruimte (861240)
Transformatoren (861410)

N.B. Elementen behorende tot hoogspanningsinstallaties mogen alleen worden geïnspecteerd door 
personen die zijn  aangewezen vanuit de norm NEN 3840.Het openen van schakel- en verdeelinrichtingen, 
het meten van belastingstromen, het controleren van instelwaarden (thermische) beveiligingen in/aan 
laagspanningsinstallaties etc. mag alleen worden uitgevoerd door personen die zijn aangewezen vanuit de 
norm NEN 3140.

2.		 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

De opwekkers en omzetters produceren de benodigde energie. Indien de benodigde energie van een andere 
vorm, eenheid of grootheid benodigd is, gebruikt men voor dit doel apparatuur die energie kan omzetten 
naar de gewenste soort.

Inbegrepen
Alle bijbehorende apparatuur en onderdelen zoals besturingskasten, omschakelkasten, signaleringen. 
Een nobreakinstallatie kan een statische of roterende installatie betreffen.

Uitgesloten
Zaken zoals afgaande leidingen en brandstoftanks. Schakel- en verdeelinrichtingen voor hoog- en laagspan-
ning zijn uitgesloten en vallen onder de functie distribueren. Dit geldt ook voor laagspanningsinstallaties 
en power-off installaties. Noodverlichtingsarmaturen vallen niet onder de functie “opwekken / omzetten”, 
maar moeten worden ondergebracht in de functie “Veiligheid personen (3.11)”.
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3	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Noodstroomaggregaat

Noodverlichtingsunit + 
bekabeling

Nobreak installaties

Photo voltage cellen

Aarding algemeen
Aarding trafo HS ruimte

Transformatoren

stuks 

stuks

stuks

m2

stuks
stuks

stuks

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
* Locatie
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Controle op juiste werking(uit te voeren door een daartoe gekwalificeerd inspecteur)..
• Controle op uitgevoerd onderhoud.
• Controle op aanwezigheid en compleetheid van het logboek.
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• Algehele staat
• Indien mogelijk simuleren spanningsuitval en controleren werking hiervan
• Capaciteit, zijn de voorhanden vermogens voldoende in verband met de te verwachten belastingen? 
• Bedrijfstemparatuur van de noodstroomaggregaten, omdat deze direct het volle vermogen moeten 

kunnen leveren bij opstart (ca. 60-70% maximaal vermogen)
• Werkt de noodverlichtingsinstallatie binnen 20 seconden na uitval stroomvoorziening (dit geld indien de 

noodverlichting wordt gevoed via aggregaten
• De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden
• Beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur (on)juist
• Is in geval van (grote)accubatterijen gedacht aan de beschermingsgraden (Ex) van apparatuur
• Koelmiddel vorstbescherming
• Aanwezigheid van juiste onderdelen
•  Juiste aansluiting en uitvoering van de aardingsinstallatie, en juiste toepassing van stroomstelsels. (met 

name overgang van TN-CS naar TN-S)

• Ventilatievoorzieningen van de ruimte waarin apparatuur is opgesteld
  
Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)
• De conditie van de accu’s meten, testen (bijv. loadtest) en nivo’s controleren
• Bij olie gevulde HS trafo’s dient het olie nivo gecontroleerd te worden en de olie zowel op PCB’s als op 

doorslagspanning getest te worden
• (thermische) beveiligingsautomaten vanaf 400A dienen dmv doorstromen getest te worden
• Meten belastingstromen
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• Controleren op sporen van warmteontwikkeling en afwijkende temperatuursverhogingen middels 
thermografie.

• Meten van opbrengst photovoltagecellen
• Doormeten van de aardingsinstallatie.

ENERGIE:

• Aanwezigheid photovoltaische cellen 

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

• Keuringen/inspecties

- Controleer op de aanwezigheid en tijdige uitvoering van een NEN3140 inspectie, niet ouder dan 5 jaar 
en conform Rgd eisen. (zie bijlagen NEN3140) werkomschrijving en rapportageformat/instructie).

- Indien er een NEN3140 inspectie is uitgevoerd (door externe partij) dienen de resultaten gecontroleerd 
te worden op volledigheid, juistheid, meetwaarden en juiste verwerking van afwijkingen tot gebreken/
aanbevelingen.

- Controleer op de aanwezigheid van de PCB vrij verklaring/rapportage en oliedoorslagrapportage mbt 
oliegevulde hoogspanningtransformator. Uitvoeringstermijn: elke 5 jaar.

- Controleer op de aanwezigheid (logboek) en tijdige uitvoering van onderhoud van de 
Noodverlichtingunit.

• Logboeken

Element veiligheid gezondheid energie/milieu gebruik installaties overig

transformatoren  - - - - - W

noodverlichtingsunit  - - - W W W

noodstroomaggregaat  - - - W W NW

nobreakinstallaties  - - - W W NW

photo voltage cellen - - - - - NW

(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• (revisie)tekeningen

Voor een juiste weging voor de score, wordt het gebruik van de tekeningen ingedeeld in een gebruiksma-
trix. Wordt een tekening van een bepaald element vaker geraadpleegd dan bij gebruik van andere elemen-
ten, dan is het van een hoger belang om deze tekeningen (die vaak worden ingezien) op orde te hebben. 
Om dit onderscheid in de beoordeling mee te wegen dient de score van bepaalde elementen te worden 
ingedeeld in de mate van raadplegen of inzien:

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

transformatoren  - - W -

noodverlichtingsunit  - - W -

noodstroomaggregaat  - W - -

nobreakinstallaties  - - NW -

photo voltage cellen - - - NW

NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)
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5.	 Gebreken

BRAND:
Ernstige	gebreken
• Het noodstroomaggregaat/de no-breakunit functioneert niet correct. 
• De noodverlichtingsunit functioneert niet, of levert onvoldoende capaciteit voor de aangesloten 

noodverlichtingsarmaturen (is hierdoor niet binnen 15 sec na stroomuitval zichtbaar gedurende 
minimaal 60 minuten).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• Brandgevaar.

Serieuze	gebreken
•  De noodverlichtingsunit bevat oppervlaktebeschadigingen (met name op stroomvoerende delen).
•  Het noodstroomaggregaat/de noodverlichtingsunit/de no-break installatie wordt niet periodiek 

gecontroleerd op een goede werking/onderhouden.
•  Een noodstroomaggregaat bevindt zich in de directe nabijheid van brandbare goederen.
•  Het logboek van het noodstroomaggregaat/de noodverlichtingsunit/de no-break installatie is niet 

aanwezig.
•  Het logboek van het noodstroomaggregaat/de noodverlichtingsunit/de no-break installatie is incompleet 

of niet bijgewerkt, laatste invoer is >1 jaar oud, of de inhoud is te summier om relevante informatie te 
kunnen achterhalen.

 
Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken
• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Overmatige warmte- en geluidsproductie
• Overmatig trillen
• Onregelmatige loop
• Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten: intensiteit eindstadium
• Niet willen starten bij spanningsuitval
• Te laag olieniveau transformator: intensiteit gevorderd stadium
•  breuk van leiding
•  Leiding is onderbroken of niet aangesloten

Materiaal
• Aansluiting aangetast door overmatige warmteontwikkeling
• Corrosie
• Corrosie behuizing of railsystemen
• Bovenmatig olieverbruik
• Contact of onderdeel dat door warmteontwikkeling is aangetast
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd
• Isolatieweerstand onvoldoende
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• Kunststof onderdeel uitgehard
•  Gedegenereerd koper
• Eindsluitingen hoogspanningskabels zijn (nagenoeg) leeggelopen.

Basiskwaliteit
• Geen of slecht uitgevoerd onderhoud
• Geen recent (< 5jr.) uitgevoerde NEN 3140 inspecties aan de installatiedelen. Oliecontrole en onderhoud  

voor hoogspanningsinstallaties)
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
• PCB houdende transformatoren
• Leidingtype ORLK, SRLK en RD komt voor: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van (beschermings)leiding: intensiteit eindstadium
•  Potentiaalvereffeningspunt in medische ruimte niet in overeenstemming met classificatie

Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Defecte accuset: intensiteit eindstadium
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium
•  Lekkage medium
•  Olielekkage aandrijfmotor
•  Brandstoflekkage aandrijfmotor

Materiaal
• Beschadigde buitenmantel van leiding

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Onvoldoende luchttoevoer: intensiteit eindstadium
• Oververhitting
• Overmatige warmteontwikkeling
• Ontbreken van onderdeel zoals beschermplaat, deksel of deur: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van onderdeel zoals bedieningshendel: intensiteit eindstadium
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Onvoldoende noodstroom vermogen: intensiteit eindstadium
• Beveiliging(smeltpatronen e.d.) niet in overeenstemming met leidingen of transformator: intensiteit 

eindstadium
• Leidingen van onvoldoende doorsnede: intensiteit eindstadium
• Overbelast schakelmateriaal: intensiteit eindstadium
•  Verspreidingsweerstand aardingssysteem te hoog

Geringe	gebreken

Onderhoud
• Vervuiling
• Gecorrodeerde klemmen accu’s: intensiteit begin- of gevorderd stadium
• Vloeistofniveau accu te laag: intensiteit beginstadium
• Te laag carteroliepeil
• Beveiliging niet juist ingesteld: intensiteit eindstadium
• Geen vrije toegang tot hoogspanningsinstallatie: intensiteit beginstadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Beschermingsleiding onderbroken of niet aangesloten: intensiteit beginstadium
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• Installatie niet goed bevestigd of opgesteld: intensiteit eindstadium
• Overmatige warmteontwikkeling ten gevolge van overgangsweerstanden / slechte verbindingen
• Ontbreken bevestigingsmiddel: intensiteit gevorderd stadium
• Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht: intensiteit gevorderd stadium
• Warmteontwikkeling ten gevolge van slechte verbindingen
• Ondeugdelijke leidingaanleg / loshangende leidingen/ doorgebogen leidingen / beschadigde en/of 

ontbrekende bevestigingsmiddelen
• Onderbroken beschermingsleidingen: intensiteit eindstadium

Verval
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (te) gering opwekkingsrendement

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Trafo olie doorslag rapportage, PCB vrij verklaring en periodiek (elke 5 jaar) testen van beveiligingen tav 

hoogspanningsinstallaties.
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	noodstroomaggregaat
Conditieomschrijving	noodverlichtingsunit
Conditieomschrijving	no-break-installatie
Conditieomschrijving	photovoltagecellen
Conditieomschrijving	aarding	algemeen
Conditieomschrijving	aarding	trafo	hoogspanningsruimte
Conditieomschrijving	transformatoren

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
voldoen volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  

Materiaal
Er zijn geen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) aanwezig. 
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Basiskwaliteit
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
functioneren correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig en compleet.
Er vindt geen opslag van materialen nabij het noodstroomaggregaat plaats waardoor brandgevaar ontstaat.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
voldoen niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 
(nulmeting).  

Materiaal
Er zijn slechts incidenteel (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
functioneren correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig en compleet.
Er vindt geen opslag van materialen nabij het noodstroomaggregaat plaats waardoor brandgevaar ontstaat.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts plaatselijk (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
functioneren correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig compleet maar niet meer actueel.
Er vindt geen opslag van materialen nabij het noodstroomaggregaat plaats waardoor brandgevaar ontstaat.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het noodstroomaggregaat, resp.de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn regelmatig (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
functioneren correct.
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Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig maar incompleet en niet meer actueel.
Er vindt geen opslag van materialen nabij het noodstroomaggregaat plaats waardoor brandgevaar ontstaat.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie,  
voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
Het noodstroomaggregaat, resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de no-break installatie, 
functioneren niet.
Het onderhoud wordt niet uitgevoerd.
Het logboek ontbreekt.
Er vindt opslag van materialen nabij het noodstroomaggregaat plaats waardoor brandgevaar ontstaat.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van het noodstroomaggregaat resp. de noodverlichtingsunit + bekabeling, resp. de 
no-breakinstallatie, dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
Voor de elementen photovoltagecellen, aarding algemeen, aarding trafo hoogspanningsruimte en 
transformatoren, zijn vooralsnog geen conditiebeschrijvingen gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Er is geen (daadwerkelijke) uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van 
energie opgetreden.
Materiaal
De voorzieningen verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. De voorzieningen voldoen 
aan alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
Inspecties (< 5jr.) zijn aantoonbaar uitgevoerd.
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud.
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Transformator	in	nieuwstaat	 Roterende	nobreak	in	nieuwstaat

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Er kan een enkele uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van energie 
zijn opgetreden. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct 
oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen. De voorzieningen voldoen aan vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen verplichting tot het 
uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. Enkele kleine punten uit voorgaande inspecties dienen nog te worden uitgevoerd. 

Noodstroomaggregaat	in	fluisterstille	behuizing

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Er kan enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, uitval als gevolg van 
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problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van energie zijn opgetreden. Het probleem bleek 
niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. De noodstroomvoorzieningen voldoen grotendeels aan de externe regelgeving met 
betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting 
tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Enkele punten uit voorgaande inspecties dienen nog te worden uitgevoerd.

Centrale	noodverlichtingunit	in	conditie	3

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Er kan meerdere malen, uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van 
energie zijn opgetreden, gedurende langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen incidenteel ernstige gebreken optreden. 
De noodstroomvoorzieningen voldoen ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo 
en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd. 
Noodzakelijke inspecties moeten nog worden uitgevoerd in de nabije toekoemst. Reeds ingepland.
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Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er kan regelmatig uitval als gevolg van problemen met de functionaliteit opwekken / omzetten van energie 
zijn opgetreden, doorgaans gedurende langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De voorzieningen voldoen 
op een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheids-
eisen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote 
aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar. Noodzakelijke inspecties zijn niet uitgevoerd.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend

Er zijn geen prestatie-eisen toegewezen aan deze conditie.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• Er is een PV-systeem aanwezig, die een bijdrage levert aan het opwekken van elektriciteit voor het 

gebouw.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	3:	Redelijk

Er zijn geen prestatie-eisen toegewezen aan deze conditie.

Conditie	4:	Matig

Technisch
• Er is geen PV-systeem aanwezig in, op of rond het gebouw.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Er zijn geen prestatie-eisen toegewezen aan deze conditie.
Conditie	6:	Zeer	slecht

Er zijn geen prestatie-eisen toegewezen aan deze conditie.

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
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Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.
Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.5 Elektriciteit - distributie elektriciteit laag- en hoogspanningsinstallaties.
   
1.		 Overzicht	van	de	elementen

Bekabeling/distributie elektra (861300)
Hoogspanningsverdeelinrichting (861420)
(Hoofd)verdeelinrichting licht en kracht (861500)
Laagspanningsinstallatie (infrastructuur, schakelmateriaal) (863130)
Krachtstroominstallatie extern (890620)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Het distributienet is om op een doelmatige en veilige wijze elektrische energie te verspreiden en te 
transporteren naar die plaatsen waar vraag hiervoor aanwezig kan zijn.

Inbegrepen
Alle onderdelen of apparatuur die zich in een verdeelinrichting kan bevinden. Dit geldt ook voor meetin-
richtingen zoals spanningsmeting, stroommeting, energiemeting, enzovoorts. Tevens is inbegrepen al het 
installatie- en bevestigingsmateriaal. Met betrekking tot leidingen en dergelijke betreft dit ook bijvoorbeeld 
terreinleidingen en grondkabels. Een distributienet is inclusief kabelgoten, ladderbanen, wandgoten, 
multizuilen, kabels, en leidingen, (stijg) leidingen, groeflatten, (marmeren) schakelborden, (porseleinen) 
isoleerknoppen, schakelaars en nummertableaus van historische waarde, groeflatten, (marmeren) 
schakelborden, (porseleinen) isoleerknoppen, schakelaars en nummertableaus van historische waarde, 
enzovoorts. Onder een krachtstroominstallatie vallen zaken zoals krachtgroepenkasten, krachtwandcon-
tactdozen en emergency power off units.

Uitgesloten
Accusets en dergelijke vallen onder omzetten / opwekken. Indien deze apparatuur in een verdeelinrichting 
is opgesteld is dit uitgesloten bij de functie distribueren. 
Hoogspanningsverdeelinrichtingen vallen onder NEN3840 en mogen derhalve niet geïnspecteerd worden 
door een laagspanningsdeskundige.

N.B. Elementen behorende tot hoogspanningsinstallaties mogen alleen worden geïnspecteerd door 
personen die zijn  aangewezen vanuit de norm NEN 3840.Het openen van schakel- en verdeelinrichtingen, 
het meten van belastingstromen, het controleren van instelwaarden (thermische) beveiligingen in/aan 
laagspanningsinstallaties etc. mag alleen worden uitgevoerd door personen die zijn aangewezen vanuit de 
norm NEN 3140.

	Schakelmateriaal	van	historische	waarde
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3.		 Registratiemethode	

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Bekabeling/distributie 
elektra

Hoogspanningsverdeelin-
richting
 
(Hoofd)verdeelinrichting 
licht en kracht
 
Laagspanningsinstallatie

pm
 

stuks
 

stuks
 
 
pm

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen, bijv. aantal 

krachtgroepen(driefasegroepen) , lichtgroepen (eind of 
éénfasegroepen), waarde hoofdschakelaar of vermogensauto-
maat

* Componenten, zoals 
   -aantal aardlekbeveiligingen(aardlekschakelaar of aardlekauto-

maat),  
   - aantal stuurstroomrelais
  - infrastructuur 
   - schakelmateriaal
* Locatie
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet
*  Schematische opbouw van de installatie (ziehiervoor het 

logboek).

Krachtstroominstallatie 
extern,

pm - een toelichting in m2 bvo voor het geheel of gedeelte van object 
waarin de installaties zich bevinden

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
De functie (is het voorkomen van brand en het voorkomen van gevaar voor de veiligheid van personen.)

Relevante	inspectiepunten
• Het gebruik van de elektrische installatie
• Het gebruik mag geen brandgevaar opleveren

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• op juiste toepassing in relatie tot brandgevaarlijke materialen in de directe omgeving van de elektrische 

installatieonderdelen
• algehele staat
• capaciteit en belastbaarheid
• impedantie van de foutstroomketen
• bevestigingen
• aansluitingen en invoeren van leidingen
• De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden.
• aanwezigheid van juiste schakelaars / scheiders / (aardlek) beveiligingen.
• beschermingsgraden (IP classificatie), afscherming, behuizing van apparatuur (on)juist
• Juiste aansluiting en uitvoering van de aardingsinstallatie, en juiste toepassing van stroomstelsels. (met 

name overgang van TN-CS naar TN-S)
• aanwezigheid van corrosie
  
Meten en testen van:
• Uitvoeren van een NEN3140 inspectie conform Rgd eisen. (zie bijlagen: NEN3140 werkomschrijving, 

afstemmingsformulier en rapportageformat/instructie)
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•  Controleren op sporen van warmteontwikkeling en afwijkende temperatuursverhogingen middels 
thermografie.

•  (Thermische) beveiligingsautomaten vanaf 400A dienen dmv doorstromen gecontroleerd en getest te 
worden.

•  Hoogspanning beveiligingsautomaten dienen dmv doorstromen gecontroleerd en getest te worden.
•  Bij olie gevulde HS schakelaars dient het olie nivo gecontroleerd te worden en de olie op doorslagspan-

ning getest te worden.
• Meten aardingsinstallatie.
• Indien mogelijk beproeven van noodstop installaties

ENERGIE:

• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
 • Keuringen /inspecties

- Controleer op de aanwezigheid van een NEN3140 inspectie, niet ouder dan 5 jaar en conform Rgd 
eisen. (zie bijlagen NEN3140 werkomschrijving en rapportageformat/instructie).

- Indien er een NEN3140 inspectie is uitgevoerd (bijv. door een externe partij) dienen de resultaten 
gecontroleerd te worden op volledigheid, juistheid, meetwaarden en juiste verwerking van afwijkingen 
tot gebreken/aanbevelingen.

- Controleer op uitvoering van onderhoud op en de aanwezigheid van het onderhoudsrapport mbt 
hoogspanning vermogensschakelaars. Uitvoeringstermijn: elke 5 jaar.

- Controleer op uitvoering van het onderhoud op, en de aanwezigheid van het onderhoudsrapport mbt 
hoogspanning vermogensschakelaars. Uitvoeringstermijn: elke 5 jaar.

- Controleer op de aanwezigheid van de oliedoorslagrapportage mbt oliegevulde hoogspanning 
vermogenschakelaars. Uitvoeringstermijn: elke 5 jaar.

• Logboeken
 (voorlopig) niet van toepassing
• (revisie)tekeningen
Voor de genoemde elementen zijn tekeningen noodzakelijk van de elektrische installatie.

Voor een juiste weging voor de score, wordt het gebruik van de tekeningen ingedeeld in een gebruiksma-
trix. Wordt een tekening van een bepaald element vaker geraadpleegd dan bij gebruik van andere elemen-
ten, dan is het van een hoger belang om deze tekeningen (die vaak worden ingezien) op orde te hebben. 
Om dit onderscheid in de beoordeling mee te wegen dient de score van bepaalde elementen te worden 
ingedeeld in de mate van raadplegen of inzien:

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Bekabeling/distributie/kanalisatie  - - W -

Hoogspanningsverdeelinrichting  - - - W

(Hoofd)verdeelinrichting licht en kracht  - W - -

Laagspranningsinstallatie  - W - -

Krachtstroom extern  - - W -

NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.	 Gebreken

BRAND:
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Ernstige	gebreken
• De bekabeling/distributie elektra, de hoofdverdeelinrichting licht/kracht, de laagspanningsinstallatie 

wordt zodanig gebruikt dat er door dat gebruik brand kan ontstaan.
• De bekabeling/distributie elektra, de hoofdverdeelinrichting licht/kracht, de laagspanningsinstallatie is 

zodanig aangelegd dat er sprake is van brandgevaar (overbelasting van groepen, blootliggende bedra-
ding, e.d.).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Brandgevaar.

Serieuze	gebreken
• Het ontbreken van NEN 3140 rapportages of aanwezige rapportages zijn > 5 jaar oud. Gebreken c.q. 

defecten uit de NEN 3140 rapportages zijn niet verholpen.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken
• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Het niet functioneren van de  aangebrachte installatiecomponenten waaronder beveiligingsmaatregelen. 

Bijv.  vermogenschakelaars en aardlekbeveiligingen. 
• Schakelmoment schakelaars onvoldoende
• Beschadigingen in de vorm van scheuren of gaten: intensiteit eindstadium
• Breuk van leiding, of leiding niet aangesloten: intensiteit eindstadium

Materiaal	
• Corrosie, algemeen, railsystemen of behuizing
• Isolatieweerstand onvoldoende 
• Isolatie van bedrading uitgedroogd
• Uitgeharde weekmaker leidingen
• Bros geworden kunststof
• Contact dat door warmteontwikkeling is aangetast
• Gebreken c.q. defecten uit de NEN 3140 rapportages zijn niet verholpen.

Basiskwaliteit
• Beschermingsgraad onjuist: intensiteit eindstadium
• PCB-houdende transformatoren
• Kortsluitvastheid onvoldoende hoog: intensiteit eindstadium
• Leidingtype ORLK, SRLK en RD komt voor: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van beschermingsleiding: intensiteit eindstadium
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium
• Deformatie van diverse gootsystemen
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Materiaal
• Beschadigde buitenmantel van leiding

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Geen ruimtelijke scheiding tussen leidingen van verschillende installaties: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van hulpstukken: intensiteit eindstadium
• Overbelaste of overvolle gootsystemen
• Leidingen van onvoldoende doorsnede: intensiteit eindstadium 
• Inwendige leidingen of rails van onvoldoende doorsnede: intensiteit eindstadium
• Overmatige warmteontwikkeling door overbelasting: intensiteit eindstadium
• Beveiliging niet in overeenstemming met leidingen of transformator: intensiteit eindstadium
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Deuren, deksels en beschermplaten ontbreken: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van deksel van lasdoos: intensiteit eindstadium 
• Ontbreken van afdekkap van wandcontactdoos of wandgoot: intensiteit eindstadium
• Schakelaars niet in overeenstemming met toegepaste beveiliging: intensiteit eindstadium 
• Ontbreken van noodzakelijke schakelaars: intensiteit eindstadium
• Overbelast schakelmateriaal: intensiteit eindstadium
• Asbesthoudende bluskamer in schakelaars

Geringe	gebreken

Onderhoud
•	 Vervuiling
• Stofafzetting in inwendige van hoogspanningsinstallatie
• Stofafzetting op uitwendige deel: intensiteit beginstadium
• Beveiliging niet juist ingesteld: intensiteit eindstadium
• Toegang tot hoogspanningsinstallatie niet afgesloten voor onbevoegden: intensiteit beginstadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen
• Warmteontwikkeling ten gevolge van slechte verbindingen
• Slechte verbindingen
• Ondeugdelijke leidingaanleg
• Onderbroken beschermingsleidingen: intensiteit eindstadium
• Geen deugdelijke bevestiging of ontbreken bevestigingsmiddel: intensiteit eindstadium 
• Ondeugdelijk afgedichte leidinginvoering: intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Beschadigde of ontbrekende bevestigingsmiddelen: intensiteit gevorderd stadium
• Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd: intensiteit gevorderd stadium
• Warmteontwikkeling in schakelaars, beveiligingen of geleiders ten gevolge van overgangsweerstanden
• Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht: intensiteit beginstadium
• Ontbreken van vergrendeling in geval van koppelschakelaar
•  Onjuiste kleurcodering aderisolatie leiding

Verval	
• Niet van toepassing 

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Rapportages NEN 3140 inspecties.



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2b Elektrotechniek	| 51 

• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	bekabeling/distributie	elektra
Conditieomschrijving	hoogspanningsverdeelinrichting
Conditieomschrijving	(hoofd)verdeelinrichting	licht	en	kracht
Conditieomschrijving	laagspanningsinstallatie
Conditieomschrijving	krachtstroominstallatie

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, voldoen volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 
(nulmeting). 

Materiaal
Er zijn geen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de  laagspanningsin-
stallatie, functioneren correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
De NEN3140 rapportage is aanwezig en actueel.
Het gebruik van de bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de 
laagspanningsinstallatie, is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat. 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, voldoen niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 
(nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slecht incidenteel (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, functioneren correct.
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Het onderhoud wordt uitgevoerd.
De NEN3140 rapportage is aanwezig en compleet.
Het gebruik van de bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de 
laagspanningsinstallatie, is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 
(nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts plaatselijk (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, functioneren correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
De NEN3140 rapportage is aanwezig en actueel.
Het gebruik van de bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de 
laagspanningsinstallatie, is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 
(nulmeting). 

Materiaal
Er zijn regelmatig (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie,  functioneren correct.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
De NEN3140 rapportage is aanwezig maar niet meer actueel.
Het gebruik van de bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de 
laagspanningsinstallatie, is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 
(nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.
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Basiskwaliteit
De bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/kracht, resp. de laagspanningsin-
stallatie, functioneren niet.
Het onderhoud wordt niet uitgevoerd.
De NEN3140 rapportage ontbreekt.
Het gebruik van de bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/krach, resp. de 
laagspanningsinstallatie, is zodanig dat er brandgevaar ontstaat.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de bekabeling/distributie elektra, resp. de (hoofd)verdeelinrichting licht/
kracht, resp. de laagspanningsinstallatie, dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

Voor de elementen hoogspanningsverdeelinrichting en krachtstroominstallatie extern, zijn vooralsnog 
geen conditiebeschrijvingen gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Er is geen (daadwerkelijke) spanningsuitval als gevolg van beschadigde of defecte installaties opgetreden. Alle 
apparatuur kan veilig en goed werkend worden aan gesloten.

Materiaal
De installaties verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De installaties voldoen aan alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud.

Plaatstalen	hoofdverdeelinrichting	in	nieuwstaat	

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Er kan een enkele spanningsuitval als gevolg van beschadigde of defecte installaties zijn opgetreden. Dit was 
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slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar. Voor een optimale 
beveiliging kunnen nog kleine verbeteringen worden aangebracht.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen of een verbogen ladderbaan. De installaties voldoen aan 
vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn 
echter marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. Enkele kleine punten uit voorgaande inspecties zijn nog niet verholpen.

Op	een	enkele	plaats	doorgebogen	goot,	conditie	2

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Er kan enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, spanningsuitval als 
gevolg van beschadigde of defecte installaties zijn opgetreden. De problemen blijken niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. Zoals gecorrodeerde aansluitingen, op enkele plaatsen afgebroken gootsteunen en 
enkele ontbrekende afdekplaten. Op enkele plaatsen ontbreken ondersteunende kabelgoten of er zijn 
diverse loshangende leidingen. Om de beveiliging te verbeteren moeten nog diverse aanpassingen worden 
doorgevoerd. De installaties voldoen grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, 
arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting tot het uitvoeren van 
aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen voor de installaties zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of 
met een langere levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten 
uitgevoerd. Enkele punten uit voorgaande inspecties zijn nog niet verholpen. 
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Ondersteunende	kabelgoot	ontbreekt

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Er kan meerdere malen spanningsuitval als gevolg van beschadigde of defecte installaties zijn opgetreden, 
en de spanningsuitval was gedurende langere tijd. De problemen blijken herhaaldelijk niet direct oplos-
baar. De functionaliteit is nog slechts matig en de gewenste beveiliging is niet gegarandeerd.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden zoals onjuiste waarden van impedantie van de foutstroomketen. 
Voorbeelden hiervan zijn, door overvolle goten naast de goot hangende leidingen, diverse afschermingen 
van wand-, plint, en vloergoten ontbreken, diverse afgebroken dan wel loshangende onderdelen. De 
installaties voldoen ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd. 
Diverse punten uit voorgaande inspecties zijn nog niet verholpen. 

Groepenkast	in	conditie	4	 Laagspanningsinstallatie	in	conditie	4



56 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er kan regelmatig spanningsuitval als gevolg van beschadigde of defecte installaties zijn opgetreden en de 
spanningsuitval duurt doorgaans langere tijd. De problemen blijken herhaaldelijk niet direct oplosbaar. De 
functionaliteit is slecht. Beveiliging tegen directe aanraking is grotendeels niet meer aanwezig.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar. Meerdere belangrijke punten uit voorgaande inspecties zijn nog niet verholpen. Het niet 
verholpen zijn van deze punten levert gevaar op voor mensen c.q. kan stagnatie van het bedrijfsproces 
veroorzaken. . 

Zeer	ernstig	gecorrodeerde	krachtgroepenkast:	Conditie	5

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.
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Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.6 Scheidingen – brandwerende en rookwerende doorvoeringen
 
1.		 Overzicht	van	de	elementen

Brandwerende doorvoeringen, rookwerende doorvoeringen (865140)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Brandwerende en rookwerende doorvoeringen zijn er om branddoorslag en/of rookdoorgang tegen te gaan 
op plaatsen waar leidingen, kabelgoten, enzovoorts door een wand of vloer gaan die deel uitmaakt van een 
brandscheiding of een rookscheiding.

Inbegrepen
Alle aansluitingen op omliggende bouwkundige (brand en/of rookwerende) constructies.

Uitgesloten
De WBDBO-waarde van de brandwerende constructie waarin de doorvoering is opgenomen.

3.		 Registratiemethode

Element Weergave 
omvang

Annotaties/additionele informatie

Brandwerende en/of 
rookwerende 
doorvoering

stuks
Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:

 * door welk bouwdeel
   - wand steen en/of beton
   - lichte scheidingswand
   - vloer beton
   - voeg- of naadaansluiting
* doorgevoerd systeem
   - kunststofleiding PVC, PE, PP
   - elektrakabels
   - kabelgoten met elektrakabels
   - luchtkanalen
   - ander systeem
* type of soort toegepaste oplossing bijv. manchet, brandklep, pasta e.d.

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• De afwerking van doorvoeringen door brandwerende scheidingen
• De afwerking van doorvoeringen door rookwerende scheidingen
• De aanwezigheid van een certificaat en logboek m.b.t. de doorvoeringen en/of de wijzigingen er aan

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• Aansluitingen op leidingen en omliggende constructies
• Algehele staat (zijn de doorvoeren onbeschadigd en genummerd)
• WBDBO van doorvoering in overeenstemming met WBDBO scheidingsconstructie

Meten en testen van:
• niet van toepassing

ENERGIE:
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• (voorlopig)Niet van toepassing
INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen /inspecties

• Aanwezigheid van een bijgewerkte rapportage van de doorvoeren. (niet ouder dan 2 jaar)

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken:
• De brand-/rookwerende doorvoering is onjuist aangebracht/afgewerkt.
• De brand-/rookwerende doorvoering vertoont aan de oppervlakte beschadigingen (scheuren, kieren, 

naden en/of openingen).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vereiste WBDBO waarde wordt niet gehaald.
• De vereiste WRD waarde wordt niet gehaald.

Serieuze	gebreken:
• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de brandwerende doorvoering kan 

niet worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD voldoet aan de geldende eisen.
• Van het certificaat van de brand-/rookwerende doorvoering is de geldigheid verlopen.
• De staat van de brand-/rookwerende doorvoering wordt niet periodiek gecontroleerd.
• Het logboek van de brand-/rookwerende doorvoering is niet aanwezig.
• Het logboek van de brand-/rookwerende doorvoering is incompleet of niet bijgewerkt, laatste invoer is >1 

jaar oud, of de inhoud is te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vereiste WBDBO waarde wordt niet gehaald.
• De vereiste WRD waarde wordt niet gehaald.

Geringe	gebreken:
•  De brand-/rookwerende doorvoering is niet voorzien van een uniek kenmerk en derhalve niet terug te 

vinden in een logboek.

Brandveiligheidsrisico’s	geringe	gebreken:
•  De vereiste WBDBO waarde wordt niet gehaald.
•  De vereiste WRD waarde wordt niet gehaald.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken
Werking/constructief
• Beschadigingen in de vorm van scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

Materiaal	
• Foutieve materiaalkeuze.

Basiskwaliteit
• Asbesthoudende doorvoering

Serieuze	gebreken
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Werking/constructief
• Beschadiging in de vorm van oppervlakte scheuren: intensiteit eindstadium
Materiaal
• Beschadigd oppervlak

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Ontbreken van hulpstukken: intensiteit eindstadium
 
Geringe	gebreken

Onderhoud
• Vervuiling

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Kleine (niet afgewerkte) doorvoeringen  die geen effect hebben op de brandwerendheid.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig)Niet van toepassing

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De brand- en/of rookwerende doorvoering voldoet volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  

Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
Oppervlaktebeschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid de brand- en/of rookwerende 
doorvoering niet.
De doorvoering is voorzien van een uniek kenmerk.
Het logboek is aanwezig en actueel.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De brand- en/of rookwerende doorvoering voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn vastge-
legd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
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Oppervlaktebeschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de brand- en/of rookwerende 
doorvoering slechts incidenteel tot plaatselijk.
De doorvoering is incidenteel tot plaatselijk niet voorzien van een uniek kenmerk. 
Het logboek is aanwezig en actueel.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De brand- en/of rookwerende doorvoering voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
Oppervlaktebeschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de brand- en/of rookwerende 
doorvoering regelmatig.
De doorvoering is regelmatig niet voorzien van een uniek kenmerk. 
Het logboek is aanwezig maar niet meer actueel.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De brand- en/of rookwerende doorvoering voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  

Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
Oppervlaktebeschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de brand- en/of rookwerende 
doorvoering aanzienlijk. 
De doorvoering is aanzienlijk niet voorzien van een uniek kenmerk. 
Het logboek is aanwezig, niet meer actueel en incompleet.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De brand- en/of rookwerende doorvoering voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).

Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
Oppervlaktebeschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.

Basiskwaliteit
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Voorkomende gebreken maken dat brand- en/of rookwerendheid van de brand- en/of rookwerende 
doorvoering niet langer gewaarborgd is.
De doorvoering is niet voorzien van een uniek kenmerk. 
Het logboek ontbreekt.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de brand- en/of rookwerende doorvoering dat deze niet meer te classifice-
ren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditieomschrijving	brandwerende	doorvoering

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Er is geen onderbreking van brandwerendheid van de brandscheiding. 

Materiaal
De doorvoeringen verkeren in nieuwe staat.Er kunnen uitsluitend kleine beschadigingen in de vorm van 
krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De afdichtingen voldoen aan alle externe regelgeving met 
betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Er kan een enkele onderbreking van brandwerendheid zijn als gevolg van beschadiging(en). 

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. Er kunnen incidenteel geringe gebreken voorkomen. De doorvoerin-
gen voldoen aan vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De 
afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.
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Basiskwaliteit
Er zijn geen problemen met het verkrijgen van service of onderhoud.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Er zijn op enkele plaatsen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, een onveilige 
situatie zijn opgetreden omdat de brandwerendheid niet geborgd was/is. 

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. Om de beveiliging te verbeteren moeten nog diverse aanpassingen worden doorge-
voerd. De doorvoeringen voldoen grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo 
en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting tot het uitvoeren van 
aanpassingen.

Basiskwaliteit
Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Er zijn op diverse plaatsen onveilige situaties omdat de brandwerendheid van brandscheidingen niet 
geborgd is. 
De brandwerendheid van de brandscheidingen is nog slechts matig en de gewenste beveiliging is niet 
gegarandeerd.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. doorvoeringen 
voldoen ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De 
afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er zijn op een groot aantal plaatsen onveilige situaties omdat de brandwerendheid van brandscheidingen 
niet geborgd is. De brandwerendheid van de brandscheidingen is nog als slecht te kenmerken en de 
gewenste beveiliging is niet gegarandeerd.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De doorvoeringen voldoen 
op een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheids-
eisen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote 
aanpassingen.

Basiskwaliteit
Er is nauwelijks nog service of onderhoud verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht
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Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig)Niet van toepassing
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3.7 Elektriciteit - energieverbruikende apparaten en machines

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Verlichtingsarmaturen (binnen (863140)
Buitenverlichting (890630)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Verlichting is er om een zodanige verlichtingssterkte aan te brengen die in overeenstemming is met 
werkzaamheden, sfeer of activiteiten. Bedoeld worden alle soorten/type verlichtingsarmaturen (ook van 
historische waarde) buiten en binnen, aard- en/of nagelvast aan vloer, muur, plafond of op het terrein.
Met binnenlampen van historische waarde worden bedoeld lichtbronnen in het interieur zoals wandlam-
pen, wandlantaarns, muurkandelaars, kroonluchters, plafonnières, ingebouwde verlichting.
Met buitenlampen van historische waarde worden bedoeld lichtbronnen in het exterieur zoals gevellan-
taars, muurlantaarns, bordeslantaarns, ingebouwde verlichting.
	

Inbegrepen
De lichtbronnen van verlichtingsarmaturen zijn eveneens inbegrepen.

Uitgesloten
Bediencomputers of bedieningspanelen voor verlichting of licht aanstuursystemen zijn uitgesloten. Deze 
behoren bij de functie gebouw beheren te worden ondergebracht. Losse kandelaars, deze worden 
beschouwd als voorwerpen.

				 	

Kroonluchters	van	historische	
waarde*	in	Kasteel	Slangenburg	in	
Doetinchem	en	het	Markiezenhof	in	
Bergen	op	Zoom

Verlichtingsarmaturen	van	historische	waarde	*	in	Kasteel	Slangenburg	Doetinchem,	bij	Het	Markiezen	hof	Bergen	op	Zoom	en	in	
Jachtslot	Sint	Hubertus
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3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Verlichtingsarmaturen De hoeveelheid wordt 
in m2bvo opgenomen
(zie onderstaande 
tabel)

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in W/m2
* Componenten
* Locatie
* Terreinverlichting op palen , dient ook de hoogte van de palen te worden vermeld
* Van historische waarde (hoeveelheid in stuks), incl. uitvoering/materiaalsoorten/
afwerking en type bron
* Nog in werking of niet

Buitenverlichting De hoeveelheid wordt 
in stuks opgenomen

Het aantal verlichtingsarmaturen wordt in m2bvo (=bruto vloer oppervlak) opgenomen. Deze eenheid geldt voor het gehele 
gedeelte of object waarin deze installaties zich bevinden. Als hulpmiddel bij het inventariseren geldt in grote lijnen het 
volgende:

Object in m2bvo aantal armaturen per m2bvo

object < 1000 m2bvo circa 8 à 9 m2bvo per armatuur

object 1000 – 5000 m2bvo circa 7 à 8 m2bvo per armatuur

object > 5000 m2bvo (kantoren) circa 5 à 7 m2bvo per armatuur

object > 5000 m2bvo (gangen) circa 6 à 8 m2bvo per armatuur

Tabel	6.1

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
• bevestigingen/ verankering aan muur/ vloer/plafond
• afscherming armatuur in goede staat
• afscherming armatuur niet afgeplakt
• aansluitingen van leidingen
• beschermingsgraden (IP classificatie)/ afscherming/ behuizing(kap/omhulsel) van apparatuur (on)juist
• aanwezigheid van juiste onderdelen
  
Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN 3140 inspectie.(zie bijlagen)

ENERGIE:
• Type verlichting en bijbehorend geïnstalleerd vermogen 
• Type schakel- en regelsysteem voor verlichting (Veegpulsschakeling, aanwezigheidsdetectie, daglicht-

schakeling, vertrekschakeling, centraal aan/uit)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen
 (voorlopig) niet van toepassing
• De veilige werking van armaturen valt onder de NEN 3140 inspectie.
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• Logboeken
 (voorlopig) niet van toepassing
• (revisie)tekeningen
Voor de genoemde elementen zijn tekeningen noodzakelijk. Deze zaken horen te staan op tekeningen van 
de elektrische installaties en het aanwezig zijn van deze tekeningen is wettelijk verplicht.

Voor een juiste weging voor de score wordt het gebruik van de tekeningen ingedeeld in een gebruiksmatrix. 
Wordt een tekening van een bepaald element vaker geraadpleegd dan bij gebruik van andere elementen, 
dan is het van een hoger belang om deze tekeningen (die vaak worden ingezien) op orde te hebben. Om dit 
onderscheid in de beoordeling mee te wegen dient de score van bepaalde elementen te worden ingedeeld 
in de mate van raadplegen of inzien:

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Verlichtingsarmaturen  - - W -

Buitenverlichting  - - W -

NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken:
• Oriëntatieverlichting is aanwezig maar functioneert niet correct (onvoldoende licht t.b.v. redelijke 

oriëntatie).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken:
• De gangpaden/traptreden in verduisterde ruimten voor > 50 personen zijn tijdens gebruik onvoldoende 

verlicht.
• Oriëntatie-/buitenverlichting wordt niet periodiek gecontroleerd op goede werking/onderhouden.
• Oriëntatie-/buitenverlichting bevat oppervlaktebeschadigingen (met name de stroomvoerende delen).
• Bij een nooduitgang van het gebouw is de verlichtingssterkte niet minimaal 10 lux op vloerniveau.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/vluchten wordt belemmerd.

Geringe	gebreken:
• Niet van toepassing

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

Materiaal
• Kunststof onderdeel uitgehard
• Uitdrogen van isolatie van bedrading of leiding
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• Isolatieweerstand onvoldoende: intensiteit eindstadium
• Verouderde aansluitleiding met uitgeharde isolatie
• Onderdeel dat door warmteontwikkeling is aangetast
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van beschermingsleiding: intensiteit eindstadium 
• Defect als gevolg van waterschade, lekkage, elektra, metaalcorrosie, roestinwerking

Basiskwaliteit	
• PCB-houdende condensator: intensiteit eindstadium
• Materiaal niet van juiste beschermingsgraad (IP-klasse): intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Defecte accuset: intensiteit eindstadium
• Defect voorschakelapparaat: intensiteit eindstadium
• Verzwakte/beschadigde bevestiging aan wand/muur/vloer/scheluw/scheef trekken/deformatie

Materiaal
• Oppervlaktebeschadigingen in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium
• Beschadigd(e) beschermkap of rooster

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Ontbrekende beschermkap of rooster: intensiteit eindstadium
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Verlichtingssterkte onvoldoende: intensiteit eindstadium
• Warmteontwikkeling ten gevolge van overbelasting: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van deksel van lasdoos: intensiteit eindstadium 
• Ondeugdelijke reparatie/restauratie

Geringe	gebreken

Onderhoud
• Vervuiling / Oppervlaktevuil / Verkleuring
• Defecte lampen: intensiteit gevorderd stadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Onderbroken beschermingsleidingen: intensiteit eindstadium
• Warmteontwikkeling in onderdelen of geleiders ten gevolge van overgangsweerstanden
• Geen deugdelijke bevestiging of ontbreken van bevestigingsmiddel: intensiteit gevorderd stadium
• Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht: intensiteit gevorderd stadium
• Ruwe/scherpe randen

Verval	
(Niet van toepassing)

ENERGIE:
• Energie onvriendelijke verlichting toegepast
• Te groot vermogen geïnstalleerd
• Inefficiënte schakel en regelsyteem voor verlichting
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INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	verlichtingsarmaturen
Conditieomschrijving	buitenverlichting

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, voldoet volledig aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  

Materiaal
Er zijn geen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) aanwezig. 

Basiskwaliteit
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen functioneert correct.
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen geeft in onder normaal gebruik verduisterde 
ruimten geeft voldoende licht op traptreden/vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze 
zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts incidenteel (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig. 

Basiskwaliteit
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, functioneert correct. 
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen geeft in onder normaal gebruik verduisterde 
ruimten slechts incidenteel onvoldoende licht op traptreden/vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.

Conditie	3:	redelijk
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Werking/constructief
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  

Materiaal
Er zijn slechts plaatselijk (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig. 

Basiskwaliteit
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, functioneert correct. 
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen geeft in onder normaal gebruik verduisterde 
ruimten slechts plaatselijk onvoldoende licht op traptreden/vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).  

Materiaal
Er zijn regelmatig (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig. 

Basiskwaliteit
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, functioneert correct. 
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen geeft in onder normaal gebruik verduisterde 
ruimten regelmatig onvoldoende licht op traptreden/vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, functioneert niet.
De oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen geeft in onder normaal gebruik verduisterde 
ruimten onvoldoende licht op traptreden/vloerniveau.
Het onderhoud wordt niet uitgevoerd.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de oriëntatieverlichting in ruimten voor > 50 personen, dat deze niet meer te 
classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
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Werking/constructief
Er is geen (daadwerkelijke) uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen 
of lichtinstallatie opgetreden.

Materiaal
De verlichtingsarmaturen en installatie verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er 
kunnen uitsluitend kleine beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De 
verlichtingsarmaturen voldoen aan alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De verlichtingsarmaturen en installaties zijn niet ouder dan 50% van de theoretische 
levensduur.

Verlichtingsarmaturen	in	nieuwstaat

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Er kan een enkele uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen zijn 
opgetreden. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals verouderde pictogrammen. De verlichtingsarmaturen voldoen aan vrijwel alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter 
marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De verlichtingsarmaturen zijn ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de 
theoretische levensduur.
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Loshangende	Tl-armatuur	in	conditie	2

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Er kan enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, uitval van de 
verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen zijn opgetreden. Het probleem bleek 
niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. De verlichtingsarmaturen voldoen grotendeels aan de externe regelgeving met 
betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting 
tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De verlich-
tingsarmaturen en installaties zijn ouder dan 75% van de theoretische levensduur.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Er kan meerdere malen uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen 
zijn opgetreden, en de uitval was gedurende langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct 
oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden. Door vervangingen zijn diverse verschillende armaturen door elkaar 
toegepast. De verlichtingsarmaturen voldoen ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzake-
lijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer lange 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.  
De gemiddelde verlichtingssterkte conform NEN 12464-1 en bijbehorende gebruiksfunctie, is onvoldoende.
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Provisorisch	opgehangen	armatuur	in	conditie	4

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er kan regelmatig uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen of 
installatie zijn opgetreden en de uitval duurt doorgaans langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet 
direct oplosbaar

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De verlichtingsarmaturen 
en installatie voldoen op een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het 
uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar. Deze situatie kan bijvoorbeeld voorkomen in een leegstaand pand dat wacht op renovatie.  
De gemiddelde verlichtingssterkte conform NEN 12464-1 en bijbehorende gebruiksfunctie is sterk 
onvoldoende.

Terreinverlichting	in	conditie	5

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
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Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
• Het geïnstalleerd vermogen van verlichting is kleiner dan of gelijk aan 10 W/m2 (dit kan bepaald worden 

door het geïnstalleerd vermogen in een ruimte of gebouw te delen door het oppervlak van de ruimte of 
het gebouw), of (indien informatie voor berekening niet beschikbaar is) verlichting is uitgevoerd als LED 
verlichting.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	2:	Goed

Technisch
• Het geïnstalleerd vermogen van verlichting is hoger dan 10 W/m2 en kleiner dan of gelijk aan 12 W/m2 (dit 

kan bepaald worden door het geïnstalleerd vermogen in een ruimte of gebouw te delen door het 
oppervlak van de ruimte of het gebouw), of (indien informatie voor  berekening niet beschikbaar is) 
verlichting is uitgevoerd als hoogfrequente TL verlichting (TL5) of door middel van spaarlampen.

• De verlichting is uitgevoerd met een combinatie van veegpulsschakeling en daglichtschakeling, of als 
combinatie van daglichtschakeling met aanwezigheidsdetectie.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• Het geïnstalleerd vermogen van verlichting is hoger dan 12 W/m2 en kleiner dan of gelijk aan 14 W/m2 (dit 

kan bepaald worden door het geïnstalleerd vermogen in een ruimte of gebouw te delen door het 
oppervlak van de ruimte of het gebouw). Er is geen verlichtingstype toegewezen aan deze classificatie. 
Wellicht is de verlichting uitgevoerd als een combinatie van verlichtingtypen.

• De verlichting is uitgevoerd met één van de volgende regelsystemen: veegpulsschakeling, daglichtschake-
ling, aanwezigheidsdetectie.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	4:	Matig

Technisch
• Het geïnstalleerd vermogen van verlichting is hoger dan 14 en kleiner dan of gelijk aan 16 W/m2 (dit kan 

bepaald worden door het geïnstalleerd vermogen in een ruimte of gebouw te delen door het oppervlak 
van de ruimte of het gebouw), of (indien informatie voor berekening niet beschikbaar is) de verlichting is 
deels uitgevoerd als TL-D.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Technisch
• Het geïnstalleerd vermogen van verlichting is hoger dan 16 en kleiner dan of gelijk aan 20 W/m2 (dit kan 

bepaald worden door het geïnstalleerd vermogen in een ruimte of gebouw te delen door het oppervlak 
van de ruimte of het gebouw). Er is geen verlichtingstype toegewezen aan deze classificatie. Wellicht is de 
verlichting uitgevoerd als een combinatie van verlichtingtypen.
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Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	6:	Zeer	slecht

Technisch
• Het geïnstalleerd vermogen van verlichting is hoger dan 20 W/m2 (dit kan bepaald worden door het 

geïnstalleerd vermogen in een ruimte of gebouw te delen door het oppervlak van de ruimte of het 
gebouw, of (indien informatie voor  berekening niet beschikbaar is) de verlichting is (deels) uitgevoerd 
als gloeilampen of halogeenverlichting.

Functioneel
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.8 Elektriciteit - communicatiemiddelen

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Telefooninstallatie (864210)
Geluidsinstallatie (864240)
Vertaalinstallatie (864250)
Conferentie-/vergaderinstallatie (864260)
Datainstallatie (864410)
Centraal antenne-installatie (864410)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening
 
Inbegrepen
Communicatiemiddelen zijn er om zowel geluid, beeld als data te transporteren. Alle centrale apparatuur 
inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen en bedieningscomputers of -panelen. 

Uitgesloten
Noodstroomvoorzieningen, deze behoren tot opwekken/omzetten
 
3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie 
Voor alle elementen fabrikaat en type vermelden.

Telefooninstallatie 
Geluidsinstallatie
Vertaalinstallatie
Conferentie-/
vergaderinstallatie
Datainstallatie
Centraal antenne-
installatie

- aantal in stuks
bijvoorbeeld: 
- in een gebouw drie 
aparte vergaderinstal-
laties, dan zijn dit drie 
stuks; is er één 
installatie die bijv. drie 
zalen bedient, dan als 
één installatie 
registreren.

Additionele informatie bij de inventarisatie van elk type/soort installatie 
richt zich op o.a.:

* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
  - bij een datainstallatie het aantal patchkasten en het maximale aantal 

aansluit poorten
  - bij de centrale antenneinstallatie het aantal aansluitpunten
* Componenten
   - bij de telefooninstallatie het aantal aansluitpunten en de maximale 

capaciteit van de centrale het aantal bedieningsposten of de 
telefooninstallatie gekoppeld is via software met de … en … (zie voor 
schematische opbouw het logboek).

   - bij de geluidsinstallatie het aantal aangesloten luidsprekers
   - bij een vergaderinstallatie het aantal deelnemersposten
* Locatie
* Van historische waarde
* Nog in werking of nietbij de geluidsinstallatie

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Controle op correcte werking.
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
• behuizing
• capaciteit afgestemd op gebruik
• beoordelen geleuids en beeldkwaliteit
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
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• aanwezigheid van juistecomponenten cq. onderdelen
•  De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden
  
Meten en testen van:
• (voorlopig) Niet van toepassing

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen
 (voorlopig) niet van toepassing
• Logboeken
 (voorlopig) niet van toepassing
• (revisie)tekeningen
 Voor enkele van de genoemde elementen zijn tekeningen noodzakelijk. Echter voor geen de elementen is 

een wettelijke plicht hiervoor.

Voor een juiste weging voor de score, wordt het gebruik van de tekeningen ingedeeld in een gebruiksma-
trix. Wordt een tekening van een bepaald element vaker geraadpleegd dan bij gebruik van andere elemen-
ten, dan is het van een hoger belang om deze tekeningen (die vaak worden ingezien) op orde te hebben. 
Om dit onderscheid in de beoordeling mee te kunnen wegen dient de score van bepaalde elementen te 
worden ingedeeld in de mate waarin de betreffende tekeningen worden geraadpleegd of ingezien.

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Telefoon installatie  - NW - -

Data installatie  NW - - -

C.A.I. installatie - - NW -

Geluid installatie - - - NW

Vertaal installatie - - - NW

Vergader installatie - - - NW

NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken:
• De aanwezige brandweertelefoon functioneert niet.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken:
• Het geluidsniveau van de geluidsinstallatie wordt, in geval van brand, niet door de brandmeldinstallatie 

verlaagd tot een niveau gelegen onder het niveau van het omgevingsgeluid.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Het veilig vluchten wordt belemmerd.

Geringe	gebreken:
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• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw..

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Centrale apparatuur systemen niet functioneel werkend.
• Storende invloed op andere installaties en/of overspraak: intensiteit eindstadium
• Defecte luidspreker of signaalgever: intensiteit eindstadium
• Defecte post of ontvanger: intensiteit eindstadium
• Defect toestel of onderdeel: intensiteit eindstadium
• Kraken en onverstaanbaar gesproken woord of slechte geluidkwaliteit
• Beschadiging in de vorm van scheuren, gaten of deuken: intensiteit eindstadium
• Beschadigde luidsprekers of signaalgevers
• Slechte geluidkwaliteit

Materiaal
• Corrosie
• Druk- en/of bedieningsknoppen functioneren niet meer door slijtage
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd
• Isolatieweerstand onvoldoende

Basiskwaliteit	
• Geen service meer mogelijk
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van beschermingsleiding: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

	 Werking/constructief
• Enkele onderdelen van systemen niet volledig functioneel werkend.

Materiaal
• Beschadigde leidingen
• Beschadigde buitenmantel van leiding

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Inwendige bedrading wanordelijk
• Overmatige warmteontwikkeling in centrale en/of voedingsunit
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Ontbreken van deksel verdeler: intensiteit eindstadium
• Beschadigde aansluitpunten of aansluitsnoeren
• Overmatige warmteontwikkeling in versterker
• Locatie signaalgever niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
•   Leiding niet gescheiden van andere installaties aangelegd; voldoet niet aan normering

Geringe	gebreken

Onderhoud
•	 Vervuiling
• Defecte signalering: intensiteit gevorderd stadium
• Defect signaallampje: intensiteit gevorderd stadium
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Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Enkele onderdelen van niet kritische systemen zijn niet meer  functioneel werkend
• Onderdeel niet deugdelijk aangesloten en bevestigd: intensiteit gevorderd stadium
• Leiding niet deugdelijk bevestigd of aangesloten: intensiteit gevorderd stadium

Verval	(Niet	van	toepassing	op	Centraal	Antenne	installatie)
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	telefooninstallatie
Conditieomschrijving	geluidsinstallatie	
Conditieomschrijving	vertaalinstallatie
Conditieomschrijving	conferentie/vergaderinstallatie
Conditieomschrijving	datainstallatie
Conditieomschrijving	centraal	antenne	installatie

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De brandweertelefoon, resp. de geluidsinstallatie, voldoen volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd 
in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De telefooninstallatie (brandweertelefoon) functioneert correct. Het geluidsniveau van de geluidsinstallatie 
wordt, in geval van een brand, verlaagd tot een niveau onder het niveau van het omgevingsgeluid.
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De brandweertelefoon, resp. de geluidsinstallatie, voldoen niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Niet van toepassing

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Niet van toepassing

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De brandweertelefoon, resp. de geluidsinstallatie, voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd 
in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting)..

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De telefooninstallatie (brandweertelefoon) functioneert niet correct. Het geluidsniveau van de geluidsin-
stallatie wordt, in geval van een brand, niet verlaagd tot een niveau onder het niveau van het 
omgevingsgeluid.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de brandweertelefoon, resp. de geluidsinstallatie, dat deze niet meer te 
classificeren is onder conditie 5.

Vooralsnog zijn voor de elementen Vertaalinstallatie, Conferentie-/vergaderinstallatie, Datainstallatie en 
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Central Antenne Installatie (CAI) geen conditieomschrijvingen gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Een zo slechte toestand van de brandweertelefoon, resp. de geluidsinstallatie, dat deze niet meer te 
classificeren is onder conditie 5.

Vooralsnog zijn voor de elementen Vertaalinstallatie, Conferentie-/vergaderinstallatie, Datainstallatie en 
Central Antenne Installatie (CAI) geen conditieomschrijvingen gedefinieerd voor brand.

Materiaal
De installaties verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De persoonlijke veiligheid in het gebouw is optimaal gewaarborgd. De installatie is 
niet ouder dan 50% van de theoretische levensduur.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Er kan een enkele uitval als gevolg van technische problemen, beschadigde of defecte installaties zijn 
opgetreden. Hierdoor was de communicatie gestoord. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het 
probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen. De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelge-
ving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De beveiligingsinstallatie is ouder dan 50%, maar niet ouder dan 75% van de 
theoretische levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Er kan enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, uitval van de 
communicatie zijn opgetreden als gevolg van technische problemen, beschadigde of defecte installaties. 
Hierdoor was de communicatie merkbaar gestoord. Het probleem bleek niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. Voorbeelden hiervan zijn verminderde doch nog aanvaardbaar zendbereik, volle 
kabelgoten, enkele loshangende onderdelen of leidingen, duidelijke visuele beschadigingen. De verstaan-
baarheid van de installatie is verminderd, maar nog wel duidelijk. Er kunnen enkele ontbrekende of defecte 
luidsprekers of signaalgevers aanwezig zijn. De installaties voldoen grotendeels aan de externe regelgeving 
met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.
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Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen voor de installaties zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of 
met een langere levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten 
uitgevoerd. 

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Er kan meerdere malen uitval van de communicatie zijn geweest, als gevolg van beschadigde of defecte 
installatie. Hierdoor was het niet mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen. Het functioneren van de 
installatie wordt hierdoor bedreigd. De uitval was gedurende langere tijd en de problemen blijken herhaal-
delijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden. Locatiezenders zijn verkeerd ingeregeld. Diverse zenders en ontvangers 
zijn regelmatig defect. Er is sprake van overspraak. Er zijn diverse beschadigde aansluitpunten, er is sprake 
van een wanordelijke leidingaanleg. De geluidskwaliteit is merkbaar minder. Door diverse reparaties zijn 
verschillende typen onderdelen door elkaar gebruikt. De installaties voldoen ten dele aan de externe 
regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpas-
sing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

 Telefooninstallatie	in	conditie	4

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er kan regelmatig uitval van de communicatie optreden als gevolg van beschadigde of defecte installaties. 
De uitval duurt doorgaans langere tijd. De problemen blijken herhaaldelijk niet direct oplosbaar. De 
installatie functioneert niet langer als een betrouwbare installatie.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen
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Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.9 Veiligheid personen – personen communicatie

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Omroep- en ontruimingsinstallatie (865150)
Indien zij onderdeel uitmaken van de (brand)alarmering, gelden hiervoor de gebreken en conditiebeschrij-
vingen voor het thema Brand en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. In andere gevallen gelden 
de gebreken en conditiebeschrijvingen voor het thema Onderhoud en Energie

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Personen communicatie is er voor het attenderen van een of meerdere personen op een bijzondere situatie 
of aandachtspunt.

Inbegrepen
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende onderdelen. Bijvoorbeeld inclusief de aanwezige signaalge-
vers of luidsprekers, handmelders en bedieningspanelen of nevenpanelen en dergelijke.

Uitgesloten
Separate accusets en statische nobreaks en dergelijke vallen onder omzetten / opwekken. Indien deze 
apparatuur aanwezig is voor de bedoelde installaties is dit uitgesloten bij de functie observeren en 
detecteren.

3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Omroepinstallatie
Ontruimingsinstallatie

in stuks; is er een omroep 
of ontruimingsinstallatie in 
een gebouw, dan geldt 
deze als één installatie. 
Tenzij er sprake is van 
separate installaties 
(bijvoorbeeld in bijgebouw 
zelfstandige installatie

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
- aantal centrale bedieningsunit
- aantal handmelders cq signaalgevers 
- aantal luidsprekers 
- aantal slow whoop
(zie hiervoor het schema in het logboek) 
* Locatie centrale apparatuur
* Een toelichting over de opbouw van de installatie
* Heeft de installatie tot doel een Alarmeringsinstallatiete zijn, of 

niet
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Aanwezigheid verplicht bij de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie
• Type installatie
• Kwaliteit
 - De installatie voldoet aan NEN2575:2004
 - De installatie voldoet aan een door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd Programma van Eisen
• Beheer, onderhoud en controle in overeenstemming met NEN2654-2:2004
• Aanwezigheid van een logboek

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw
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ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
• capaciteit centrale apparatuur
• leidingen
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
•  aanwezigheid van  onderdelen( melders en signaalgevers) op juiste plaats
• beschermingsgraden (IP classificaties’ van apparatuur juist
•  De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden.
  
Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

• Keuringen
Bij een omroep- en ontruimingsinstallatie moet de installatie jaarlijks worden geïnspecteerd door een 
daartoe bevoegd bedrijf. Bij voldoen aan het Programma van Eisen dient een certificaat te worden afgege-
ven. Dit wordt niet gekwalificeerd als een keuring of certificering.

• Logboeken
Bij deze functie is een logboek verplicht. Dit is ook direct een wettelijke plicht.

Element veiligheid gezondheid milieu overig

Omroep- en ontruiming installatie W - - -

NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• (revisie)tekeningen
Voor de genoemde elementen zijn tekeningen noodzakelijk. Bij deze elementen is het ook een wettelijke 
plicht om tekeningen te hebben.

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Omroep- en ontruiming installatie - - W -

NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken:
• Het PvE van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is niet aanwezig (het PvE moet worden opgesteld 

en ter goedkeuring worden aangeboden aan B&W).
• Het installatie-attest van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is niet aanwezig.
• Het ontruimingsalarmsignaal (toon/gesproken boodschap) voldoet niet aan de prestatie-eisen voor het 

geluidsniveau.
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Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Geen alarmering in geval van brand
• Het vluchten wordt belemmerd.
Serieuze	gebreken:
•  Componenten van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie zijn beschadigd.
• Componenten van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie zijn onjuist gemonteerd.
• De functionaliteit van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie wordt beperkt door gebreken aan 

(delen van) de omroep- en ontruimingsalarminstallatie (o.a. systeembeschikbaarheid).
• De omroep- en ontruimingsalarminstallatie wordt niet periodiek gecontroleerd/onderhouden.
• Het PvE van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig, maar is op details niet meer actueel 

(het moet worden aangepast en opnieuw ter goedkeuring worden aangeboden aan B&W).
• Het logboek van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is niet aanwezig of in het geheel niet 

bijgehouden.
• Het logboek van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is niet compleet of niet bijgewerkt, laatste 

invoer is >1 jaar oud, of de inhoud is te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.
• Stoffen en/of voorwerpen belemmeren het zicht op delen van de omroep- en ontruimingsalarminstalla-

tie (zoals bedienpaneel).

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Geen alarmering in geval van brand.
• Het vluchten wordt belemmerd.
• Alarmering in geval van brand wordt niet waargenomen.
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken:

•  Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Centrale verwerkingseenheid defect: intensiteit eindstadium
• Beschadiging in de vorm van deuken, scheuren of gaten: intensiteit eindstadium
•   Beschadigde en/of defecte luidspreker of signaalgever
•   Slechte geluidkwaliteit

Materiaal
• Corrosie
• Corrosie van draad- en bevestigingssystemen 
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd
• Isolatieweerstand onvoldoende
•   Druk- en/of bedieningsknoppen functioneren niet meer door slijtage

Basiskwaliteit	
• Ontbrekende melder: intensiteit eindstadium
• Type melder niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
• Geen service meer mogelijk
• Ontbrekende installatie in kader van wetgeving: intensiteit eindstadium
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van beschermingsleiding: intensiteit eindstadium
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Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Onterechte melding of alarmering: intensiteit eindstadium
• Alarmering of melding komt niet door: intensiteit eindstadium
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium

Materiaal
• Beschadigde buitenmantel van leiding

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen	
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Locatie van melder niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
• Bedrading of leidingaanleg wanordelijk
• Overmatige warmteontwikkeling van voeding of elektronica
•  Leiding niet gescheiden van andere installaties aangelegd; voldoet niet aan normering

Geringe	gebreken

Onderhoud
• Vervuiling
• Ontbreken van logboek bij gecertificeerde installatie: intensiteit beginstadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bedrading of leiding niet deugdelijk bevestigd
• Onderdeel zoals melder, enzovoorts, niet deugdelijk bevestigd: intensiteit gevorderd stadium
• Ontbreken van bevestigingsmiddelen: intensiteit gevorderd stadium

Verval
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen
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Conditieomschrijving	omroepinstallatie
Conditieomschrijving	ontruimingsinstallatie

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie voldoet volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).

Materiaal
Er zijn geen beschadigingen aan de omroep- en ontruimingsalarminstallatie. 
Alle componenten van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie zijn correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie functioneert correct. Alarmen van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie worden doorgemeld. 
Aan de prestatie-eisen ten aanzien van het geluidsniveau voor de toonsignalen/gesproken boodschappen 
wordt voldaan.
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie wordt onderhouden.
Het logboek van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig en compleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
Er zijn geen voorwerpen/stoffen aanwezig die het zicht op/het gebruik van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie belemmeren.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn incidenteel tot plaatselijk beschadigingen aan de omroep- en ontruimingsalarminstallatie. 
Alle componenten van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie zijn wel correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie functioneert correct. Alarmen van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie worden doorgemeld. 
Aan de prestatie-eisen ten aanzien van het geluidsniveau voor de toonsignalen/gesproken boodschappen 
wordt slechts incidenteel tot plaatselijk niet voldaan.
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie wordt onderhouden.
Het logboek van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig en compleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
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Materiaal
Er zijn regelmatig beschadigingen aan de omroep- en ontruimingsalarminstallatie. 
Alle componenten van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie zijn wel correct gemonteerd.
Basiskwaliteit
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie functioneert correct. Alarmen van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie worden doorgemeld. 
Aan de prestatie-eisen ten aanzien van het geluidsniveau voor de toonsignalen/gesproken boodschappen 
wordt regelmatig niet voldaan.
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie wordt onderhouden.
Het logboek van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig maar niet meer actueel.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie regelmatig.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn aanzienlijk beschadigingen aan de omroep- en ontruimingsalarminstallatie. 
Alle componenten van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie zijn wel correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie functioneert mogelijk niet correct. Alarmen van de omroep- en 
ontruimingsalarminstallatie worden nog wel doorgemeld. 
Aan de prestatie-eisen ten aanzien van het geluidsniveau voor de toonsignalen/gesproken boodschappen 
wordt aanzienlijk niet voldaan.
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie wordt onderhouden.
Het logboek van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig, maar niet actueel en incompleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig maar niet actueel.
Het Programma van Eisen van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie is aanwezig maar op details niet 
meer actueel.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie aanzienlijk.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen beschadigingen aan de omroep- en ontruimingsalarminstallatie. 
Componenten van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie zijn niet correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie functioneert niet meer correct. Alarmen van de omroep- en 
ontruimingsalarminstallatie worden niet doorgemeld. 
Aan de prestatie-eisen ten aanzien van het geluidsniveau voor de toonsignalen/gesproken boodschappen 
wordt niet voldaan.
De omroep- en ontruimingsalarminstallatie wordt niet onderhouden.
Het logboek van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie ontbreekt.
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De certificaten en het installatieattest ontbreekt.
Het Programma van Eisen van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie ontbreekt of komt niet meer 
overeen met de situatie.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de omroep- en ontruiming-
salarminstallatie algemeen.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de omroep- en ontruimingsalarminstallatie dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De installatie is geen enkele maal als gevolg van problemen buiten bedrijf geweest. De installatie functio-
neert optimaal en voldoet volledig aan het doel waarvoor zij is aangebracht. De doorvoeringen zijn alle 
intact en op de juiste plaatsen aangebracht. De persoonlijke veiligheid in het gebouw is optimaal 
gewaarborgd.

Materiaal
De installatie verkeert in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De installatie voldoet aan alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is niet ouder dan 50 % van de theoretische levensduur.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatie is een enkele maal als gevolg van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was 
waarneming of detectie niet mogelijk. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek 
eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen, enkele ontbrekende melders, of kleine beschadigingen. 
De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is ouder dan 50 %, maar niet ouder dan 75 % van de theoretische 
levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De installatie is enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, als gevolg 
van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was detectie niet mogelijk. Het probleem bleek 
niet direct oplosbaar.
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Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden zoals enkele niet aangesloten of verkeerd geplaatste melders, enkele ontbrekende of 
defecte melders. Er kan warmte ontwikkeling plaats vinden in centrale apparatuur. De installatie voldoet 
grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen 
zijn echter gering en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De installa-
tie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De installatie is meerdere malen als gevolg van technische problemen gedurende langere tijd buiten 
gebruik geweest. Hierdoor werd de functionaliteit van de installatie bedreigd. Het probleem bleek 
herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Leidingen zijn niet 
aangesloten waardoor delen van de installatie defect zijn of afgekoppeld. Regelmatig komen valse 
meldingen binnen, plaats van diverse melders zijn verkeerd gekozen. De installatie voldoet ten dele aan de 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat 
aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De installatie is regelmatig gedurende langere tijd als gevolg van technische problemen buiten bedrijf. 
Hierdoor is detecteren niet mogelijk. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar. De functiona-
liteit is slecht. 

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing



92 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.10 Veiligheid personen – personen signalering/detectie

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Brandmeldinstallatie (865110)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Personensignalering en detectie is om automatisch op een ongewenste situatie te worden geattendeerd.

Inbegrepen
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende onderdelen. Bijvoorbeeld bij een brandmeldinstallatie 
inclusief mogelijk aanwezige automatische melders, handmelders, signaalgevers (slow whoops, flitslicht), 
kleefmagneten, doormelding, bedieningspanelen of nevenpanelen en dergelijke.

Uitgesloten

3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Brandmeldinstallatie in stuks; is er een 
brandmeldinstallatie in 
een gebouw, dan geldt 
deze als één installatie.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
  - aantal groepen van de centrale- aantal neventableaus 
  - aantal automatische melders
  - aantal handmelders
  - aantal kleefmagneten
* Locatie van centrale apparatuur en bediening (is de brandmeldin-

stallatie gekoppeld via software met de telefooncentrale, … en … . 
Zie voor schematische opbouw het logboek.)

* Van historische waarde
* Nog in werking of niet

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Aanwezigheid en omvang conform Gebruiksbesluit 2008 of Bouwbesluit 2012, bijlage I
• Doormelding naar brandweer vereist en aanwezig, afhankelijk van gebouw en gebruik
• Kwaliteit
 - De installatie voldoet aan NEN2535
 - De installatie voldoet aan een door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd Programma van Eisen
• Functioneren
 - De installatie functioneert in overeenstemming met NEN2535
 - Aantal ongewenste en onechte brandmeldingen binnen eisen NEN2535
• Beheer, onderhoud en controle in overeenstemming met NEN2654-1:2002
• Certificering
 - Een installatie heeft een geldig certificaat 
• Aanwezigheid van een logboek

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
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• leidingen
• capaciteit
• juiste locatie van melders, signaalgevers
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
• aanwezigheid van juiste onderdelen
  
Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen

Bij een brandmeldinstallatie moet de installatie periodiek worden getest en gecertificeerd.

Element veiligheid gezondheid milieu overig

Brandmeldinstallatie W - - -

	(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• Logboeken

Bij de genoemde functie dient de score van de elementen op het criterium logboeken als volgt te worden 
ingedeeld:
 

Element veiligheid gezondheid milieu overig

Brandmeldinstallatie W - - -

	(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• (revisie)tekeningen

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Brandmeldinstallatie - - W -

(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken
•  Het certificaat van de brandmeldinstallatie is niet aanwezig.
• Het certificaat van de brandmeldinstallatie is verlopen.
• Het PvE van de brandmeldinstallatie is niet aanwezig.
• Het installatie-attest van de brandmeldinstallatie is niet aanwezig.
• Het doormelden van brandalarmen en/of storingen naar een Regionale/Particuliere Alarmcentrale (RAC/

PAC) functioneert niet.
• De aansturingen van installaties ten behoeve van de brandbeveiliging door de brandmeldinstallatie 

functioneren niet.
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Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Geen alarmering in geval van brand
• Het vluchten wordt belemmerd.
• De inzet van brandweer wordt belemmerd.
• Het doormelden van storingen wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken
•  Componenten van de brandmeldinstallatie zijn onjuist gemonteerd.
• De functionaliteit van de brandmeldinstallatie wordt beperkt door gebreken aan (delen van) de 

brandmeldinstallatie.
• Het PvE van de brandmeldinstallatie is niet meer actueel (het PvE moet opnieuw worden opgesteld en ter 

goedkeuring worden aangeboden aan B&W).
• De brandmeldinstallatie wordt niet periodiek gecontroleerd/onderhouden.
• Het logboek van de brandmeldinstallatie is niet aanwezig.
• Het logboek van de brandmeldinstallatie is niet compleet of niet bijgewerkt, laatste invoer is >1 jaar oud, 

of de inhoud is te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.
• Stoffen en/of voorwerpen belemmeren het zicht op delen van de brandmeldinstallatie (zoals brandweer-

paneel, brandmeldcentrale, nevenindicatoren etc.)

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Geen alarmering in geval van brand.
• Het vluchten wordt belemmerd.
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.
• Het doormelden van storingen wordt belemmerd.
• Alarmering in geval van brand wordt niet waargenomen.
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken
•  Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Centrale verwerkingseenheid defect: intensiteit eindstadium
• Beschadiging in de vorm van deuken, scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

Materiaal	
• Corrosie
• Corrosie van draad- en bevestigingssystemen
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd
• Isolatieweerstand onvoldoende

Basiskwaliteit
• Ontbrekende melder: intensiteit eindstadium
• Type melder niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
• Geen service meer mogelijk
• Ontbrekende brandmeldinstallatie in kader van wetgeving: intensiteit eindstadium
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van beschermingsleiding: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken
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Werking/constructief
• Onterechte melding of alarmering: intensiteit eindstadium
• Alarmering of melding komt niet door: intensiteit eindstadium 
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium

Materiaal
• Beschadigde buitenmantel van leiding

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Locatie van melder niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
• Bedrading of leidingaanleg wanordelijk
• Overmatige warmteontwikkeling van voeding of elektronica

Geringe	gebreken

Onderhoud
• Vervuiling
• Ontbreken van logboek bij gecertificeerde installatie: intensiteit beginstadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Melder detecteert matig of niet door ervoor geplaatste goederen: intensiteit beginstadium
• Nevenindicator is vanuit looproute niet zichtbaar: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van bevestigingsmiddelen: intensiteit gevorderd stadium
•  Melder( of onderdeel) niet deugdelijk bevestigd

Verval
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit 
 Beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	brandmeldinstallatie
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BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De brandmeldinstallatie voldoet volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 
deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn geen beschadigingen aan de brandmeldinstallatie. 
Alle componenten van de brandmeldinstallatie zijn correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De brandmeldinstallatie functioneert correct. Alarmen van de brandmeldinstallatie worden doorgemeld. 
Sturingen vanuit de brandmeldinstallatie functioneren correct.
De brandmeldinstallatie wordt onderhouden/ periodiek gecontroleerd.
Het logboek van de brandmeldinstallatie is aanwezig en compleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
Er zijn geen voorwerpen/stoffen aanwezig die het zicht op/het gebruik van de brandmeldinstallatie 
belemmeren.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De brandmeldinstallatie voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn incidenteel tot plaatselijk beschadigingen aan de brandmeldinstallatie. 
Alle componenten van de brandmeldinstallatie zijn wel correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
brandmeldinstallatie functioneert correct. Alarmen van de brandmeldinstallatie worden doorgemeld. 
Sturingen vanuit de brandmeldinstallatie functioneren correct.
De brandmeldinstallatie wordt onderhouden/ periodiek gecontroleerd.
Het logboek van de brandmeldinstallatie is aanwezig en compleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de brandmeldinstallatie slechts 
incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De brandmeldinstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 
deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn regelmatig beschadigingen aan de brandmeldinstallatie. 
Alle componenten van de brandmeldinstallatie zijn wel correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De brandmeldinstallatie functioneert correct. Alarmen van de brandmeldinstallatie worden doorgemeld. 
Sturingen vanuit de brandmeldinstallatie functioneren correct.
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De brandmeldinstallatie wordt onderhouden/ periodiek gecontroleerd.
Het logboek van de brandmeldinstallatie is aanwezig maar niet meer actueel.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de brandmeldinstallatie 
regelmatig.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De brandmeldinstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 
deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn aanzienlijk beschadigingen aan de brandmeldinstallatie. 
Alle componenten van de brandmeldinstallatie zijn wel correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De brandmeldinstallatie functioneert correct. Alarmen van de brandmeldinstallatie worden nog wel 
doorgemeld. Sturingen vanuit de brandmeldinstallatie functioneren correct.
De brandmeldinstallatie wordt onderhouden/ periodiek gecontroleerd.
Het logboek van de brandmeldinstallatie is aanwezig, maar niet actueel en incompleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig maar niet actueel.
Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie is aanwezig maar op details niet meer actueel.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de brandmeldinstallatie 
aanzienlijk.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De brandmeldinstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 
deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen beschadigingen aan de brandmeldinstallatie. 
Componenten van de brandmeldinstallatie zijn niet correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De brandmeldinstallatie functioneert niet meer correct. Alarmen van de brandmeldinstallatie worden niet 
doorgemeld. Sturingen vanuit de brandmeldinstallatie functioneren niet.
De brandmeldinstallatie wordt niet onderhouden/periodiek gecontroleerd.
Het logboek van de brandmeldinstallatie ontbreekt.
De certificaten en het installatieattest ontbreekt.
Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie ontbreekt of komt niet meer overeen met de 
situatie.
Aanwezige stoffen/voorwerpen belemmeren het zicht op/het gebruik van de brandmeldinstallatie 
algemeen.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de brandmeldinstallatie dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:
Conditie	1:	uitstekend
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Werking/constructief
De installatie is geen enkele maal als gevolg van problemen buiten bedrijf geweest. De installatie functio-
neert optimaal en voldoet volledig aan het doel waarvoor zij is aangebracht. De persoonlijke veiligheid in 
het gebouw is optimaal gewaarborgd.

Materiaal
De installatie verkeert in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De installatie voldoet aan alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is niet ouder dan 50 % van de theoretische levensduur.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatie is een enkele maal als gevolg van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was 
waarneming of detectie niet mogelijk. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek 
eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen of kleine beschadigingen. De installatie voldoet aan 
vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn 
echter marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is ouder dan 50 %, maar niet ouder dan 75 % van de theoretische 
levensduur.

	Een	ontbrekende	rookmelder

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De installatie is enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, als gevolg 
van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was observering of detectie niet mogelijk. Het 
probleem bleek niet direct oplosbaar.
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Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden zoals enkele niet aangesloten of verkeerd geplaatste melders, enkele ontbrekende of 
defecte melders. Er kan warmte ontwikkeling plaats vinden in centrale apparatuur. De installatie voldoet 
grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen 
zijn echter gering en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De installa-
tie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De installatie is meerdere malen als gevolg van technische problemen gedurende langere tijd buiten 
gebruik geweest. Hierdoor werd de functionaliteit van de installatie bedreigd. Observeren en detectie was 
niet mogelijk. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Leidingen zijn niet 
aangesloten waardoor delen van de installatie defect zijn of afgekoppeld. Regelmatig komen valse 
meldingen binnen, plaats van diverse melders zijn verkeerd gekozen. De installatie voldoet ten dele aan de 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat 
aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De installatie is regelmatig gedurende langere tijd als gevolg van technische problemen buiten bedrijf. 
Hierdoor is observeren en detecteren van brand en inbraak niet mogelijk. Het probleem bleek herhaaldelijk 
niet direct oplosbaar. De functionaliteit is slecht. 

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing
INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
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Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.11  Veiligheid personen - calamiteitenvoorzieningen

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Noodverlichtingsarmatuur(centraal en decentraal) (863210)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Noodverlichting is er om op plaatsen waar men bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren 
zijn blootgesteld, deze plaatsen te voorzien van adequate (vervangende) noodverlichting en transparantver-
lichting ten behoeve van vluchtwegaanduiding

Inbegrepen
De lichtbronnen van verlichtingsarmaturen zijn eveneens inbegrepen. Bij decentrale noodverlichtingsar-
maturen is dit inclusief de accu.

Uitgesloten
In geval van een centrale noodverlichtingsinstallatie is de centrale noodverlichtingunit niet inbegrepen bij 
de installatie. Deze unit wordt bij de functie opwekken en omzetten opgenomen. Bediencomputers of 
bedieningspanelen voor verlichting of licht aanstuursystemen zijn uitgesloten. Deze behoren bij de functie 
‘gebouw beheren’ te worden ondergebracht.

3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Noodverlichtings- 
installatie 

De hoeveelheid wordt in 
stuks opgenomen 

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
  - aantal decentrale noodverlichtingsarmaturen berekenen volgens 

tabel 6.1 (bij element verlichtingsarmaturen)
  -aantal accuset(s)
* Locatie waar centrale apparatuur is opgesteld

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
Aanwezigheid:
• Verblijfsruimte met een groter oppervlak dan de in het Bouwbesluit, tabel 2.56,  aangegeven waarde
• Rookvrije vluchtroute
• Liftkooi
Functioneren:
• Lichtsterkte
• Inschakel snelheid
• Werkingsduur
• Aanwezigheid verplicht in ruimten waardoor een verkeersroute voert en in ruimten geschikt voor >50 

personen
• Kwaliteit
 - Voldoet aan NEN6088:2002 en aan de zichtbaarheidseisen volgens NEN1838:1999 gedurende 60 
  minuten, binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit
• Geplaatst op duidelijk waarneembare plaats
• Er wordt jaarlijks controle en onderhoud uitgevoerd
• Aanwezigheid van een logboek
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• Aanwezigheid oriëntatieverlichting (traptrede of gangpad verlichting)
• Kwaliteit oriëntatieverlichting (is niet in regelgeving gekwantificeerd)

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
• capaciteit
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
•  De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden.
• bevestigingen
• aansluitingen van leidingen
• behuizing (kap / omhulsel)
• kwaliteit van batterijpack en tijdige vervanging
• sporen van overmatige warmte ontwikkeling
• voldoende zichtbaarheid van vluchtroute bij netuitval, of te wel zijn de noodverlichtingsarmaturen op de 

juiste plaats aangebracht
 
Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)
• lichtopbrengst (branden alle armaturen bij simulatie van net uitval, en wordt de minimale LUX waarde 

gehaald)
• werkingsduur, met name de conditie van de accu’s meten, testen  en indien van toepassing accu nivo’s 

controleren.

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen
 (voorlopig) niet van toepassing

• Logboeken
 Controleer op de aanwezigheid (logboek) en tijdige uitvoering van onderhoud van de Noodverlichting. 

(is er een duurtest uitgevoerd en zijn de accu’s tijdig vervangen)

• (revisie)tekeningen

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Noodverlichtingsarmaturen  - - W -

	(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)
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5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken:
• Het noodverlichtingsarmatuur functioneert niet (is niet binnen 15 sec na stroomuitval zichtbaar 

gedurende minimaal 60 minuten).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/ het vluchten wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken:
• Het noodverlichtingsarmatuur bevat oppervlaktebeschadigingen (met name de stroomvoerende delen).
• Het noodverlichtingsarmatuur functioneert maar geeft onvoldoende licht ( < 1 lux op vloerniveau).
• Het noodverlichtingsarmatuur wordt niet periodiek gecontroleerd op een goede werking/ onderhouden.
• Het logboek van de noodverlichtingsarmatuur is niet aanwezig.
• Het logboek van de noodverlichtingsarmatuur is niet compleet of niet bijgewerkt, laatste invoer is >1 jaar 

oud, of de inhoud is te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken
• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw. 

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

Materiaal	
• Kunststof onderdeel uitgehard
• Uitdrogen van isolatie van bedrading of leiding
• Isolatieweerstand onvoldoende: intensiteit eindstadium
•   Isolatie van bedrading uitgedroogd
• Verouderde aansluitleiding met uitgeharde isolatie
• Onderdeel dat door warmteontwikkeling is aangetast

Basiskwaliteit
• Centrale apparatuur noodverlichtingsinstallatie defect waardoor systeem niet  

operationeel is  voor langere tijd.  
• Algemeen onvoldoende verlichtingsniveau bij calamiteiten.
• PCB-houdende condensator: intensiteit eindstadium
• Materiaal niet van juiste beschermingsgraad (IP-klasse): intensiteit eindstadium
•   Leidingtype ORLK, SRLK en RD komt voor

Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Defecte accuset: intensiteit eindstadium



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2b Elektrotechniek	| 105 

• Defect voorschakelapparaat: intensiteit eindstadium
• Beschadigde beschermkap of rooster
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium

Materiaal
• Niet van toepassing

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Centrale apparatuur noodverlichtingsinstallatie defect waardoor systeem  

niet operationeel is  voor korte tijd.  
• Op enkele locaties is er onvoldoende verlichtingsniveau bij calamiteiten.
• Ontbrekende beschermkap of rooster: intensiteit eindstadium
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Verlichtingssterkte onvoldoende: intensiteit eindstadium
• Warmteontwikkeling ten gevolge van overbelasting: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van deksel van lasdoos: intensiteit eindstadium

Geringe	gebreken

Onderhoud
• Vervuiling
• Defecte lampen: intensiteit gevorderd stadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Centrale apparatuur noodverlichtingsinstallatie defect waardoor systeem niet  

operationeel is  voor zeer korte tijd.
• Op een locaties is er onvoldoende verlichtingsniveau bij calamiteiten.
• Onderbroken beschermingsleidingen: intensiteit eindstadium
• Warmteontwikkeling in onderdelen of geleiders ten gevolge van overgangsweerstanden
• Geen deugdelijke bevestiging of ontbreken van bevestigingsmiddel: intensiteit gevorderd stadium
• Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht: intensiteit gevorderd stadium
• Pictogrammen niet langer toegestaan: intensiteit eindstadium

Verval
•  Niet van toepassing

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
• Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
• Tekeningen
• Afwezigheid
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• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	noodverlichtingsarmaturen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De noodverlichtingsarmaturen voldoen volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 
6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn geen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) aanwezig. 

Basiskwaliteit
De noodverlichtingsarmaturen functioneren correct.
De noodverlichtingsarmatuur geven voldoende licht (min. 1 lux) op vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig en compleet.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De noodverlichtingsarmaturen voldoen niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts incidenteel (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
De noodverlichtingsarmaturen functioneren correct. 
De noodverlichtingsarmaturen geven slechts incidenteel onvoldoende licht op vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig en compleet.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De noodverlichtingsarmaturen voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts plaatselijk (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende 
delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
De noodverlichtingsarmaturen functioneren correct. 
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De noodverlichtingsarmaturen geven slechts plaatselijk onvoldoende licht op vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig compleet maar niet meer actueel.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De noodverlichtingsarmaturen voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn regelmatig (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig. 

Basiskwaliteit
De noodverlichtingsarmaturen functioneert correct. 
De noodverlichtingsarmaturen geven regelmatig onvoldoende licht op vloerniveau.
Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het logboek is aanwezig maar incompleet en niet meer actueel.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De noodverlichtingsarmaturen voldoen niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
De noodverlichtingsarmaturen functioneren niet.
Het onderhoud wordt niet uitgevoerd.
Het logboek ontbreekt.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de noodverlichtingsarmaturen, dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Er is geen (daadwerkelijke) uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de noodverlichtingsar-
maturen of lichtinstallatie opgetreden.

Materiaal
De noodverlichtingsarmaturen en installatie verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. 
Er kunnen uitsluitend kleine beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De 
verlichtingsarmaturen voldoen aan alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen.
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Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De noodverlichtingsarmaturen en installaties zijn niet ouder dan 50% van de 
theoretische levensduur.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Er kan een enkele uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de noodverlichtingsarmaturen zijn 
opgetreden. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals verouderde pictogrammen. De verlichtingsarmaturen voldoen aan vrijwel alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter 
marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De verlichtingsarmaturen zijn ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de 
theoretische levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Er kan enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, uitval van de 
verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen zijn opgetreden. Het probleem bleek 
niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. De verlichtingsarmaturen voldoen grotendeels aan de externe regelgeving met 
betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting 
tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De verlich-
tingsarmaturen en installaties zijn ouder dan 75% van de theoretische levensduur.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Er kan meerdere malen uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen 
zijn opgetreden, en de uitval was gedurende langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct 
oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden. Door vervangingen zijn diverse verschillende armaturen door elkaar 
toegepast. De noodverlichtingsarmaturen voldoen ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzake-
lijk is.
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Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer lange 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er kan regelmatig uitval van de verlichting als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen of 
installatie zijn opgetreden en de uitval duurt doorgaans langere tijd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet 
direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De noodverlichtingsarma-
turen en installatie voldoen op een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het 
uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar. Deze situatie kan bijvoorbeeld voorkomen in een leegstaand pand dat wacht op renovatie.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.
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Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.12 Beveiliging installaties/gebouwen – gebouwen signalering / detectie

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Signalering (864100)
CCTV-installatie (864310)
Inbraaksignaleringsinstallatie (865210)
Overval alarminstallatie (865250)
Sociale alarmering (invalidentoilet) (865400)
Wateroverlastmelder (865360)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afb	 akening

Dit zijn voorzieningen voor informatieoverdracht middels signalen. Inclusief alle leidingen, aansluitingen 
en apparatuur. 
Doel van deze installatie kan zijn:
- signaleren van een situatie of een moment
- het op stille wijze op afstand kenbaar maken van een optredende alarmsituatie
- signaleren van acuut optredende sociaalfysieke noden van invalide of mindervalide mensen op plaatsen 

waar deze mensen niet direct door anderen worden opgemerkt
- het op een centrale plaats bepaalde bedieningen te verzamelen om uit te kunnen voeren en door middel 

van signaleringen inzicht te krijgen in de status van een installatie

Inbegrepen
Een signaleringsinstallatie kan bijvoorbeeld zijn een aanwezigheids-, of beletinstallatie, of deurbelinstal-
latie of een bellensysteem van historische waarde zoals trekbel, schellenkoord, spreekbuis, bel of gong. 
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende onderdelen. Bijvoorbeeld bij een overvalalarm installatie 
zowel de centrale apparatuur als de signaalgevers (alarmknoppen). Ook zijn bediencomputers of bedie-
ningspanelen inbegrepen. Bij een CCTV-installatie bestaat de installatie uit centrale apparatuur, camera’s en 
monitoren, recorders t.b.v. de beveiliging in c.q. rond het gebouw.

Uitgesloten
p.m.

       
Schellenkoord,	Trekbel	en	spreekbuis	van	historische	waarde	*
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3.		 Registratiemethode.	

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Signalering
 
CCTV-installatie
 
Inbraakinstallatie
 
Overval-alarminstallatie
 
Sociale alarmering
 
Wateroverlastmelder

Stuk
 
Onderscheidelijke 
installaties per stuk
Onderscheidelijke 
installaties per stuk
Stuk
 
Stuk
 
Stuk

Additionele informatie bij de inventarisatie van elk type/soort 
installatie  richt zich op o.a.:

* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
  - aantalen soort/type camera’s 
  - aantal  monitoren
  - aantal PIR-melders
  - aantal magneetcontacten(tril of stand)
* Locatie centrale apparatuur en bediening (is de installatie 

gekoppeld via software met de … en … zie hiervoor het schema in 
het logboek)

* Van historische waarde
* Nog in werking of niet

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Niet van toepassing. Voor deze elementen zijn vooralsnog geen inspectiepunten m.b.t. brand vastgesteld.

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
• capaciteit centrale apparatuur
• aansluitingen
• behuizingen
• juistheid van gekozen  plaatsing componenten/signaalgevers
• bedienpanelen
• warmteontwikkkeling relais
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
• bevestigingen
•  De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden

Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)
• functioneren van signaalgevers (zoals de werking van de sociale alarmen)

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen
Bij een inbraaksignaleringsinstallatie moet de installatie periodiek worden onderhouden en gecertificeerd.

Element veiligheid gezondheid milieu overig

Inbraaksignaleringsinstallatie  - - - NW

	(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• Logboeken
(voorlopig) niet van toepassing
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• (Revisie)tekeningen
(voorlopig) niet van toepassing

5.	 Gebreken

BRAND:

• Niet van toepassing

Zie algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
•   Centrale verwerkingseenheid defect
• Defecte melder: intensiteit eindstadium
• Storende invloed op andere installaties: intensiteit eindstadium
• Beschadiging in de vorm van deuken, scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

Materiaal	
• Druk- en/of bedieningsknoppen van alarm-/signaalgever functioneert niet meer door slijtage: intensiteit 

eindstadium
• Corrosie, onder andere van de behuizing
• Contact of onderdeel dat door warmteontwikkeling is aangetast
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd

Basiskwaliteit
• Systeem is niet ontworpen c.q. aangelegd in relatie tot de mogelijke optredende dreigingen.
• Melder functioneert niet goed door onjuist type: intensiteit eindstadium
•   Ontbrekende melder
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
•   Verkeerde kleurcodering van bedrading
•   Geen service meer mogelijk

Serieuze	gebreken

Werking/constructief
•   Onterechte (valse) meldingen/alarmeringen
• Verbinding van onderdeel met de muur

Materiaal
• Aangetast onderdeel door corrosie

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen

• Overmatige warmteontwikkeling van voedingen of elektronica
• Melder functioneert niet goed door onjuiste locatie: intensiteit eindstadium
• Leiding of bedrading wanordelijk
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Ontbrekend onderdeel: intensiteit eindstadium
•   Leiding niet gescheiden van andere installaties aangelegd; voldoet niet aan normering
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Geringe	gebreken

Onderhoud
• Vervuiling
• Melder functioneert niet goed door ervoor geplaatste goederen: intensiteit beginstadium
• Defect signaallampje: intensiteit gevorderd stadium
•  Ontbreken van logboek bij gecertificeerde installatie

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen, slijtage of oppervlaktebeschadiging van afwerkingsmateriaal

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Installatiedelen niet deugdelijk aangesloten en bevestigd: intensiteit gevorderd stadium
•   Melder (of onderdeel) niet deugdelijk bevestigd

Verval	(Niet	van	toepassing	op	elementen	van	historische	waarde)
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit Beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie
 
6.		 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	signalering
Conditieomschrijving	CCTV-installatie
Conditieomschrijving	inbraakinstallatie
Conditieomschrijving	overval-alarminstallatie
Conditieomschrijving	sociale	alarmering
Conditieomschrijving	wateroverlastmelder

BRAND:

Voor deze elementen zijn geen conditiebeschrijvingen vastgesteld voor het thema BRAND.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
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De installatie is geen enkele maal als gevolg van problemen buiten bedrijf geweest en de installaties 
voldoen volledig aan het doel waarvoor zij zijn aangebracht.

Materiaal
De installatie verkeert in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De installatie voldoet aan alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De signaleringsinstallatie is niet ouder dan 50% van de theoretische levensduur.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatie is een enkele maal als gevolg van technische problemen buiten bedrijf geweest. Dit was 
slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar. Voor een optimale 
beveiliging kunnen nog kleine verbeteringen worden aangebracht.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen. De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, 
arbo- en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren 
van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is ouder dan 50%, maar niet ouder dan 75% van de theoretische 
levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De installatie is enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, als gevolg 
van technische problemen buiten bedrijf geweest. Het probleem bleek niet direct oplosbaar. Om de 
beveiliging te verbeteren moeten nog diverse aanpassingen worden doorgevoerd.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. De installatie voldoet grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting tot het 
uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De installa-
tie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De installatie is meerdere malen als gevolg van technische problemen gedurende langere tijd buiten 
gebruik geweest. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar. De functionaliteit is nog slechts 
matig en de gewenste beveiliging is niet gegarandeerd.
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Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden. De installatie voldoet ten dele aan de externe regelgeving met betrekking 
tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten 
noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De installatie is regelmatig gedurende langere tijd als gevolg van technische problemen buiten bedrijf. Het 
probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar. De functionaliteit is slecht.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.
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Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.13  Beveiliging installaties / gebouwen – gebouwen communicatiemiddelen

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Personenzoek installatie (864120)
Intercom installatie (864220)
Portofoon/mobilofooninstallatie (864230)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

De functie van gebouwen communicatie is het communiceren met, of oproepen van een of meerdere 
personen in of rond een gebouw, object of deel hiervan.

Inbegrepen
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen. Bijvoorbeeld in het geval van een 
personen zoek installatie is dit naast de centrale apparatuur zoals zendapparatuur, verwerkingsapparatuur 
en bedienapparatuur ook inclusief laadinrichtingen, locatiezenders en ontvangers. Bij losse apparatuur 
zoals mobilofoon, portofoon, PZI ontvanger en dergelijke is de opname inclusief accu of batterijpack. Ook 
zijn bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen. 

Bellenbord	van	historische	waarde

Uitgesloten
Accu’s/batterijen
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3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Personenzoekinstallatie
Intercominstallatie/ 
bellenbord van 
historische waarde
Portofoon/mobilofoon-
installatie

stuks Additionele informatie bij  inventarisatie van elk type/soort 
installatie  richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
   - aantal laadrekken
  -  aantal PZI’s (pagers)
  - aantal neventoestellen
  - aantal deurposten
  - aantal portofoons/mobilofoons
  - aantal locatiezenders
* Locatie centrale apparatuur en bedieningsaaparatuur en  
    antenne’s
* is installatie gekoppeld via software met de telefooncentrale … en 
… (zie voor schematische opbouw het logboek)
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Dekkingsgraad aanwezige systemen.
• Radiocommunicatiesysteem voor hulpdiensten aanwezig, indien het type gebouw/ gebruik hierom 

vraagt?
Kwaliteit
 - De installatie voldoet aan NEN2575
 - De installatie voldoet aan een door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd Programma van Eisen
• Beheer, onderhoud en controle in overeenstemming met NEN2654-2
• Aanwezigheid van een logboek

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
• capaciteit afgestemd op het gebruik
• behuizing
• aansluitingen
• geluids- en beeldkwalitieit
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
• bevestigingen van de verschillende onderdelen (bijv. antenne’s)
  
Meten en testen van:
• bereik van de toestellen

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing
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INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen 
(voorlopig) niet van toepassing
• Logboeken
 (voorlopig) niet van toepassing
• (revisie)tekeningen

Voor een juiste weging voor de score, wordt het gebruik van de tekeningen ingedeeld in een gebruiksma-
trix. Wordt een tekening van een bepaald element vaker geraadpleegd dan bij gebruik van andere elemen-
ten, dan is het van een hoger belang om deze tekeningen (die vaak worden ingezien) op orde te hebben. 
Om dit onderscheid in de beoordeling mee te wegen dient de score van bepaalde elementen te worden 
ingedeeld in de mate waarin de betreffende tekeningen worden geraadpleegd of ingezien:

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

PZI-installatie - - NW -

Intercominstallatie - - NW -

Portofoon / mobilofoon installatie - - - -

(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken:
•  Het PvE van de personenzoekinstallatie als onderdeel van de ontruimingsalarminstallatie is niet 

aanwezig (het PvE moet worden opgesteld en ter goedkeuring worden aangeboden aan B&W).
• De personenzoekinstallatie functioneert niet correct.
• De portofoon-/ mobilofooninstallatie heeft onvoldoende bereik (bijvoorbeeld in de kelders, parkeergara-

ges, afgelegen delen van een complex etc.).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Geen alarmering in geval van brand.
• Het vluchten wordt belemmerd.
• Geen communicatie (interne) BHV organisatie mogelijk.

Serieuze	gebreken
•  Het PvE van de personenzoekinstallatie als onderdeel van de ontruimingsalarminstallatie is aanwezig, 

maar op details niet meer actueel (het moet worden aangepast en ter goedkeuring worden aangeboden 
aan B&W).

• Het installatie-attest van de personenzoekinstallatie als onderdeel van de ontruimingsalarminstallatie is 
niet aanwezig.

• De personenzoekinstallatie als onderdeel van de ontruimingsalarminstallatie wordt niet onderhouden.
• Het logboek van de personenzoekinstallatie is niet aanwezig.
• Het logboek van de personenzoekinstallatie is niet compleet of niet bijgewerkt, laatste invoer is >1 jaar 

oud, of de inhoud is te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.
• De portofoon-/ mobilofooninstallatie functioneert niet als gevolg van de te beperkte capaciteit van de 

accu’s van de draagbare units (b.v. door veroudering).
• Het aantal draagbare units van portofoon-/ mobilofooninstallatie is niet afgestemd op de behoefte 

(aantal BHV’ers e.d.).
• De portofoon-/ mobilofooninstallatie wordt niet onderhouden.
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Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Geen alarmering in geval van brand.
• Het vluchten wordt belemmerd.
• Geen communicatie (interne) BHV organisatie mogelijk.
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken
• Niet van toepassing

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Storende invloed op andere installaties en/of overspraak: intensiteit eindstadium
• Defecte luidspreker of signaalgever: intensiteit eindstadium
• Defecte post of ontvanger: intensiteit eindstadium
• Kraken en onverstaanbaar gesproken woord of slechte geluidskwaliteit
• Beschadiging in de vorm van scheuren, gaten of deuken: intensiteit eindstadium
• Beschadigde luidsprekers of signaalgevers
•  Capaciteit accuset loopt sterk terug

Materiaal	
• Corrosie
• Druk- en/of bedieningsknoppen functioneren niet meer door slijtage
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd

Basiskwaliteit
• Geen service meer mogelijk
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Verbinding van onderdeel met de muur achterliggende constructie, ondeugdelijk

Materiaal	
• Beschadigde leidingen
• Beschadigde buitenmantel van leiding
• Aangetast onderdeel door houtrot of corrosie

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Inwendige bedrading wanordelijk
• Overmatige warmteontwikkeling in centrale en/of voedingsunit
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Beschadigde aansluitpunten of aansluitsnoeren
• Overmatige warmteontwikkeling in versterker
• Locatie signaalgever niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
• Ontbrekend onderdeel: intensiteit eindstadium
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Geringe	gebreken

Onderhoud	
• Vervuiling
• Defecte signalering: intensiteit gevorderd stadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen
• slijtage / oppervlaktebeschadiging afwerkingsmateriaal

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Onderdeel niet deugdelijk aangesloten en bevestigd: intensiteit gevorderd stadium
• Leiding niet deugdelijk bevestigd of aangesloten: intensiteit gevorderd stadium

Verval	(Niet	van	toepassing	op	elementen	van	historische	waarde)
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit 
 Beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	personenzoekinstallatie
Conditieomschrijving	intercominstallatie
Conditieomschrijving	portofoon/mobilofooninstallatie

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De personenzoekinstallatie, resp. de portofoon-/mobilofoon installatie,  voldoen volledig aan de eisen 
zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn geen beschadigingen aan de personenzoekinstallatie. 
Alle componenten van de personenzoekinstallatie zijn correct gemonteerd.
De portofoon/mobilofooninstallatie functioneert correct.
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Basiskwaliteit
De personenzoekinstallatie functioneert correct. 
De personenzoekinstallatie, resp. de portofoon/mobilofooninstallatie, wordt onderhouden.
Het logboek van de personenzoekinstallatie is aanwezig en compleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de personenzoekinstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
De portofoon/mobilofooninstallatie heeft voldoende bereik. 
Het aantal draagbare units is afgestemd op de behoefte van de BHV-organisatie.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De personenzoekinstallatie, resp. de portofoon-/mobilofoon installatie,  voldoen niet meer volledig aan de 
eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn incidenteel tot plaatselijk beschadigingen aan de personenzoekinstallatie. 
Alle componenten van de personenzoekinstallatie zijn wel correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De personenzoekinstallatie functioneert correct. 
De personenzoekinstallatie wordt onderhouden.
Het logboek van de personenzoekinstallatie is aanwezig en compleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de personenzoekinstallatie is aanwezig en goedgekeurd.
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De personenzoekinstallatie, resp. de portofoon-/mobilofoon installatie voldoen  voldoet niet meer aan de 
eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn regelmatig beschadigingen aan de personenzoekinstallatie. 
Alle componenten van de personenzoekinstallatie zijn wel correct gemonteerd.

Basiskwaliteit
De personenzoekinstallatie functioneert correct.
De personenzoekinstallatie wordt onderhouden.
Het logboek van de personenzoekinstallatie is aanwezig maar niet meer actueel.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig en actueel.
Het Programma van Eisen van de personenzoekinstallatie is aanwezig en goedgekeurd.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De personenzoekinstallatie, resp.de portofoon-/mobilofoon installatie  voldoet niet meer aan de eisen 
zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn aanzienlijk beschadigingen aan de personenzoekinstallatie. 
Alle componenten van de personenzoekinstallatie zijn wel correct gemonteerd.
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Basiskwaliteit
De personenzoekinstallatie functioneert correct. 
De personenzoekinstallatie wordt onderhouden.
Het logboek van de personenzoekinstallatie is aanwezig, maar niet actueel en incompleet.
De certificaten en het installatieattest zijn aanwezig maar niet actueel.
Het Programma van Eisen van de personenzoekinstallatie is aanwezig maar op details niet meer actueel.
Het aantal draagbare units van de portofoon/mobilofooninstallatie is ontoereikend voor de behoefte van 
de BHV-organisatie.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De personenzoekinstallatie, resp. de portofoon-/mobilofoon installatie  voldoen niet meer aan de eisen 
zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen beschadigingen aan de personenzoekinstallatie. 
Componenten van de personenzoekinstallatie zijn niet correct gemonteerd.
De portofoon/mobilofooninstallatie functioneert niet correct.

Basiskwaliteit
De personenzoekinstallatie functioneert niet correct. 
De personenzoekinstallatie wordt niet onderhouden.
Het logboek van de personenzoekinstallatie ontbreekt.
De certificaten en het installatieattest ontbreekt.
Het Programma van Eisen van de personenzoekinstallatie ontbreekt of komt niet meer overeen met de 
situatie.
Het bereik van de portofoon/mobilofooninstallatie is onvoldoende. De portofoon/mobilofooninstallatie 
wordt niet onderhouden.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de personenzoekinstallatie, resp. de portofoon-/mobilofoon installatie, dat 
deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

Voor de Intercominstallatie zijn vooralsnog geen conditieomschrijvingen voor brand gedefineerd.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Er is geen (daadwerkelijke) uitval van de installaties of toestellen opgetreden. Alle apparatuur kan veilig en 
goed werkend worden aangesloten.
Materiaal
De installaties verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De persoonlijke veiligheid in het gebouw is optimaal gewaarborgd. De installatie is 
niet ouder dan 50% van de theoretische levensduur.
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Mobilofoon	installatie	in	conditie	1

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Er kan een enkele uitval als gevolg van technische problemen, beschadigde of defecte installaties zijn 
opgetreden. Hierdoor was de communicatie gestoord. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het 
probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen. De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelge-
ving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.
 
Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De beveiligingsinstallatie is ouder dan 50%, maar niet ouder dan 75% van de 
theoretische levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Er kan enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, uitval van de 
communicatie zijn opgetreden als gevolg van technische problemen, beschadigde of defecte installaties. 
Hierdoor was de communicatie merkbaar gestoord. Het probleem bleek niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. Voorbeelden hiervan zijn verminderde doch nog aanvaardbaar zendbereik, volle 
kabelgoten, enkele loshangende onderdelen of leidingen, duidelijke visuele beschadigingen. De verstaan-
baarheid van de installatie is verminderd, maar nog wel duidelijk. Er kunnen enkele ontbrekende of defecte 
luidsprekers of signaalgevers aanwezig zijn. De installaties voldoen grotendeels aan de externe regelgeving 
met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen voor de installaties zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of 
met een langere levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten 
uitgevoerd. De installatie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.
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De	luidspreker	van	de	intercominstallatie	in	conditie	3.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Er kan meerdere malen uitval van de communicatie zijn geweest, als gevolg van beschadigde of defecte 
installatie. Hierdoor was het niet mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen. Het functioneren van de 
installatie wordt hierdoor bedreigd. De uitval was gedurende langere tijd en de problemen blijken herhaal-
delijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden. Locatiezenders zijn verkeerd ingeregeld. Diverse zenders en ontvangers 
zijn regelmatig defect. Er is sprake van overspraak. Er zijn diverse beschadigde aansluitpunten, er is sprake 
van een wanordelijke leidingaanleg. De geluidskwaliteit is merkbaar minder. Door diverse reparaties zijn 
verschillende typen onderdelen door elkaar gebruikt. De installaties voldoen ten dele aan de externe 
regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpas-
sing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Er kan regelmatig uitval van de communicatie optreden als gevolg van beschadigde of defecte installaties. 
De uitval duurt doorgaans langere tijd. De problemen blijken herhaaldelijk niet direct oplosbaar. De 
installatie functioneert niet langer als een betrouwbare installatie.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.
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Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.

Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.
Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.14 Beveiliging installaties / gebouwen - toegangsbeheer

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Toegangscontrole (865220)
Elektrische deurbediening(grendels/magneten) (865225)
Slagbomen, verkeerslichten,roadbarriers en bollards (890340)
Vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten /hekken en circlelocks (890347)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Deze installaties zijn er om het beheersbaar en controleerbaar maken van autorisatie van toegang tot 
gebouwen of delen daarvan.

Inbegrepen
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen. Bijvoorbeeld zoals kaartlezers en 
toegangskaarten. Ook zijn bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen. Onder deuren elektrisch 
vallen eveneens draaideuren, tourniquets, schuifdeuren, enzovoorts. 

Uitgesloten
• Niet van toepassing

3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Toegangscontrole 
 
Electrische 
deurbediening(grendels/
magneten)
 
Slagboom/verkeerslich-
ten en roadbarrier en 
bollards
 
Vouw-, speed- en 
overheaddeuren en 
schuif-en rolpoorten/
hekken en circlelocks

Per installatie in stuks. 
Bijvoorbeeld: 
één toegangscontrole 
installatie die een geheel 
complex bediend, dan als 
één installatie registreren.
Het aantal slagbomen, 
verkeerlichtinstallaties en 
poorten en dergelijke in 
stuks.

Additionele informatie bij de inventarisatie van elk type/soort 
installatie richt zich op o.a.:

* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
  - aantal detectiepoorten
  - aantal aangesloten kaartlezers 
  - uitgegeven aantal toegangskaarten
  - aantal op de installatie aangesloten elektrische deursloten
  - bij sleuteluitgiftesysteem, het aantal sleutels
* Is de installatie via software gekoppeld met ... en...( zie hiervoor 

schema in logboek).
* Voor roadbarriers- bollards en andere gelijksoortige elementen, 

het weerstandvermogen van element uitgedrukt in K4-K8-K12
* Locatie van element en indien van toepassing de centrale 

apparatuur en bediening  
* Van historische waarde
* Nog in werking of niet

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Controle op automatische opening indien in de aanrijroute van de brandweer.
• Controle op correct functioneren.
• Controle op uitgevoerd onderhoud. 
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
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• capaciteit van o.a. centrale apparatuur
• aansluitingen
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
•  De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden
• aanwezigheid van onderdelen op juiste locatie bijv. kaartlezers,verkeerslichten, slagbomen, roadbarriers, 

bollards
  
Meten en testen van:
• De beveiligingen (zoals overstroom en beveiligingen tegen beknelling en onderdoorlopen).
•  Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)
• Functionaliteit

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

• Keuringen
Rolpoorten en overheaddeuren evenals vouw-, speed- en schuifpoorten moeten periodiek worden gekeurd. 
Dit betreft ook een wettelijke plicht.

Element veiligheid gezondheid milieu overig

Vouw-, speed-, schuif- rolpoorten etc  W - - -

	(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

• Logboeken 
(voorlopig)niet van toepassing

• (revisie)tekeningen
Voor een juiste weging voor de score, wordt het gebruik van de tekeningen ingedeeld in een gebruiksma-
trix. Wordt een tekening van een bepaald element vaker geraadpleegd dan bij gebruik van andere elemen-
ten, dan is het van een hoger belang om deze tekeningen (die vaak worden ingezien) op orde te hebben. 
Om dit onderscheidt in de beoordeling mee te wegen dient de score van bepaalde elementen te worden 
ingedeeld in de mate van raadplegen of inzien:

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Toegangscontrole - - NW -

Elektrische deurbediening - - - -

Slagbomen, verkeerslichten, barriers - - NW -

Vouw-, speed-, schuif-, rol, etc - - - -

	(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.		 Gebreken

BRAND:
Vaak voorkomende gebreken:

Ernstige	gebreken:
•  De voorziening voor noodontgrendeling van de toegangscontrole (een automatisch werkende deur/
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poortje/ tourniquet)/de elektrische deurbediening functioneert niet correct.
• Het opheffen van sluiswerking van de toegangscontrole/de elektrische deurbediening functioneert niet 

correct.
• De slagboom/roadbarrier/bollards in de aanrijroute van de brandweer wordt niet opengestuurd, of is niet 

te openen/neer te laten.
• De ontgrendeling/opening van de vouw-/speed-/overheaddeur, schuif-/rolpoorten, hekken en circlelocks 

in de vluchtroute en/of aanrijroute van de brandweer wordt niet opengestuurd, of is niet te openen.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken:
• Componenten van de toegangscontrole bevatten (oppervlakte)beschadigingen (met name de stroomvoe-

rende delen).
• De voorziening voor noodontgrendeling van de toegangscontrole (een automatisch werkende deur/

poortje/tourniquet) is aanwezig, maar de plaatsing is onlogisch.
• De toegangscontrole, de elektrische deurbediening wordt niet onderhouden.
• De vouw-/speed-/overheaddeur, schuif-/rolpoorten, hekken en circlelocks in de vluchtroute en/of 

aanrijroute van de brandweer wordt niet onderhouden.
• Het logboek van de toegangscontrole/de elektrische deurbediening is niet aanwezig of in het geheel niet 

bijgehouden.
• Het logboek van de toegangscontrole/de elektrische deurbediening is niet compleet of niet bijgewerkt, 

invoer > 1 jaar oud, of inhoud te summier om relevante informatie te kunnen achterhalen.
• De voorziening voor noodontgrendeling van de toegangscontrole/de elektrische deurbediening is 

aanwezig, maar de plaatsing is onlogisch.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• De inzet van brandweer wordt belemmerd.
• Brandgevaar.

Geringe	gebreken:
• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
• Slagbomen, barriers, bollards, vouw-, speed- schuif- rol, etc poorten/hekken kunnen niet meer op de 

normale wijze worden bediend. Intensiteit eindstadium.
• Beschadigingen in de vorm van deuken, scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

Materiaal	
• Slijtageverschijnselen aan kaartlezers
• Corrosie, onder andere van de behuizing
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd
• Isolatieweerstand onvoldoende

Basiskwaliteit
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium
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Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Slagbomen, barriers, bollards, vouw-, speed- schuif- rol, etc poorten/hekken kunnen niet meer op de 

normale wijze worden bediend. Intensiteit gevorderd stadium. 

Materiaal
• Beschadigde buitenmantel van leiding
• Bedrading of leidingaanleg wanordelijk

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Overmatige warmteontwikkeling van apparatuur of elektronica
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd

Geringe	gebreken
Werking/constructief
• Slagbomen, barriers, bollards, vouw-, speed- schuif- rol, etc poorten/hekken kunnen niet meer  
 op de normale wijze worden bediend. Intensiteit begin stadium.

Onderhoud
• Vervuiling 
• Kaartlezer onvoldoende bereikbaar: intensiteit gevorderd stadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Onderdeel niet deugdelijk bevestigd
• Leidinginvoering niet deugdelijk uitgevoerd

Verval
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit 
 Beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie
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6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	toegangscontrole
Conditieomschrijving	electrische	deurbediening(grendels/magneten)
Conditieomschrijving	slagbomen,	verkeerslichten,	roadbarrier	en	bollards
Conditiebeschrijving	van	vouw-,	speed-	en	overheaddeuren,	rolpoorten/hekken	en	circlelocks

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening,  voldoet volledig aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken, circlelocks en slagbomen, verkeerslichten, 
roadbarriers en bollards ter plaatse van aanrijroutes van de brandweer voldoen volledig aan de eisen zoals 
deze voor dit element zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn geen (oppervlakte) beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) aanwezig.

Basiskwaliteit
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening  wordt onderhouden.
De logboeken zijn aanwezig en compleet.
Storingen of verkeerd functioneren komen niet voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een vluchtroute is deze (zonder 
gebruik van een voorwerp) te openen en draait waar nodig met de vluchtrichting mee (de toegangscontrole, 
resp. de elektrische deurbediening belemmert het vluchten niet).
Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn aanwezig en op een logische plaats aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een scheiding met een bepaalde 
mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang zijn alle voorzieningen voor de zelfsluitend-
heid aanwezig. 

ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer worden opengestuurd of zijn te allen tijde 
gemakkelijk en snel te openen en draaien waar nodig met de vluchtrichting mee. 
De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken circlelocks, slagbomen, verkeerslichten, 
roadbarriers en bollards ter plaatse van aanrijroutes van de brandweer worden opengestuurd of zijn te allen 
tijde gemakkelijk en snel te openen/neer te laten. 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze 
zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken en circlelocks ter plaatse van vluchtroutes 
en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts incidenteel tot plaatselijk (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name 
stroomvoerende delen) aanwezig.
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Basiskwaliteit
De toegangscontrole wordt onderhouden.
De logboeken zijn aanwezig en compleet.
Storingen of verkeerd functioneren komen incidenteel tot plaatselijk voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een vluchtroute is deze (zonder 
gebruik van een voorwerp) te openen en draait waar nodig met de vluchtrichting mee (de toegangscontrole, 
resp. de elektrische deurbediening belemmert het vluchten niet).
Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn incidenteel tot plaatselijk niet aanwezig en/of niet op een 
logische plaats aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een scheiding met een bepaalde 
mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de zelfslui-
tendheid slechts incidenteel tot plaatselijk. 

De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken en circlelocks ter plaatse van vluchtroutes 
en/of aanrijroutes van de brandweer worden opengestuurd of zijn te allen tijde te openen en draaien waar 
nodig met de vluchtrichting mee, maar zijn mogelijk niet in geopende stand vastgezet. 

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken en circlelocks ter plaatse van vluchtroutes 
en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn regelmatig (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening wordt onderhouden.
De logboeken zijn aanwezig maar niet meer actueel.
Storingen of verkeerd functioneren komen regelmatig voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een vluchtroute is deze (zonder 
gebruik van een voorwerp) te openen en draait waar nodig met de vluchtrichting mee (de toegangscontrole, 
resp. de elektrische deurbediening belemmert het vluchten slechts incidenteel).
Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn regelmatig niet aanwezig en/of niet op een logische plaats 
aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een scheiding met een bepaalde 
mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de zelfslui-
tendheid regelmatig. 

De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken en circlelocks ter plaatse van vluchtroutes 
en/of aanrijroutes van de brandweer draaien waar nodig met de vluchtrichting mee, maar zijn niet 
gemakkelijk of snel te openen.
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Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken en circlelocks ter plaatse van vluchtroutes 
en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn aanzienlijk (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening wordt onderhouden.
De logboeken zijn niet meer actueel en incompleet.
Storingen of verkeerd functioneren komen aanzienlijk voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een vluchtroute is deze (zonder 
gebruik van een voorwerp) niet overal te openen en/of draait niet overal waar nodig met de vluchtrichting 
mee (de toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening belemmert het vluchten regelmatig).
Voorzieningen voor noodontgrendeling zijn aanzienlijk niet aanwezig en/of niet op een logische plaats 
aangebracht. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een scheiding met een bepaalde 
mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de zelfslui-
tendheid aanzienlijk. 

De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken en circlelocks ter plaatse van vluchtroutes 
en/of aanrijroutes van de brandweer zijn niet gemakkelijk of snel te openen en draaien op plaatsen waar dit 
niet toegestaan is tegen de vluchtrichting in.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken, circlelocks, slagbomen, verkeerslichten, 
roadbarriers en bollards ter plaatse van aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer aan de eisen zoals 
deze voor dit element zijn vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte)beschadigingen van componenten (met name stroomvoerende delen) 
aanwezig.

Basiskwaliteit
De toegangscontrole, resp de elektrische deurbediening wordt niet onderhouden.
De logboeken ontbreken.
Storingen of verkeerd functioneren komen algemeen voor.

deur	in	vluchtroute:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een vluchtroute is deze (zonder 
gebruik van een voorwerp) niet te openen en/of draait niet waar nodig met de vluchtrichting mee (de 
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toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening belemmert het vluchten). Voorzieningen voor 
noodontgrendeling zijn niet aanwezig. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een toegangscontrole, resp. een elektrische deurbediening in een scheiding met een bepaalde 
mate van brandwerendheid of weerstand tegen rookdoorgang ontbreken voorzieningen voor de 
zelfsluitendheid. 

De vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken, circlelocks, slagbomen, verkeerslichten, 
roadbarriers en bollards ter plaatse van aanrijroutes van de brandweer worden niet opengestuurd of zijn 
niet te openen/neer te laten. 

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de toegangscontrole, resp. de elektrische deurbediening, resp. van de 
vouw-, speed-, overheaddeuren, schuif-, rolpoorten/hekken, circlelocks, slagbomen, verkeerslichten, 
roadbarriers en bollards ter plaatse van aanrijroutes van de brandweer  dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Er is geen (daadwerkelijke) uitval van de installaties of toestellen opgetreden. De beveiliging tegen 
ongeoorloofde toegang en de toegangsregistratie functioneert optimaal.

Materiaal
De installaties verkeren in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De beveiligingsinstallatie voldoet 
aan alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De persoonlijke veiligheid in het gebouw is optimaal gewaarborgd. De installatie is 
niet ouder dan 50% van de theoretische levensduur.



136 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Onderdeel	toegangscontrolesyststeem:	Bagagedoorlichtapparaat	in	nieuwstaat

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatie is een enkele maal als gevolg van technische problemen buiten bedrijf geweest. De beveili-
ging tegen ongeoorloofde toegang en de toegangsregistratie kwam hierdoor niet in gevaar. Dit was slechts 
gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen. De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelge-
ving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is ouder dan 50%, maar niet ouder dan 75% van de theoretische 
levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De installatie is enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, als gevolg 
van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was de beveiliging tegen ongeoorloofde 
toegang en de toegangsregistratie niet in bedrijf. Het probleem bleek niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden. Een aantal lezers en onderdelen zijn al vervangen. Er zijn duidelijk beschadigingen 
aanwezig. De installatie voldoet grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting tot het uitvoeren van 
aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De installa-
tie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.
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Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De installatie is meerdere malen als gevolg van technische problemen gedurende langere tijd buiten 
gebruik geweest. Hierdoor werd de functionaliteit van de beveiliging tegen ongeoorloofde toegang en de 
toegangsregistratie bedreigd. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden. Enkele lezers of onderdelen ontbreken of zijn afgekoppeld om storingen 
te voorkomen. De installatie voldoet ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo 
en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De installatie is regelmatig gedurende langere tijd als gevolg van technische problemen buiten bedrijf. 
Hierdoor is beveiliging tegen ongeoorloofde toegang en de toegangsregistratie niet meer mogelijk. Het 
probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.
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Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.15  Beveiliging installaties/gebouwen en terrein

1.		 Overzicht	van	de	elementen

Installaties en elementen behorende tot de functie observeren en detecteren zijn o.a.:
- Guard-wire systeem (865281)
- Taut-wire systeem (865282)
- Hekwerken (i.c.m. guard wire) (890320)
- Terreinbeveiliging CCTV(zie gebouwsignalering/detectie) (890653)
- Centraal meldpaneel (890654)
- Detectoren (890655)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Beveiligingsinstallaties zijn er voor het observeren /bewaken op een centrale plaats van een situatie, 
gebouw, object of deel hiervan. Door het detecteren wordt men automatisch op een ongewenste situatie 
geattendeerd.

Inbegrepen
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende onderdelen. Dus een installatie is inclusief bijbehorende 
melders, signaalgevers, bedieningspanelen en dergelijke. Bij een CCTV-installatie bestaat de installatie uit 
centrale apparatuur, camera’s en monitoren, recorders, enzovoorts maar ook uit de mast waarop de 
installatie staat om het terrein te beveiligen.

Uitgesloten
Niet van toepassing

3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Guardwire systeem
 
Taut-wire systeem
 
Hekwerken(i.c.m. 
guard-wire)
 
Centraal meldpaneel
 
Detectoren

M1

M1

M1

Stuks

stuks

Additionele informatie bij de inventarisatie van elk type/soort installatie 
richt zich op o.a.:

* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Componenten
 - aantal melders of detectoren
 - aantal m1 en hoogte terreinbeveiligingshekwerken
 - aantal BK-en sensorkasten
 - aantal masten en hoogte in meters
* Locatie van centrale apparatuur en centraal meldpaneel en de  

bediening(panelen)
* Een toelichting op de opbouw van de installatie (hoe is de installatie via 

software gekoppeld aan de CCTV-installatie. Zie hiervoor het schema in 
het logboek).

4.	 Relevante	inspectiepunten

Als specifieke inspectiepunten van de installatie kunnen gelden:

BRAND:
• Niet van toepassing. Voor deze elementen zijn vooralsnog geen gebreken m.b.t. brand vastgesteld.

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat



140 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

• capaciteit centrale apparatuur
• camera’s
• kwalitieit beelden op monitoren
• juiste plaatsing van camera’s, monitoren, hekwerken, melders, signaalgevers, sensoren etc.
• opslagmedium van beelden en/of geluid
• leidingen incl. aansluitingen
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
  
Meten en testen van:
• werking camerabediening (zoom en draai)
•  Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Keuringen (niet van toepassing)
• Logboeken (niet van toepassing)
• (revisie)tekeningen
 Voor de genoemde elementen zijn tekeningen noodzakelijk.

Voor een juiste weging voor de score, wordt het gebruik van de tekeningen ingedeeld in een gebruiksma-
trix. Wordt een tekening van een bepaald element vaker geraadpleegd dan bij gebruik van andere elemen-
ten, dan is het van een hoger belang om deze tekeningen (die vaak worden ingezien) op orde te hebben. 
Om dit onderscheid in de beoordeling mee te wegen dient de score van bepaalde elementen te worden 
ingedeeld in de mate van raadplegen of inzien:

Element Raadplegen

veel regelmatig soms incidenteel

Guard-wire systeem - - NW -

Taut-wire systeem - - NW -

Hekwerken icm guard-wire - - - -

Terreinbeveiliging CCTV - - NW -

Centraal meldpaneel - - - -

Detectoren - - - -

(NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht)

5.	 Gebreken

BRAND:
· Niet van toepassing

Zie algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief	
• Instellingen diverse systemen buiten de aanbevolen posities (bandbreedte) ingesteld. Intensiteit 

eindstadium.
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• Zoomen en draaien functioneert niet of matig
• Monitorbeelden niet scherp of weinig contrast
• Centrale verwerkingseenheid defect: intensiteit eindstadium
• Beschadiging in de vorm van deuken, scheuren of gaten: intensiteit eindstadium

Materiaal	
• Ingebrande monitor
• Beeld- en registratiefunctie loopt terug
• Corrosie
• Corrosie van draad- en bevestigingssystemen
• Isolatie van bedrading of leiding uitgedroogd

Basiskwaliteit
• Ontbrekende melder: intensiteit eindstadium
• Type melder niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
• Geen service meer mogelijk
• Beschermingsgraad (IP klasse) onjuist: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Werking/constructief
• Instellingen diverse systemen buiten de aanbevolen posities (bandbreedte) ingesteld. Intensiteit 

vergevorderd stadium. 
• Condensvorming in camerabehuizing, waardoor corrosie kan ontstaan
• Onterechte melding of alarmering: intensiteit eindstadium
• Alarmering of melding komt niet door: intensiteit eindstadium
• Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium

Materiaal
• Beschadigde buitenmantel van leiding

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
• Locatie van melder niet juist gekozen: intensiteit eindstadium
• Bedrading of leidingaanleg wanordelijk
• Overmatige warmteontwikkeling van voeding of elektronica

Geringe	gebreken
Werking/constructief:
• Instellingen diverse systemen buiten de aanbevolen posities (bandbreedte) ingesteld. Intensiteit  
 beginstadium. 

Onderhoud
• Vervuiling
• Ontbreken van logboek bij gecertificeerde installatie: intensiteit beginstadium

Afwerking
• Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bedrading of leiding niet deugdelijk bevestigd
• Onderdeel zoals camera, melder, detector, enzovoorts, niet deugdelijk bevestigd: intensiteit gevorderd 

stadium
• Melder detecteert matig of niet door ervoor geplaatste goederen: intensiteit beginstadium
• Ontbreken van bevestigingsmiddelen: intensiteit gevorderd stadium
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Verval
• Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit 
 Beginstadium
• Ouder dan 75 % van levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
• Afwezigheid certificaten
• Uitgevoerd door ondeskundige
• Tijdstip van uitvoering te laat
• Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
• Afwezigheid
• Logboek niet volledig
Tekeningen
• Afwezigheid
• Relevante gegevens structureel ontbrekend
• Overige gegevens ontbreken incidenteel 
• Niet op  juiste locatie

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Conditieomschrijving	guard-wire	systeem
Conditieomschrijving	taut-wire	systeem
Conditieomschrijving	hekwerken	(i.c.m.	guard-wire)
Conditieomschrijving	centraal	meldpaneel
Conditieomschrijving	detectoren

BRAND:

Voor deze elementen zijn geen conditiebeschrijvingen vastgesteld voor het thema BRAND.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De installatie is geen enkele maal als gevolg van problemen buiten bedrijf geweest. De installatie functio-
neert optimaal en voldoet volledig aan het doel waarvoor zij is aangebracht. De veiligheid in en rond het 
gebouw is optimaal gewaarborgd.

Materiaal
De installatie verkeert in nieuwe staat. Veroudering is niet waarneembaar. Er kunnen uitsluitend kleine 
beschadigingen in de vorm van krassen of lichte vervuiling aanwezig zijn. De installatie voldoet aan alle 
externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is niet ouder dan 50 % van de theoretische levensduur.
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Terreinbeveiliging	in	nieuwstaat

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatie is een enkele maal als gevolg van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was 
waarneming of detectie niet mogelijk. Dit was slechts gedurende zeer korte tijd. Het probleem bleek 
eenvoudig en direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is nog niet waarneembaar. De nieuwbouwglans is er echter af. Er kunnen incidenteel geringe 
gebreken voorkomen zoals loshangende leidingen, enkele ontbrekende melders, of kleine beschadigingen. 
De installatie voldoet aan vrijwel alle externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn echter marginaal en er is geen verplichting tot het uitvoeren van aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van 
service of onderhoud. De installatie is ouder dan 50 %, maar niet ouder dan 75 % van de theoretische 
levensduur.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De installatie is enkele malen gedurende korte tijd, of een enkele maal gedurende langere tijd, als gevolg 
van technische problemen buiten bedrijf geweest. Hierdoor was observering of detectie niet mogelijk. Het 
probleem bleek niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe gebreken zijn duidelijk aanwezig. Er kunnen incidenteel serieuze 
gebreken optreden zoals een enkele defecte monitor, een enkele verkeerd opgestelde camera, onduidelijk 
beeld door te laag contrast bij een enkele camera of monitor, enkele niet aangesloten of verkeerd geplaatste 
melders, enkele ontbrekende of defecte melders. Er kan warmte ontwikkeling plaats vinden in centrale 
apparatuur. De installatie voldoet grotendeels aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo 
en veiligheidseisen. De afwijkingen zijn echter gering en er is geen verplichting tot het uitvoeren van 
aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen geringe meerkosten en/of met een langere 
levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen geringe meerkosten uitgevoerd. De installa-
tie is ouder dan 75% van de theoretische levensduur.
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Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De installatie is meerdere malen als gevolg van technische problemen gedurende langere tijd buiten 
gebruik geweest. Hierdoor werd de functionaliteit van de installatie bedreigd. Observeren en detectie was 
niet mogelijk. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar.

Materiaal
Veroudering is waarneembaar. Geringe en serieuze gebreken zijn regelmatig aanwezig. Er kunnen inciden-
teel ernstige gebreken optreden zoals ingebrande monitoren. Slechte opstelling van camera’s of monito-
ren, Leidingen zijn niet aangesloten waardoor delen van de installatie defect zijn of afgekoppeld. 
Regelmatig komen valse meldingen binnen, plaats van diverse melders zijn verkeerd gekozen. De installatie 
voldoet ten dele aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. De 
afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele punten noodzakelijk is.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn wel verkrijgbaar, maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of met een zeer 
lange levertijd. Het verkrijgen van service of onderhoud wordt tegen aanzienlijke meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De installatie is regelmatig gedurende langere tijd als gevolg van technische problemen buiten bedrijf. 
Hierdoor is observeren en detecteren niet mogelijk. Het probleem bleek herhaaldelijk niet direct oplosbaar. 
De functionaliteit is slecht.

Materiaal
Veroudering is duidelijk waarneembaar. Alle gebreken zijn regelmatig aanwezig. De installatie voldoet op 
een groot aantal punten niet aan de externe regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidsei-
sen. De afwijkingen zijn zodanig dat er sprake is van verplichting tot het uitvoeren van grote aanpassingen.

Basiskwaliteit
De vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Er is nauwelijks nog service of onderhoud 
verkrijgbaar.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5.

ENERGIE:
• (voorlopig)Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Conditie	1:	Uitstekend

Aan alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Alle keuringen, logboeken en tekeningen 
zijn aanwezig en in orde. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn. Slechts een enkele tekening kan onvol-
doende van kwaliteit zijn, maar alleen als alle andere aspecten in orde zijn.

Conditie	2:	Goed

Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan. Tekeningen kunnen vrijwel in orde zijn 
en een enkele onvoldoende. Slechts een enkele keuring of een enkel logboek is onvoldoende of ontbreekt. 
De tekeningen en logboeken zijn echter eenvoudig weer compleet te maken.
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Conditie	3:	Redelijk	tot	matig

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele voldaan. Het kan zijn dat een keuring 
geheel niet is uitgevoerd, ook is daarbij een logboek onvoldoende of ontbreekt. Aan meerdere tekeningen 
zijn tekortkomingen variërend van vrijwel in orde tot een enkele tekening geheel ontbrekend. Soms moest 
men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kon in enkele 
gevallen niet terugzien op de volledige historie van een element doordat het logboek ontbrak of doordat dit 
van onvoldoende kwaliteit was. Om de logboeken en tekening weer op orde te krijgen moet men weliswaar 
een inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.

Conditie	4:	Slecht

Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks voldaan. Keuringen zijn te laat of niet 
uitgevoerd. Logboeken en tekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit of ontbreken geheel. Regelmatig 
moet men de installatie of het toestel onderzoeken om de juiste gegevens te achterhalen. Men kan bijna 
nergens terugzien op de volledige historie van een element door een logboek van onvoldoende kwaliteit of 
door het ontbreken hiervan. Alleen met grote inspanning zijn de logboeken en tekeningen weer op orde te 
krijgen. 

Conditie	5:	Zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de administratieve en wettelijke plichten, dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 4.
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3.16 Beveiliging installaties/gebouwen – gebouwbeheermanagement 

1.		 Overzicht	van	de	elementen	

Installaties en elementen behorende tot deze functie zijn o.a.: 
- regel- en verdeelkasten, klimaat (858110)
- gebouwbeheersysteem (867300
- bliksembeveiligingsinstallatie (861710)
- overspanningbeveiliging (865330)

2.		 Omschrijving	en	afbakening	

Met een regelkast klimaat of gebouwbeheersysteem (GBS) wordt met minicomputers of PC waarin de 
digitale of analoge gegevens die uit de klimaatinstallatie worden “binnengehaald” geanalyseerd verwerkt en 
worden de nodige regelcomponenten aangestuurd. Feitelijk behoren het bedieningsstation, de printer en 
het beeldscherm tot de standaard configuratie van een GBS. Met “doormelding GBS’ wordt een modem 
bedoeld. Door middel van het modem kan op afstand in het computersysteem worden ingelogd en kunnen 
alle gegevens worden uitgelezen of parameters in de regelcomputer worden gewijzigd. 
Het doel van de installatie is om op een doelmatige en veilige wijze processen te regelen, zodat voldaan 
wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoor-
beeld verstaan: 
- het regelen van temperatuur, relatieve vochtigheid of absoluut vocht 
- het regelen van druk, drukverschillen en niveau 
- het regelen van luchtstromen en – hoeveelheden 
- het regelen van waterstromen en – hoeveelheden 

De bliksembeveiligingsinstallatie heeft tot doel om inslagen door bliksem af te leiden naar de aarde, zodat 
geen schade aan het object en zijn elektrische installaties ontstaan.

De overspanningbeveiligingsinstallaties heeft tot doel om overspanningen tussen verschillende delen 
(geleiders) van een elektrische installatie te beperken die kunnen optreden ten gevolgen van schakelhande-
lingen en atmosferische storingen.

Inbegrepen
- Omkasting regelkast
- Draadgoten in de regelkast
- Schakelaars en schakelmateriaal
- Regelapparatuur
- Bedrading/bekabeling
- Onderstation GBS

Uitgesloten
-
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3.	 Registratiemethode	

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Verdeel/ regelkasten 
klimaat 
Gebouwbeheer-
systeem 

Bliksembeveiligings-
installatie

Overspanningsbevei-
ling

Stuks 

Stuks 

Stuks

Stuks
De overspanningsbe-
veiliging dient als één 
installatie te worden 
opgenomen(er is 
sprake van een geheel 
concept van 
overspanningsbeveili-
ging die meerdere 
kasten of verdeelin-
richtingen kan 
omvatten).

Additionele informatie bij de inventarisatie van elk type/soort installatie
richt zich op o.a.:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
aantal onderstations 
* maximaal aantal i/o-punten 
* gekoppeld via … aan de GBS-installatie en … ( zie hiervoor het schema in 

het logboek).

Voor de bliksembeveiligingsinstallatie richt de additionele informatie zich 
op o.a.:

* het aantal m2 dakopppervlak van het beveiligde object benoemen
* aantal opvangers, 
* aantal afgaande leidingen 
* soort materiaal(koper of aluminium)
* aantal aardelektrode vermelden

Voor de overspanningbeveiligingsinstallatie richt de additionele 
informatie zich op o.a.:

* aantal verdeelkasten dat is opgenomen in de installatie

4.		 Relevante	inspectiepunten

Als specifieke inspectiepunten van de installatie kunnen gelden: 

BRAND:
• Niet van toepassing. Voor deze elementen zijn vooralsnog geen gebreken m.b.t. brand vastgesteld.

ONDERHOUD:
Controle op/van:
• algehele staat
• capaciteit centrale apparatuur
• behuizing regel/verdeelkasten
• draadgoten in de regelkasten
• schakelaars en schakelmateriaal
• beschermingsgraden (IP classificatie) van apparatuur onjuist
• signaallampjes/ led’s
• bedrading/bekabeling
• frequentieregelaar
• interventiemodules
• aanwezigheid van juiste onderdelen, en of die nog leverbaar zijn
• draadbreuken in bliksembeveiliigngsnetwerk
• bevestigingen opvangers, netwerk en afgaande leidingen
• De (instel)waarden van de beveiligingen en kloppen die met de ontwerp-(instel)waarden  

Meten en testen van:
• Alle metingen welke omschreven zijn in de NEN3140 inspectie.(zie bijlagen)
• signaleringslampjes
• weerstand bliksembeveiligingsinstallatie
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ENERGIE:
• Optimaal gebruik van Gebouw Beheer Systeem

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
• Keuringen /inspecties

- Controleer op de aanwezigheid van een NEN3140 inspectie, niet ouder dan 5 jaar en conform Rgd 
eisen. (zie bijlagen NEN3140 werkomschrijving en rapportageformat/instructie).

- Indien er een NEN3140 inspectie is uitgevoerd (door externe partij) dienen de resultaten gecontroleerd 
te worden op volledigheid, juistheid, meetwaarden en juiste verwerking van afwijkingen tot gebreken/
aanbevelingen.

5.		 Gebreken	

BRAND:
Zie algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken	

Werking/constructief	
• Volledige uitval centraal systeem. Intensiteit eindstadium.
• niet aangesloten veldapparatuur 
• Beschadiging in de vorm van barsten of gaten: intensiteit eindstadium 
•   Breuk van leiding
•   Leiding is onderbroken of niet aangesloten

Materiaal 
• Corrosie 
•  Gedegenereerd koper
• Verbrande contacten, aansluitklemmen/leidingen 
• Isolatie van de bedrading uitgedroogd 

Basiskwaliteit	
•  Voedingskabel met overmatige warmteontwikkeling in de regelkast 
•   Ontbrekende leiding

Serieuze	gebreken	

Werking/constructief	secundair	
• Uitval centraal systeem. Intensiteit vergevorderd stadium.
• Brommend relais 
• Beschadiging in de vorm van barsten, deuken, intensiteit eindstadium 
•   Defecte kastventilator en/of regelthermostaat
•   Defecte bedieningsknop

Materiaal	
• Niet van toepassing

Basiskwaliteit 
• Kast inwendig niet elektrisch aanrakingsveilig t.g.v. ontbreken afschermplaat overvolle bedradingsgoten 
• Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd 
•   Independantie van keten te hoog door onvoldoende doorsnede
•   Overmatige warmteontwikkeling in regelkast
•   Voedingskabel heet
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•   Overvolle bedradingsgoten

Geringe	gebreken	

Werking/constructief
• Uitval centraal systeem. Intensiteit begin stadium.

Onderhoud	
•  Uit - en inwendige vervuiling 
•   Defect signaleringslampje

Afwerking 
• Beschadiging in de vorm van krassen van beschadigde of loszittende aarding en/of elektrische 

leidinginvoeren
• Ondeugdelijk afgedichte leidinginvoering 
• Onjuiste aanduiding van aansluitingen en componenten in regelkast: intensiteit gevorderd stadium 
•   Niet goed sluitende paneeldeur regelkast

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen	
•   Provisorische kabelverbindingen in kast
•   Geen deugdelijke bevestiging
• materiaalaantasting t.g.v. corrosie 
• ontbreken van onderdelen die de functionaliteit en veiligheid niet beïnvloeden 
• loszittende of hangende veldapparatuur 
•   losliggende en/of hangende bekabeling in regelkast
•   Impedantie van foutstroomketen te hoog door slechte verbindingen
•   Loshangende/ doorgebogen leidingen
•   Beschadigde en/of ontbrekende bevestigingsmiddelen

Verval 
• ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur: intensiteit beginstadium 
• ouder dan 75 % van de levensduur: intensiteit gevorderd stadium 

ENERGIE:
• Niet optimaal benutten van de aanwezigheid van een Gebouw Beheer Systeem, onder andere doordat 

niet alle systemen/ apparatuur erop aangesloten is
• Het niet regelmatig optimaliseren van de installaties met behulp van het Gebouw Beheer Systeem

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
• (voorlopig) niet van toepassing

Element veiligheid gezondheid milieu overig

Bliksembeveiliginsinstallatie  - - - NB

NW:	geen	wettelijke	plicht,	W:	wettelijk	verplicht).	In	enkele	gevaleln	kan	het	voorkomen	dat	een	bliksem	beveiligingsinstalaltie	verplicht	
is	gesteld	om	aan	te	brengen.	Zie	item	keuringen.

6.	Genormeerde	Conditie/Klasse-beschrijvingen

BRAND:

Conditieomschrijving	Regel-	en	verdeelkasten	klimaat
Conditiebeschrijving	Gebouwbeheersysteem
Conditiebeschrijving	Bliksembeveiligingsinstallatie
Conditiebeschrijving	Overspanningsbeveiligingsinstallatie
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Conditie	1:	Uitstekend

Werking/constructief
De bliksembeveiligingsinstallatie voldoet volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn geen (oppervlakte) beschadigingen van componenten aanwezig.

Basiskwaliteit
De aanleg van de bliksembeveiligingsinstallatie is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	2:	Goed

Werking/constructief
De bliksembeveiligingsinstallatie voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts incidenteel tot plaatselijk (oppervlakte) beschadigingen van componenten aanwezig.

Basiskwaliteit
De aanleg van de bliksembeveiligingsinstallatie is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De bliksembeveiligingsinstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn slechts regelmatig (oppervlakte) beschadigingen van componenten aanwezig.

Basiskwaliteit
De aanleg van de bliksembeveiligingsinstallatie is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De bliksembeveiligingsinstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn aanzienlijk (oppervlakte) beschadigingen van componenten aanwezig.

Basiskwaliteit
De aanleg van de bliksembeveiligingsinstallatie is zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De bliksembeveiligingsinstallatie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de (concept) 
NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 
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Materiaal
Er zijn algemeen (oppervlakte) beschadigingen van componenten aanwezig.

Basiskwaliteit
De aanleg van de bliksembeveiligingsinstallatie is zodanig dat er brandgevaar ontstaat.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand van de bliksembeveiligingsinstallatie, dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

Voor de elementen Verdeel/regelkasten klimaat, Gebouwbeheersystemen en Overspanningsinstallaties zijn 
vooralsnog geen conditiebeschrijvingen voor brand gedefineerd
 
ONDERHOUD:

Conditie	1:	Uitstekend	

Werking/constructief	
De bediening, besturing, beveiliging en regeling van de installatie zijn volledig gewaarborgd. 
“Kinderziekten” in de software zijn verholpen. Regelkleppen reageren op de uitgangssignalen en realiseren 
de gewenste regelwaarde. 

Materiaal	
De verouderingsverschijnselen beperken zich tot stofafzetting. Kleine krassen of oppervlakkige beschadi-
gingen aan de regelkast kunnen worden aangetroffen. 

Basiskwaliteit	
De gebruikte fabrikaten of materialen zijn kwalitatief Uitstekend te noemen. De leidingaanleg en de 
bedrading in de regelkast is vakkundig uitgevoerd. Kroonsteen verbindingen worden niet aangetroffen. De  
componenten zijn gecodeerd. Verwisseling van de codering is vrijwel uitgesloten. 

Conditie	2:	Goed	

Werking/constructief	
Het is mogelijk dat zich in de afgelopen jaren een probleem heeft voorgedaan. De oorzaak van het 
probleem was echter eenvoudig te verhelpen. Veelal betreft het een klein defect zoals een slechte verbin-
ding in het besturingscircuit of een slecht contact van een relais. 

Materiaal	
Werkelijke verouderingsverschijnselen zijn nog niet waarneembaar. De regelapparatuur, relais e.d. voldoen 
nog ruimschoots aan de hedendaagse eisen. 

Basiskwaliteit	
De basiskwaliteit komt in grote lijnen overeen met de situatie vermeld onder conditie 1. Het is mogelijk dat 
inmiddels een regelpaneel is vervangen. Het betreft echter een exemplaar van hetzelfde fabrikaat en type. 
Ook is het mogelijk dat een of meer relais zijn vervangen in verband met storingen. Beschermingen tegen 
aanrakingsgevaar van spanningvoerende onderdelen zijn nog aanwezig. 
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Conditie	3:	redelijk	

Werking/constructief	
Een kortstondige onderbreking van het bedrijfsproces kan zijn voorgekomen. De gebruiker heeft hier enige 
hinder van ondervonden. Bedieningsschakelaars en signaleringslampjes functioneren normaal. Een defect 
lampje kan worden aangetroffen. Regelkleppen reageren normaal op de desbetreffende uitgangssignalen 
van de regelpanelen of regelcomputer. 

Materiaal	
Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Geringe gebreken komen zonder meer voor. Een 
serieus gebrek, zoals oververhitting van een hoofdschakelaar of smeltveiligheid kan worden aangetroffen. 
Inwendige vervuiling van de regelkast is binnen redelijke grenzen gehouden Basiskwaliteit Aan de regelkast 
en de regelkleppen zijn de invloeden van het gebruik en de omgeving duidelijk waar te nemen. Ook zijn de 
reparaties die inmiddels zijn uitgevoerd duidelijk waarneembaar. Provisorische verbindingen door middel 
van kroonsteen verbindingen zijn in beeld. Relais van verschillende fabrikaten kunnen inmiddels zijn 
aangebracht. Contacten van motorschakelaars zijn ingebrand. 

Conditie	4:	matig	

Werking/constructief	
Onder de normale gebruiksomstandigheden zijn met enige regelmaat gebruiksonderbrekingen voorgeko-
men. Dit is het gevolg geweest van defecte relais, motorschakelaars, slechte verbindingen in de regelkast of 
in de stelmotor van de regelkast. Door technische veroudering van regelpanelen of de regelcomputer 
ontstaan regelmatig ongewenste afwijkingen in de te regelen grootheden. Wijzigingen in de regelinstallatie 
zijn niet meer op tekeningen verwerkt waardoor het lokaliseren van storingen problematisch is geworden. 

Materiaal	
De veroudering is duidelijk zichtbaar. Geringe gebreken komen zonder meer voor. Meerdere serieuze 
gebreken of een ernstig gebrek, zoals lekkage langs de spindel van een of meer regelkleppen zijn een 
normaal beeld. Hulprelais en motorschakelaars zijn verouderd. Regelpanelen of regelcomputers zijn in 
technisch opzicht achterhaald door de hedendaagse techniek. 

Basiskwaliteit	
De voormalige kwaliteit is niet meer in beeld. Verschillende fabrikaten regelpanelen, relais, motorschake-
laars e.d. zijn inmiddels aangebracht ter vervanging van defecte exemplaren. Het beeld wordt bepaald door 
“oud” en “nieuw”. Door de normale veroudering maar ook door reparaties is de algehele toestand ernstig 
achteruit gegaan. De reparaties aan de regelinstallatie zijn veelal provisorisch uitgevoerd en zeker niet 
professioneel. Dit is met name van toepassing op de elektrische aansluitingen in de regelkast. 
Kabelinvoeren zijn niet meer afgedicht, beschermplaten zijn niet meer aanwezig. Vervangende onderdelen  
zijn beperkt verkrijgbaar. 
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Conditie	5:	slecht	

Werking/constructief	
De betrouwbaarheid van de regelinstallatie is niet gewaarborgd. Uitval van de op de regelkast aangesloten
installaties is een ergernis voor de gebruikers. Bedieningsknoppen ontbreken, signaleringslampjes 
functioneren niet meer. Storingen zijn nauwelijks nog te verhelpen omdat wijzigingen niet op tekening zijn 
aangegeven. 

Materiaal	
Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. Het aantal ernstige gebreken domineert. 
Technische en mechanische gebreken bepalen het beeld. Investeringen in verbeteringen zijn niet meer 
zinvol. 

Basiskwaliteit	
In feite kan de aangetroffen toestand niet meer met een bepaalde basiskwaliteit worden benoemd. 
Vervanging van de regelkast in zijn totaliteit binnen korte termijn is noodzakelijk. Vervangende onderdelen 
zijn niet meer verkrijgbaar.
 

Conditie	6:	zeer	slecht	

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder 5. 

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend
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Technisch
• Er moet een gebouwbeheersysteem aanwezig zijn, dat gekoppeld is aan het monitoren van het energiege-

bruik en het periodiek optimaliseren van de installaties. Uit documentatie moet blijken dat de gegevens 
van de monitoring en de inregel mogelijkheden van het gebouwbeheersysteem gebruikt worden om de 
installaties, vanuit energetisch oogpunt en een kwalitatief goed binnenmilieu, te optimaliseren.

Functioneel
• Het effect van de klimaatinstallatie op het binnenmilieu dient periodiek onderzicht te worden. Dit kan 

door het meten van de kwaliteit van het binnenmilieu of door een klachtenonderzoek uit te voeren onder 
de gebruikers van het gebouw.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• Er moet een gebouwbeheersysteem aanwezig zijn, dat gekoppeld is aan het monitoren van het 

energiegebruik.

Functioneel
• Het effect van de klimaatinstallatie op het binnenmilieu wordt incidenteel onderzicht, door het van de 

kwaliteit van het binnenmilieu of door het uitvoeren van een klachtenonderzoek onder de gebruikers van 
het gebouw.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• Er is een gebouwbeheersysteem aanwezig zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	4:Matig

Technisch
• Er is geen gebouwbeheersysteem aanwezig.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Er zijn geen prestatie-eisen toegewezen aan deze conditie.

Conditie	6:	Zeer	slecht

Er zijn geen prestatie-eisen toegewezen aan deze conditie.

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:

• (voorlopig) niet van toepassing
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4. Onderhoudscycli Elektrotechnische elementen
 

* Bij deze onderdelen of elementen mag de vangnetconstructie “verval” 
worden toegepast (ouder dan 50% of 75% van de levensduur die achter betreffende element is vermeld.
Dit is niet van toepassing op elementen van historische waarde.

Opwekken omzetten 
Onderstaande integrale vervangingscycli zijn gebaseerd op vervangende maatregelen; 
tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
Transformator 40 jaar
Noodstroomaggregaat en roterende nobreak-installatie 35 jaar
Statische nobreak-installatie 20 jaar*
NiCd-accu 10 jaar*
Photo-voltage-cellen 20 jaar*
Onderhoudsvrije loodaccu’s 5 jaar*
Elektrische verwarming 30 jaar

Distribueren 
Onderstaande integrale vervangingscycli zijn gebaseerd op vervangende 
maatregelen; tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
Kabelgoot / ladderbaan 25 jaar
Wand-, plint- en vloergoten 20 jaar
Multizuilen  20 jaar
Elektrische leidingen 50 jaar
Laagspanningsinstallaties 30 jaar
Terreinleidingen  30 jaar
Emergency power off installaties 25 jaar
Hoofdverdeelinrichtingen en groepenkasten 30 jaar

Verlichten 
Onderstaande integrale vervangingscycli zijn gebaseerd op vervangende 
maatregelen; tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
Masten voor terreinverlichting 30 jaar
Verlichtingsarmaturen 20 jaar*
Verlichtingsarmaturen in weinig gebruikte ruimten tot circa 30 jaar
Noodverlichtingunit 15 jaar*
Noodverlichtingsarmaturen 15 jaar*
Accusets in noodverlichtingsarmaturen 4 jaar*
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Communiceren 

Onderstaande integrale vervangingscycli zijn gebaseerd op vervangende 
maatregelen; tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
PZI centrale apparatuur 15 jaar*
PZI ontvanger 15 jaar*
PZI accuset 2 jaar*
Portofoon 10 jaar*
Portofoon accuset 2 jaar*
Mobilofoon 10 jaar*
Zend-/ontvanginstallatie 10 jaar*
Telefoon- en data installatie 10 jaar*
CAI installatie 25 jaar
Intercom, alle apparatuur 15 jaar*
Geluidsinstallatie 25 jaar*

Beveiligen overlast 
Onderstaande integrale vervangingscycli zijn gebaseerd op vervangende 
maatregelen; tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
Zonweringinstallatie motoren, relais, bedienpost 15 jaar*
Zonweringinstallatie automaat 15 jaar*
Overspanningbeveiliging 20 jaar*
Veiligheidsaarding 35 jaar
Medische aarding 25 jaar
Speciale aarding 25 jaar
Aarding trafo hoogspanningsruimte 40 jaar
Uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie 30 jaar

Observeren en detecteren 
Onderstaande integrale vervanging zijn gebaseerd op vervangende 
maatregelen; tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
CCTV centrale apparatuur 8 jaar*
CCTV binnencamera’s 12 jaar*
CCTV buitencamera’s 10 jaar*
CCTV monitoren 8 jaar*
Omtrek en terreinbeveiliging 15 jaar*
Brandmeldinstallatie en apparatuur 15 jaar*
Inbraakmeldinstallatie en apparatuur 15 jaar*
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Beveiligen toegang 

Onderstaande integrale vervangingscycli zijn gebaseerd op vervangende 
maatregelen; tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
Toegangscontrole centrale apparatuur 15 jaar*
Toegangscontrole kaarten 5-10 jaar*
Toegangscontrole lezers 15 jaar*
Elektrische deuropeners en grendels 15 jaar*
Bagage doorlichtapparaat 10 jaar*
Metaal detectiepoort 10 jaar*
Sleutel uitgiftesysteem 15 jaar*

Gebouwbeheer  
Onderstaande integrale vervangingscycli zijn gebaseerd op vervangende 
maatregelen; tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
 
Aanwezigheids- en beletsignalering 20 jaar
Deurbelinstallatie 20 jaar*
Algemeen signaleringsinstallatie 20 jaar
Alarminstallatie 20 jaar*
Nachtwakercontrole installatie 20 jaar*
Overval alarminstallatie 20 jaar
Wateroverlastmelder 20 jaar*
Signalering invalidentoilet 30 jaar
Bediening verlichting 20 jaar*
Installatiesignalering 20 jaar*
GBS bedieningskasten 20 jaar*
Celkast  20 jaar
Regeling verlichting lichtsterkteafhankelijk 20 jaar*
Schakeling verlichting aanwezigheidsafhankelijk 20 jaar*
Bedieningsstations 5 jaar*
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5. Omschrijving elektrotechnische ruimten

Objecten-Gebouwen 

1.	 Overzicht	van	de	ruimten

Gebouw

2.		 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;

Inbegrepen

Uitgesloten
Het terrein waarop het gebouw geplaatst is. (met uitzondering van de aspecten vanuit Brandveiligheid)

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Gebouw M2 bvo

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden:

BRAND:

Brandveilig	gebruik
Het brandveilig gebruik van een gebouw houdt in dat er geen brandgevaar wordt veroorzaakt. Voorts geldt 
dat het melden, alarmeren en bestrijden van brand, het gebruik van vluchtmogelijkheden en het redden 
van personen of dieren niet wordt belemmerd. Deze functie is een vangnet voor algemeen brandgevaarlijk
gebruiksgedrag dat niet al valt onder andere functies. 

Relevante	inspectiepunten
Geen gebruik dat brandgevaar veroorzaakt, zoals:
• Bijv. onvoorzichtig met vuur, geknoei met elektra etc.

Geen aanwezigheid van belemmering voor melding, alarmering of brandbestrijding; afwezigheid van 
obstakels voor brandveiligheidsvoorzieningen zoals:
• Onderdelen van de brandmeldinstallatie (handbrandmelders, brandmeldcentrale, geografisch tableau 

etc.)
• Brandslanghaspels
• Draagbare blustoestellen
• Brandweeringang
• Brandweerlift
• Droge blusleiding
• Brandkranen en bluswaterwinplaatsen
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Geen aanwezigheid van vluchtbelemmering; afwezigheid van obstakels voor of afsluiting van:
• Vluchtroutes
• Nooduitgangen

Geen aanwezigheid van eventuele reddingswerkzaamheden:
• Afwezigheid van belemmeringen voor de brandweerlift

Gebruiksvergunning
Voor o.a. een brandveilig gebruik van  sommige gebouwen is een gebruiksvergunning of een gebruiksmel-
ding verplicht. 

Relevante	inspectiepunten
• Aanwezigheid van de gebruiksvergunning / gebruiksmelding met bijbehorende tekeningen, controle op 
gebruik overeenkomstig de gebruiksvergunning / gebruiksmelding.

Redden	van	personen	en	brandbestrijding
De functie is gericht op de mogelijkheid om personen te kunnen redden en brand te kunnen bestrijden
door brandweerinzet. 

Relevante	inspectiepunten
Aanwezigheid:
• Brandweerlift
Loopafstand:
• Subbrandcompartiment/rookcompartiment - vluchttrappenhuis 
• Subbrandcompartiment – brandweerlift
• Rookcompartiment – vluchttrappenhuis
Inrichting:
• Aanwezigheid voorziening t.b.v. aanvoer verse lucht
• Aanwezigheid voorziening t.b.v. afvoer rook

Het	voorkomen	van	brand

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van het verbod op roken en open vuur:
• Identificatie waar het verboden is te roken en open vuur te hebben:
 - Opslag brandgevaarlijke stoffen
 - Plaatsen waar een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof kan worden gevuld
 - Plaatsen waar brandgevaarlijke stoffen kunnen uitstromen
• Aanwezigheid duidelijk zichtbare symbolen die het verbod aangeven

Het	voorkomen	van	het	eerste	begin	van	brand	

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van aankleding van een besloten ruimte:
• Aanwezigheid aankleding(gordijnen, vitrages, slingers en andere ornamenten in besloten ruimten) dat 

brandgevaar kan opleveren
• Positionering aankleding
• Maximale temperatuur apparatuur en installaties die met aankleding in aanraking komen
• Aanwezigheid van met brandbaar gas gevulde ballonnen

Praktische	aspecten:
• Brandbaarheid van de aankledingsobjecten
• Omvang en massa van de aankledingsobjecten en de mogelijkheid dat deze elkaar ontsteken (onderlinge 

afstand)
• Aantal personen dat maximaal in de ruimte verblijft of vlucht
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• Verticale ruimte tussen vloer en niet op de vloer geplaatste aankleding
• Druppelvorming bij brand van de aankleding boven een vloer bestemd voor gebruik door personen.
• Hoge oppervlaktetemperaturen van verlichting
• Testrapporten of certificaten van aankledingsobjecten

Het	voorkomen	van	snelle	branduitbreiding

Relevante	inspectiepunten
• Aanwezigheid stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen
• Materiaalgebruik aan de naar de lucht gekeerde zijde van de inrichtingselementen
• Testrapporten en classificatiedocument opvragen van de materialen aan de naar de lucht gekeerde zijde 

van inrichtingselementen

Het	waarborgen	van	voldoende	doorstroomcapaciteit
De functie (het waarborgen van voldoende doorstroomcapaciteit Dit houdt in dat er eisen gesteld worden 
aan de inrichting(inventaris) van een ruimte zodat personen veilig kunnen vluchten bij brand). 

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van opstelling inventaris:
• Beschikbare vloeroppervlakte per persoon
• Opstelling van zitplaatsen 
• Breedte van doorgangen en gangpaden 

Praktische	punten:
• Beschikbare oppervlakte is gelijk aan vloeroppervlakte van de verblijfsruimte minus de oppervlakte van 

inventaris
• Aan elkaar gekoppeld of aan de vloer bevestigd zijn van zitplaatsen
• Vrije ruimte tussen rijen zitplaatsen (inclusief aanwezigheid tafels)
• Aantal zitplaatsen in de ruimte
• Aantal einden van een rij zitplaatsen dat op een gangpad of uitgang uitkomt
• Aantal zitplaatsen per rij
• Vrije doorgang van het gangpad of de uitgang
Voor ruimten met stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen
• Breedte gangpaden
• Vrije ruimte voor uitgang

Het	voorkomen	van	een	snel	ontwikkelende	brand

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van opslag brandgevaarlijke en brandbare stoffen:
• Of er een opslag voor brandgevaarlijke of brandbare stoffen nodig is
• Of er een opslag voor brandgevaarlijke of brandbare stoffen aanwezig is
• Of deze opslag bij brand tot een onveilige situatie kan leiden

Praktische	punten:
• Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen
• Hoeveelheid aanwezige brandgevaarlijke stoffen
• Verpakking aanwezige brandgevaarlijke stoffen
• Gebruik aanwezige brandgevaarlijke stoffen
• Aanwezigheid opslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen
• Mogelijkheid tot ontstaan gevaarlijke situatie voor aangrenzend perceel bij brand
• Bij opslag van hout:
 - Opvragen berekende stralingsbelasting bij brand
 - Bereikbaarheid en toegangsmogelijkheden van de opslag
 - Capaciteit bluswatervoorziening
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Relevante	inspectiepunten
• Aanwezigheid BHV-/ontruimingsplan verplicht bij de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie
• Aanwezigheid van een logboek met hierin vastlegging van de resultaten van ontruimingsoefeningen

Aanvullend op de wettelijke eisen kan het ontstaan van brand verder voorkomen worden door het voldoen 
aan de punten.

Relevante	inspectiepunten
• Is er een actuele NEN 3140 rapportage van de elektrische installaties?
• Leveren aanwezige kooktoestellen geen gevaar op voor het ontstaan van brand?
• Wordt afval verzameld in een veilig opgestelde, afsluitbare container van moeilijk brandbaar materiaal? 

Zijn afvalcontainers in buitenopslag op veilige afstand van het gebouw opgesteld of is de gevel nabij de 
containers onbrandbaar en niet voorzien van ramen en/ of deuren?

• Worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden extra maatregelen getroffen tegen het ontstaan van brand?
• Is opslag afwezig in de rookvrije vluchtroute? (eis geldt voor gebouwdeel waar geslapen wordt)
• Is opslag afwezig in de brand- en rookvrije vluchtroute?
• Is de goede werking van brand- en rookwerende rolluiken geborgd?
• Indien, tijdens verblijf van mensen, er hekken aanwezig zijn die de ontvluchting kunnen belemmeren, 

draaien deze dan met de vluchtrichting mee of zijn deze vastgezet?
• Zijn uitgangen van het gebouw verlicht ≥10 lux tpv de vloer?
• Zijn traptreden voldoende verlicht In situaties waarin ruimten tijdens gebruik verduisterd zijn?

Relevante inspectiepunten voor een BHV-/ontruimingsplan
• Is er een BHV-/ontruimings plan?
• Is in dit BHV-/ontruimings plan de inzet van de brandweer betrokken?
• Is instemming van de brandweer schriftelijk vastgelegd?
• Is het BHV-/ontruimings plan nog up to date?
• Vinden BHV-/ontruimings oefeningen plaats en wordt dit schriftelijk vastgelegd in een logboek oid? 
• Zijn alle medewerkers ervan op te hoogte hoe te handelen bij brand en ontruiming?
• Zijn er ontruimingsplattegronden aanwezig en op elke verdieping, zichtbaar opgehangen?
• Wordt het BHV-/ ontruimingsplan ≥ 1x/jaar geoefend, waarbij tenminste een deel van het bouwwerk 

ontruimd wordt?
• Heeft meer dan ca. 80% van het personeel wel eens deelgenomen aan een ontruimingsoefening?

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:
Veel voorkomende gebreken/ tekortkomingen:

Ernstige	gebreken:
• In het gebouw zijn (licht) brandbare voorwerpen/ stoffen aanwezig. Handelingen die worden verricht/

nagelaten en/of het gebruik van werktuigen kunnen brand veroorzaken.
• Melding, alarmering of brandbestrijding wordt belemmerd door aanwezige voorwerpen/stoffen of door 

verrichte/ nagelaten handelingen of gebruik van werktuigen.
• Vluchten wordt belemmerd door aanwezige voorwerpen/ stoffen of door verrichte/ nagelaten handelin-

gen of gebruik van werktuigen.
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• Redden van personen of dieren wordt belemmerd door aanwezige voorwerpen / stoffen of door ver-
richte/ nagelaten handelingen of gebruik van werktuigen.

• De verplichte gebruiksvergunning is niet aanwezig.
• Het gebouw wordt gebruikt in strijd met de afgegeven gebruiksvergunning.
• De verplichte gebruiksmelding is niet aanwezig.
• Het gebouw wordt gebruikt in strijd met de gedane gebruiksmelding.
• Er is geen BHV-/ontruimingsplan opgesteld voor het gebouw.
• De medewerkers zijn niet op de hoogte van hoe te handelen in geval van brand of ontruiming.
• De BHV-/ontruimingsoefeningen worden niet gehouden.
• De opstelling van de inventaris is zodanig dat er <0,25 m2 beschikbaar is per staplaats.
• De opstelling van de inventaris is zodanig dat er <0,30 m2 beschikbaar is per zitplaats die niet kan 

verschuiven / omvallen.
• De opstelling van de inventaris is zodanig dat er <0,50 m2 beschikbaar is per zitplaats die kan verschui-

ven/ omvallen.
• Er is <0,4 m ruimte tussen de rijen zitplaatsen.
• Er zijn >=8 stoelen in een rij, maar de rij komt niet uit op >=2 gangpaden.
• Er zijn >=16 zitplaatsen per rij maar de ruimte tussen de rijen is niet >0,45m en/of de gangpaden zijn niet 

>0,6m breed.
• Er zijn >=32 zitplaatsen per rij maar de gangpaden en uitgangen zijn niet >0,46 m breed.
• Er zijn >=50 zitplaatsen per rij maar de gangpaden en uitgangen zijn niet >1,1 m breed.
• Er is <0,5m2 vrij vloeroppervlak per persoon en de aanwezige inventaris is zo opgesteld dat deze kan 

verschuiven of omvallen.
• De gangpaden tussen de stands, kramen, schappen podia etc. zijn <1,1 m breed.
• De vrije vloeroppervlakte voor uitgangen van publieke ruimten met stands, kramen, podia, etc. heeft niet 

minimaal de lengte en breedte van de uitgang.
 
Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Brandgevaar.
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• Slachtoffers in geval van een calamiteit.

Serieuze	gebreken:
• In het gebouw bevinden zich ballonnen gevuld met brandbaar gas.
• Het BHV-/ontruimingsplan is niet meer actueel.
• De resultaten van de BHV-/ontruimingsoefeningen zijn niet vastgesteld in een logboek.
• De ontruimingsplattegrond is niet op de relevante plaats aanwezig.
• Bij brandgevaarlijke werkzaamheden worden geen extra maatregelen getroffen tegen brand.
• Bij het afsteken van vuurwerk in het gebouw wordt niet minimaal 14 dagen van te voren een verzoek 

hiertoe ingediend bij B&W.
• De stookruimte wordt gebruikt als opslagruimte.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Brandgevaar
• Slachtoffers in geval van een calamiteit

Geringe	gebreken:
• Het BHV-/ontruimingsplan is niet voorzien van (schriftelijke) instemming van de brandweer.
• Een aanduiding brandgevaarlijke stoffen is niet aanwezig of voldoet niet aan de NEN3011:2004 en/of is 

slecht zichtbaar of beschadigd.

Brandveiligheidsrisico’s	geringe	gebreken:
• Brandgevaar.
• Slachtoffers in geval van een calamiteit.
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Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

6.	 Genormeerde	conditie-omschrijvingen	

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van functioneertuigen, middelen of 
voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen niet voor.

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig en het gebouw wordt gebruikt conform afgegeven gebruiks-
vergunning of gedane gebruiksmelding. 
Actueel BHV-/ontruimingsplan is aanwezig en bekend bij medewerkers en voorzien van schriftelijke 
instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden jaarlijks gehouden en een actueel logboek is aanwezig.
Actuele en duidelijke ontruimingsplattegronden zijn op iedere verdieping aanwezig. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is. Indien aanwezig 
beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn 
vastgelegd in de (concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting).

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van functioneertuigen, middelen of 
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voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen incidenteel tot plaatselijk voor.

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig en het gebouw wordt gebruikt conform afgegeven gebruiks-
vergunning of gedane gebruiksmelding. 
Actueel BHV-/ontruimingsplan is aanwezig en bekend bij medewerkers maar niet voorzien van schriftelijke 
instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden jaarlijks gehouden en een logboek is aanwezig.
Actuele en duidelijke ontruimingsplattegronden zijn op iedere verdieping aanwezig. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van functioneertuigen, middelen of 
voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen regelmatig voor.

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig en het gebouw wordt gebruikt conform afgegeven gebruiks-
vergunning of gedane gebruiksmelding. 
Actueel BHV-/ontruimingsplan is aanwezig maar niet bekend bij medewerkers en niet voorzien van 
schriftelijke instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden jaarlijks gehouden maar een actueel logboek ontbreekt.
Actuele en duidelijke ontruimingsplattegronden zijn aanwezig maar niet op iedere verdieping. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
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Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van functioneertuigen, middelen of 
voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen aanzienlijk voor.

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig maar niet meer actueel. Het gebouw wordt wel gebruikt 
conform afgegeven gebruiksvergunning of gedane gebruiksmelding. 
Het BHV-/ontruimingsplan is aanwezig maar niet actueel en onbekend bij medewerkers en niet voorzien 
van schriftelijke instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden minder dan jaarlijks gehouden en een logboek ontbreekt.
Actuele en ontruimingsplattegronden zijn aanwezig, maar niet allemaal meer duidelijk en niet op iedere 
verdieping aanwezig. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
(concept) NEN 6059 deel 1 (nulmeting). 

Materiaal
Er zijn met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn aanwezig of niet zodanig opgeslagen dat 
ze brandgevaar veroorzaken/ bij brand een brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van functioneertuigen, middelen of 
voorzieningen veroorzaken brandgevaar/ leveren bij brand een brandgevaarlijke situatie op.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen algemeen voor. 

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is niet aanwezig en/of het gebouw wordt gebruikt in strijd met de 
afgegeven gebruiksvergunning of gedane gebruiksmelding. 
Het BHV-/ontruimingsplan is niet aanwezig. 
Ontruimingsoefeningen worden niet gehouden.
Actuele ontruimingsplattegronden ontbreken. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden niet getroffen.
Vuurwerk wordt (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn niet aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat er onvoldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over onvoldoende breedte.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het gebruik van het gebouw dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2b Elektrotechniek	| 167 

Ruimten-functies- Technische ruimte (incl. stookruimte)

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Meterruimte
Stookruimte
Liftmachineruimte
Liftschacht, incl. liftput
Overige technische ruimten
(leiding)Schachten
(leiding)Kokers
Kruipruimten

2.	 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

Ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van een gebouw, waaron-
der in elk geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte, (leiding) Schachten, (leiding)Kokers, 
Kruipruimten en overige technische ruitmen voor het opstellen van apparatuur.

Inbegrepen
-
Uitgesloten
-

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Meterruimten stuks  

Stookruimten stuks Additionele informatie kan zich richten op:
* de afmeting van de ruimte, in m2bvo. 
* aantal vluchtdeuren
* brandwerendheid
* ventilatievoorzieningen (incl. afmetingen en plaats 
in ruimte)
* de daarin opgestelde apparatuur

Liftmachineruimten stuks

Liftschacht stuks

Overige technische ruimten stuks * locatie

(Leiding)Schacht stuks * locatie
* aanwezigheid type infrastructuur

(Leiding)Koker stuks * locatie
* aanwezigheid van type infrastructuur

Kruipruimte m2 * locatie(onder welke bouwdelen)
* aanwezigheid van type infrastructuur
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4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 

BRAND:	
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden 
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau 
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven.

Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van het beperken ontstaan brandgevaarlijke
situatie:
• Toegepaste materialen op plaatsen waar (door de aard van het gebruik) een verhoogd risico op het 

ontstaan van brand is of een eventuele brand slecht zichtbaar is.

Praktische	punten:
• Afstand tussen dak, perceelsgrens en andere bouwwerken
• Stookplaats
• Schacht, koker of kanaal
• Rookafvoer
• Dak
• Gebruik onbrandbaar materiaal
• Testrapporten van de gebruikte materialen

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw 

ONDERHOUD:
- gangbaarheid toegangsdeur en functioneren deurdranger
- bereikbaarheid vluchtweg
- aanwezigheid van brandbare materialen
- gebruik als opslagruimte (niet toegestaan)
- vervuiling ventilatievoorziening (netto doorlaat)
- staat van het vogelgaas (ventilatievoorziening)
- bevestiging rookgasafvoer
- verbindingen rookgasafvoer
- doorvoeringen rookgasafvoer (o.a. het dak)

ENERGIE:
- 

INZICHT	AAN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
- 

5.	 Gebreken	

BRAND:
- 

ONDERHOUD:
Ernstige gebreken
Materiaalintrinsiek
- gaten of barsten in het rookgasafvoer- of luchttoevoerkanaal of ventilatievoorziening 
- materiaalaantasting in de vorm van corrosie die de functionaliteit beïnvloedt
- lekkage in de vorm van rookgaszijdige lekkage van het rookgasafvoerkanaal

Basiskwaliteit
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- capaciteit van de aan- en of afvoerkanalen onvoldoende
- ontbreken van de vereiste brandschakelaar bij stookruimte 
- ontbreken van de vereiste deurdranger 
- ontbreken van gas- en/of brandwerende doorvoeringen

Serieuze	gebreken

Werking	secundair
- niet goed functionerende deurdranger
Constructief	secundair
- beschadigingen in de vorm van deuken in het rookgasafvoer- of luchttoevoerkanaal
- beschadiging in de vorm van beschadigde gas- of brandwerende doorvoeringen

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
- vervuiling van de ventilatievoorzieningen, rookgasafvoer- of luchttoevoerkanaal die de functionaliteit  
 beïnvloeden
- ruimte wordt gebruikt als opslagruimte

Geringe	gebreken
Onderhoud
- uitwendige vervuiling

Afwerking
- beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
- materiaalaantasting in de vorm van uitwendige corrosie die de functionaliteit niet aantasten
- onvoldoende verlichting van de ruimte

ENERGIE:
- 

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

6.		 Genormeerde	conditieomschrijvingen	

BRAND:
Niet van toepassing. Gebreken dienen aan de specifieke elementen gekoppeld te worden. Indien het gebrek 
niet aan een element kan worden toegeschreven dient deze bij gebouw te worden genoemd.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
De ruimte verkeert in een nieuwbouwstaat. Er kunnen uitsluitend kleine mechanische beschadigingen in 
de vorm van krassen of een lichte uitwendige vervuiling worden waargenomen. Onder de normale 
gebruiksomstandigheden zijn geen bedreigende situaties opgetreden. Van brand- en/of explosiegevaar is 
geen sprake.

De overdracht van energie ondervindt op geen enkele wijze stagnatie.

Lekkages worden niet aangetroffen. Verstoppingen zijn niet aan de orde. De gebruikte materialen zijn 
afgestemd op het gebruik en de toepassing van het toestel.
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Conditie	2:	goed
Veroudering is waarneembaar. De “nieuwbouwglans” is er duidelijk af. Het is mogelijk dat zich in de 
afgelopen jaren in enige onderdelen kalkafzetting of een interne vervuiling heeft gemanifesteerd zonder 
echter het bedrijfsproces ernstig te verstoren. Onder de normale gebruiksomstandigheden zijn echter geen 
bedreigende situaties met betrekking tot het functioneren opgetreden.

De energieoverdracht is nog steeds gewaarborgd. Van brand- en/of explosiegevaar is geen sprake. Geringe 
gebreken kunnen worden waargenomen. Een serieus gebrek kan worden aangetroffen. Bedoeld wordt een 
gebrek dat zonder hoge kosten kan worden verholpen.
Conditie	3:	redelijk
Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Onder normale gebruiksomstandigheden is de 
functionaliteit van de ruimte al meerdere malen in het geding geweest. Een langdurige onderbreking van 
de functie is echter niet aan de orde geweest. 

Brand- en/of explosiegevaar is niet aanwezig. Een ernstig gebrek kan zich voordoen. Feitelijk wordt hiermee 
een type gebrek bedoeld dat de functionaliteit zelf niet aantast en met enige inspanning kan worden 
verholpen. 

Uitwendig zijn onderdelen niet meer tegen corrosie beschermd door het ontbreken van een afwerklaag. De 
ruimte voldoet echter nog wel aan de criteria die zijn gesteld.

Conditie	4:	matig
De veroudering is duidelijk zichtbaar. Onder de normale gebruiksomstandigheden zijn met enige regelmaat 
gebruiksonderbrekingen voorgekomen.

De reparaties zijn veelal provisorisch uitgevoerd en zeker niet professioneel. De functionaliteit is op langere 
termijn niet meer gewaarborgd. Een lekkage met financiële vervolgschade van enige omvang kan al zijn 
voorgekomen. Lekkages geven problemen. 

De kosten om de toestand daadwerkelijk te verbeteren zullen aanzienlijk zijn. Het is duidelijk waarneem-
baar dat reparaties gehaast en zonder zorg zijn uitgevoerd. Sporen van lekkages zijn duidelijk waarneem-
baar. Uitwendig maakt de ruimte een vervuilde en verwaarloosde indruk.

Conditie	5:	slecht
Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. De betrouwbaarheid van de ruimte is niet 
meer gewaarborgd. Onderdelen zijn niet meer leverbaar. De afzetting van kalk en vuil is vrijwel niet meer te 
verwijderen

De afwerklagen zijn vrijwel geheel verdwenen. De kosten voor herstel benaderen de vervangingskosten.



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2b Elektrotechniek	| 171 

Brand- of explosiegevaarlijke situaties zijn van toepassing. De oorspronkelijke basiskwaliteit is vrijwel 
geheel verdwenen. Lekkages hebben een verwoestende uitwerking op de materialen veroorzaakt. Een 
ingrijpende renovatie is niet meer zinvol.

Conditie	6:	zeer	slecht
Een zo slechte toestand van het toestel dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
- 

INZICHT	IN	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
- 
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A, Be, Bi, 
E, W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Bi Scheidingen Vloerconstructie Binnenvloerconstr (incl. balkon) 231100 m2

Bi Scheidingen Vloerconstructie Trap binnen 240100 m2

Bi Scheidingen Vloerconstructie Helling binnen 240200 m2

Bi Scheidingen Vloerconstructie Leuning/valbeveiliging binnen 342100 m1

Bi Scheidingen Vloerconstructie Installatievloer 431200 m2

Bi Scheidingen Vloerafwerking Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer 431400 m1

Bi Scheidingen Vloerafwerking Vaste afwerklaag vloer 432100 m2

Bi Scheidingen Vloerafwerking Losse afwerklaag vloer 432200 m2

Bi Scheidingen Constructie binnenwandopeningen Kozijnwerk binnen 320100 m2

Bi Scheidingen Uitrusting binnenwandopeningen Beglazing binnen 320500 m2

Bi Scheidingen Uitrusting binnenwandopeningen Beglazing isolatieglas binnen 320520 m2

Bi Scheidingen Uitrusting binnenwandopeningen Beglazing veiligheidsglas bin. 320530 m2

Bi Scheidingen Uitrusting binnenwandopeningen Deuren binnen 323000 st

Bi Scheidingen Wandconstructie Binnenwanden 222100 m2

Bi Scheidingen Wandconstructie Skeletdeel binnen 281200 m2

Bi Scheidingen Wandconstructie Separatiewand - inbouw 381000 m2

Bi Scheidingen Wandafwerking Afwerklaag binnenwanden 421100 m2

Bi Scheidingen Wandafwerking Bekleding binnenwanden 421200 m2

Bi Scheidingen Wandafwerking Dilatatie/Elast. voeg bin.wand 421400 m1

Bi Scheidingen Wanduitrusting Ladders en klimijzers binnen 240300 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Verlaagd systeemplafond 451200 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Dilatatie/Elast. voeg plafonds 451400 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Afwerklaag plafond 452100 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Bekleding 452200 m2

6. SEL kompleet overzicht
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A, Be, Bi, 
E, W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Bi Beschermen Schilderwerk Bin. dekkend watergedragen 490510 m2

Bi Beschermen Schilderwerk Bin.dekkend oplosmiddelhoudend 490520 m2

Bi Beschermen Schilderwerk Bin. dekkend prepaint 490530 m2

Bi Beschermen Schilderwerk Bin. transparant 490550 m2

Bi Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Afvoer vastvuil + app. 526100 m1

Bi Ruimten Specifiek gebruiker inrichtingen Vast meubilair 711110 st

Bi Ruimten Specifiek gebruiker inrichtingen Sport/Fitness/trimz.inrichting 722200 st

Bi Ruimten Opslag inrichtingen Vaste opslagvoorzieningen 761000 m1

Be Omhulling Gevelconstructie Gevel 210000 m2

Be Omhulling Gevelconstructie Skeletdeel buiten 281100 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Afdichtvoegen gevelopeningen 310600 m1

Be Omhulling Gevelafwerking Afwerklaag gevel 411100 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Voegwerk 411110 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Bekleding gevel 411200 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Dilatatie/Elast. voeg buit.wand 411400 m1

Be Omhulling Geveluitrusting Ladders en klimijzers buiten 240800 m2

Be Omhulling Geveluitrusting Luifel 270300 m2

Be Omhulling Geveluitrusting Gootconstructie 270600 m1

Be Omhulling Geveluitrusting Traliewerken 310300 m2

Be Omhulling Constructie gevelopeningen Kozijnwerk buiten 310100 m2

Be Omhulling Constructie gevelopeningen Vliesgevel 310400 m2

Be Omhulling Uitrusting gevelopeningen Beglazing buiten 310500 m2

Be Omhulling Uitrusting gevelopeningen Beglazing isolatieglas buiten 310520 m2

Be Omhulling Uitrusting gevelopeningen Beglazing veiligheidsglas buit. 310530 m2

Be Omhulling Uitrusting gevelopeningen Deuren buiten 313000 st

Be Omhulling Buitenvloer constructies Vloer buiten (incl balkon) 233000 m2
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A, Be, Bi, 
E, W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Be Omhulling Buitenvloer constructies Trap buiten 240600 m2

Be Omhulling Buitenvloer constructies Helling buiten 240700 m2

Be Omhulling Buitenvloer constructies Hekwerken/leuningen buiten 342200 m1

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer 433400 m1

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Afwerklaag buitenvloer 434100 m2

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Bekleding buitenvloer 434200 m2

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Plafondafwerkingen buiten 453100 m2

Be Omhulling Dakconstructie Dak constructie 270100 m2

Be Omhulling Dakafwerking Dakbedekking vlak dak 471100 m2

Be Omhulling Dakafwerking Dakbedekking hellend dak 471200 m2

Be Omhulling Dakafwerking Dakgootbekleding 472200 m1

Be Omhulling Dakuitrusting Overklimbeveiligingen 342500 m1

Be Omhulling Dakuitrusting Schoorsteen/ventilatiekanaal 372100 m1

Be Omhulling Dakuitrusting Daglichtvoorziening 372200 m2

Be Omhulling Dakuitrusting Valbeveiligingen 472300 st

Be Onderbouw Constructie Kelder incl. koekoek 130200 m2

Be Onderbouw Constructie Funderingsconstr (m2 voetprint) 160100 m2

Be Onderbouw Constructie Paalfunderingen (m2 voetprint) 170000 m2

Be Onderbouw Uitrusting Vloeren op grondslag 130100 m2

Be Beschermen Schilderwerk Bu. dekkend watergedragen 490110 m2

Be Beschermen Schilderwerk Bu. dekkend oplosmiddelhoudend 490120 m2

Be Beschermen Schilderwerk Bu. dekkend prepaint 490130 m2

Be Beschermen Schilderwerk Bu. transparant 490150 m2

Be Terreinen Afwerkingen Terreinafwerkingen 904000 m2

Be Terreinen Uitrusting Opstallen 902000 st

Be Terreinen Uitrusting Omheiningen/schuttingen 903000 m1
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A, Be, Bi, 
E, W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Be Terreinen Uitrusting Muren 903100 m1

Be Terreinen Uitrusting Terreinmeubilair 907000 st

Be Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Drainage 901000 pm

E Elektriciteit Energieverbruikende toestellen, 
apparaten en machines

Verlichtingsarmaturen 863140 pm

E Elektriciteit Energieverbruikende toestellen, 
apparaten en machines

Buitenverlichting 890630 pm

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Noodstroomaggregaat 861111 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Noodverlichtingsunit+bekabel. 861112 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit No-Break-installatie 861113 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Photo-Voltage-cellen 861114 m2

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Aarding algemeen 861200 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Aarding trafo hoogsp.ruimte 861240 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Transformatoren 861410 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Bliksembeveiligingsinstallatie 861710 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Overspanningsbeveiliging 865330 st

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Bekabeling/Distributie elektra 861300 pm

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Hoogspanningsverdeelinr. 861420 st MV

E Elektriciteit Distributie elektriciteit (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht 861500 st

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Laagspanningsinstallatie 863130 pm

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Krachtstroominstallatie extern 890620 pm

E Verwarmen Afgifte verwarmen Elektrische verwarming 862226 st

E Veiligheid personen Calamiteitenvoorziening Noodverlichtingsarmatuur 863210 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen communicatie Personen-zoek-installatie 864120 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen communicatie Intercominstallatie 864220 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen communicatie Portofoon-/Mobilofooninstal. 864230 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Telefooninstallatie 864210 st MV

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Geluidsinstallatie 864240 st



176 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

A, Be, Bi, 
E, W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Vertaalinstallatie 864250 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Conferentie-/vergaderinstal. 864260 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Data-installatie 864410 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Centraal-antenne-installatie 864620 st

E Omhulling Uitrusting gevelopeningen Deuren electrisch 831311 st

E Omhulling Uitrusting gevelopeningen Rolluiken 831354 st

E Omhulling Uitrusting gevelopeningen Zonweringsinstallaties; 865310 st MV

E Scheidingen Wanduitrusting Brandwerende doorvoeringen 865140 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Signalering 864100 pm

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie CCTV-installatie 864310 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Inbraaksignaleringsinstall. 865210 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Overval-alarminstallatie 865250 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Sociale alarmering 865400 st

E Veiligheid personen Personen communicatie Omroep- en ontruimingsinstall. 865150 st

E Veiligheid personen Personen signalering/detectie Brandmeldinstallatie 865110 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Toegangscontrole 865220 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Elekt deurbedien(grendel/magn) 865225 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Slagb,verk.licht & roadbarrier 890340 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Vouw/speed/schuif/rol/overhead 890347 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwbeheermanagement Verdeel/regelkast klimaat 858110 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwbeheermanagement Gebouwbeheersysteem 867300 st MV

E Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Wateroverlastmelder 865360 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Guard-wire syst. 865281 m1 MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Taut-wire syst. 865282 m1 MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Hekwerken (icm guard-wire) 890320 m1

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Terreinbeveiliging CCTV 890653 st MV
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Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Centraal meldpaneel 890654 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Detectoren 890655 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Opwekking/omzetting Afzuiginstallaties 857200 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Opwekking/omzetting Luchtbehandelingskasten (LBKs) 857510 st MV

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Opwekking/omzetting Centrale stofzuiginstallatie 875200 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Distributie vent./lbh incl. app. en 
toebehoren

Ventilatievoorziening 851020 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Distributie vent./lbh incl. app. en 
toebehoren

Luchtkanalen, app. en isolatie 857714 pm

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Afgifte luchtbehandeling Ventilatorconvector 857705 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Afgifte luchtbehandeling Inductie-unit 857706 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Afgifte luchtbehandeling VAV-box 857709 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Rookgasafvoer ketel 851030 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warmteopwekeenheid (bv ketels) 851200 st MV

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warm/heetwaterketel 851220 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Stoomketel lage druk < 0,5 bar 851241 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Ventilatorbrander 851260 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Rookgascondensor 851270 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warmteopwekeenheid lokaal 851300 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warmte & elektr opwekeenh(WKK) 851400 st

W Verwarmen Distributie verwarmen Verdeler/verzamelaar verwarmen 856101 st

W Verwarmen Distributie verwarmen Pompen >2kW, fundatiep verwarm 856102 st

W Verwarmen Distributie verwarmen Leidingnet + toebeh verwarmen 856103 pm

W Verwarmen Distributie verwarmen Expansievoorz. verwarmen 856109 st

W Verwarmen Distributie verwarmen Meetinr (Verbruiksm + telwerk) 856119 st

W Verwarmen Afgifte verwarmen Luchtverwarmer ind. Gestookt 856108 st

W Verwarmen Afgifte verwarmen Afgifte element warmte 856117 pm

W Verwarmen Afgifte verwarmen Verbruikend toestel (stoom) 856204 st
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Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Koudeopwekeenheid lokaal 855100 st

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Koudeopwekeenheid Centraal 855200 st

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Absorptiekoelmachine + app 855205 st

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Koeltoren 855207 st

W Koelen Distributie koelen Verdeler/verzamelaar koelen 855301 st

W Koelen Distributie koelen Pompen >2kW, fundatiep. koelen 855302 st

W Koelen Distributie koelen Leidingnet + app. Koelen 855303 pm

W Koelen Distributie koelen Expansievoorzieningen koelen 855306 st

W Koelen Afgifte koelen Geintegr. inst./ koel-plafond 845124 pm

W Warmte / koudeop-
slag-systeem

Opwekking/omzetting warmte/koude Warmtepomp (WKO installatie) 851500 st

W Warmte / koudeop-
slag-systeem

Opwekking/omzetting warmte/koude Bodemopslag warmte 851540 st

W Warmte / koudeop-
slag-systeem

Opwekking/omzetting warmte/koude Warmte koude opslagsysteem 855230 st

W Water Opwekker_omzetten Waterbehandeling 853500 st MV

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Leidingn app+toebeh drinkwater 853103 pm

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

beveilig drinkw (bv keerklep) 853105 st

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Drukverhogingsinstallatie 853140 st

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Leidingn,app+toebeh bedr.water 853304 pm

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Leidingn,app+toebeh grijswater 853603 pm

W Water Opslag/voorraad Reservoir drinkwater 853101 st

W Water Opslag/voorraad Buffervaten 853208 st

W Water Opslag/voorraad Boiler gas 853210 st

W Water Opslag/voorraad Boiler ind.gestookt(achter cv) 853211 st

W Water Opslag/voorraad Boiler electrisch 853213 st

W Opslag brandstoffen  voorraadtanks 851290 st

W Afvoeren vloeistoffen Omzetting (scheidingsinstallatie) Scheidingsinstall. afvoeren 852310 st

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Hemelwaterafvoer binnen 852110 pm
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W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Hemelwaterafvoer buiten 852120 pm

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Grijswatersysteem (afvoer) 852130 pm

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Pompinstall  + put + app. 852160 st

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA 852400 pm

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Leidingnet, app + toebeh. gas 854100 pm

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Vacuumpomp 854211 st

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Leidingn, app + toebeh vacuum 854212 pm

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Leiding,app+toebeh bijz.gassen 854503 pm

W Perslucht Distributie perslucht, incl. app. + 
toebehoren 

Persluchtcompressor 854201 st

W Perslucht Distributie perslucht, incl. app. + 
toebehoren

Luchtdrooginst. perslucht 854202 st

W Perslucht Distributie perslucht, incl. app. + 
toebehoren

Leiding+app & toebeh Perslucht 854203 pm

W Ruimten Specifiek gebruiker inrichtingen Wasserij/stomerij inrichtingen 872240 st

W Ruimten Opstelplaatsen Opstellings-/stookruimte (SR) 851010 m2

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Leiding,app+toebeh tech gassen 854403 pm

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Zuurkast 872201 st

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Chemicalienkast 872202 st

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Nucleair afval/opvang instal. 872203 st MV

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Brand- en oogdouches 872205 st

W Ruimten Medische inrichting Leidingnet medische gassen 854303 pm

W Ruimten Medische inrichting Tandartsinstallatie 872211 st

W Ruimten (Onderhouds)werkplaatsinrichting Bewerkingsmachines 887100 st

W Ruimten Keuken inrichtingen vaste keukenapparatuur 873100 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Grootkeuken/rest.-apparatuur 873200 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Koelcel incl. aggregaat 873204 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Koelvitrine voedsel incl.aggr. 873205 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Vriescel incl. aggregaat 873206 st
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W Ruimten Keuken inrichtingen Losse keukenapparatuur 883100 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Huishoudelijke apparaten 883200 st

W Ruimten Sanitaire inrichtingen Toiletgroep 874100 st

W Ruimten Sanitaire inrichtingen Werkkastuitrust./uitst.gootst 874310 st

W Ruimten Sanitaire inrichtingen Douchegroep. 874320 st

W Scheidingen Wanduitrusting Brandklep 857704 st

W Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen brandbestrijding Blusgasinstallatie 865160 st MV

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Lokale brandblustoestellen 865130 st

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Droge brandblusleiding 865135 st

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Sprinklerinstallatie 865170 st MV

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Brandventilatie voorzieningen 865180 st MV

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Terr.leid.brandkraan/-hydrant 890516 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Roltrappen en rolpaden 662100 st MV

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Hijswerktuigen 663600 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Transport;goederen diversen 663900 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Buizenpost 664100 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Gevelonderhoudsvoorziening 751300 st MV

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Vaste Onderhoudsvoorz.diversen 759999 st

T Transportmiddelen Horizontaal Baantransportmiddel 663300 st

T Transportmiddelen Verticaal Liftinstallatie 661100 st MV

T Transportmiddelen Verticaal Traplift 661300 st

T Transportmiddelen Verticaal Hefplateau personenvervoer 661400 st

T Transportmiddelen Verticaal Kleingoederenliftinstallatie 663100 st

T Transportmiddelen Verticaal Goederenheffer 663200 st

De	elementen/ruimten	die	meervoudig	mogen	worden	geinventariseerd	(zie	Handleiding	RgdBOEI	deel	1	hoofdstuk	8.3.2	),	zijn	
aangegeven	middels	het	kenmerk	MV	(=meervoudig).
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7. Standaard Ruimtenlijst (SRL)

Objecten Bouwwerken

Objecten Gebouwen

Perceel Open  erf en terrein

Gebruikscategoriën wonen

Gebruikscategoriën publiek

Gebruikscategoriën bedrijf

Gebouwfunctie woonfunctie

Gebouwfunctie bijeenkomstfunctie

Gebouwfunctie celfunctie

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie

Gebouwfunctie industriefunctie

Gebouwfunctie kantoorfunctie

Gebouwfunctie logiesfunctie

Gebouwfunctie onderwijsfunctie

Gebouwfunctie sportfunctie

Gebouwfunctie winkelfunctie

Gebouwfunctie overige gebruiksfunctie

Ruimten functies Verblijfsgebied

Ruimten functies Verblijfsruimte

Ruimten functies Functiegebied (BB2012)

Ruimten functies Functieruimte (BB2012)

Ruimten functies Verkeersruimte

Ruimten functies Toiletruimte

Ruimten functies Badruimte

Ruimten functies Technische ruimte MV

Ruimten Stookruimte

Ruimten compartimenten Brandcompartiment

Ruimten compartiment Subbrandcompartiment

Ruimten compartiment Brandcompartiment (BB2012)

Ruimten compartiment Beschermd subbrandcompartiment (BB2012)

Ruimten compartimenten Rookcompartiment

Ruimten indeling naar vluchtroute Brand- en rookvrije vluchtruimte

Ruimten indeling naar vluchtroute Rookvrije vluchtroute

Ruimten indeling naar vluchtroute Veiligheidstrappenhuis

Ruimten indeling naar vluchtroute Vluchttrappenhuis
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Ruimten indeling naar vluchtroute Extra beschermde vluchtroute (BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Veiligheids vluchtroute (BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Vluchtroute(BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Beschermde route(bb) vanuit een brandcompartiment (BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Beschermde route(bb) vanuit een subbrandcompartiment(BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Beschermde vluchtroute (BB2012)

De	elementen/ruimten	die	meervoudig	mogen	worden	geinventariseerd	(zie	Handleiding	RgdBOEI	deel	1	hoofdstuk	8.3.2),	zijn	
aangegeven	middels	het	kenmerk	MV	(=meervoudig).



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2b Elektrotechniek	| 183 

Bijlage A

Inspectiemethodiek voor het uitvoeren en vastleggen NEN 3140 inspecties in relatie tot de RgdBOEI 
systematiek. 

1 Technische werkomschrijving NEN 3140 inspectie - versie 02

1.1	 Uitgangspunten	inspectie	

1.1.1		 Algemeen
- De NEN 3140 inspectie is alleen van toepassing op de elektrische installaties;
- De NEN 3140 inspectie is niet van toepassing op elektrische arbeidsmiddelen, data-installaties, telefoon-

installaties, intercoms, brandmeldinstallaties, GBS installaties, beveiligingsinstallaties en machines die 
vallen onder de “Machine Richtlijn” m.u.v. de vaste voedingskabels naar bovenvermelde zaken.

- Al de voor het  werk benodigde werkzaamheden zoals het maken van een planning, (tijdig vooraf ) 
afspraken maken met en instemming verkrijgen van  de huurder(s)/beheerder(s), bedieningshandelin-
gen, metingen, beproevingen en inspecties moeten door het inspectiebedrijf worden uitgevoerd. 

- De opdrachtnemer(s) zal de werkzaamheden uitvoeren conform de vigerende wet- en regelgeving en de 
voor de werkzaamheden geldende normen (o.a. NEN-EN 50110 / NEN 3140 / NEN 3840; VCA)

1.1.2	 Kwalificaties	inspecteur	
In afwijking van het gestelde in, of als invulling van de NEN-EN 50110 en NEN 3140 moeten de inspecteurs 

die zelfstandig inspectiewerkzaamheden uitvoeren:
- Kennis van elektriciteit bezitten en de mogelijke aanwezige c.q. optredende gevaren kunnen herkennen 

op een niveau dat tenminste voldoet aan niveau 4 volgens de WEB, Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
- Kennis hebben van de vigerende normen en regels. In het bijzonder de verschillen tussen de diverse 

uitgebrachte drukken NEN 1010 en de daaraan verbonden uitvoeringswijze. 
- Werkervaring als uitvoerende of leidinggevende hebben in het elektrotechnische installatievak voor de 

duur van tenminste 36 maanden.
- Werkervaring hebben met inspectiewerkzaamheden van elektrische installaties in gebouwen voor de 

duur van tenminste 12 maanden.
- Schriftelijk zijn aangewezen, minimaal als Vakbekwaam Persoon conform NEN3140. 

Inspecteurs die eenvoudige1 inspectiewerkzaamheden uitvoeren, onder directe 2 leiding van een persoon 
die zelfstandig inspectiewerkzaamheden mag uitvoeren volgens bovenstaande “kwalificaties inspecteur”, 
moeten:
- Kennis van elektriciteit bezitten en de mogelijke aanwezige c.q. optredende gevaren kunnen herkennen 

op een niveau dat tenminste voldoet aan niveau  3 volgens de WEB, Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
- Werkervaring als uitvoerende of leidinggevende hebben in het elektrotechnische installatievak voor de 

duur van tenminste 6 maanden.
- Werkervaring hebben met inspectiewerkzaamheden van elektrische installaties in gebouwen voor de 

duur van tenminste 6 maanden.
- Schriftelijk zijn aangewezen, minimaal als Vakbekwaam Persoon conform NEN3140.

1.1.3	 Bepaling	-	omvang	-	theoretische	risico	-	en	interval	inspectie	
Omvang van de installaties of onderdelen welke geïnspecteerd dienen te worden:
- De elektrische installatie;
- 100 % controle van alle schakel- en verdeelinrichtingen en meet- en regelkasten, incl. thermografisch 

onderzoek. (zie ook par. 1.1.5);

1 Onder eenvoudige inspectiewerkzaamheden worden verstaan, het controleren van de goede werking van aardlekschake-
laars, het controleren van de montagewijze van gelijksoortige verlichtingsarmaturen- schakelaars –wandcontactdozen, of 
het controleren van de weerstand beschermleidingen wandcontatcdozen.

2 Onder directe leiding wordt verstaan een regelmatige werkinstructie en controle van de juiste werkwijze, tenminste vóór de 
aanvang van de inspectie en minimaal tenminste één maal per werkdag.
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- 100 % controle van alle geïnstalleerde aardlekschakelaars/-automaten;
- Klimaatinstallatie in het gehele gebouw:
1. Luchtbehandelinginstallatie;
2. Koel- en verwarmingsinstallaties.
- Voor het aantal isolatiemetingen en de omvang van de te inspecteren achterliggende installaties dient de 

steekproefgrootte volgens tabel J.1, bijlage J, NEN 3140 aangehouden te worden tenzij de inspecteur op 
basis van zijn deskundigheid meent dat de steekproef uitgebreid moet worden.

- Specifieke elektrische installaties:
 De elektrische (tijdelijke) installaties in musea, tentoonstellingsruimten, stands en dergelijke dienen 

gecontroleerd te worden of deze zijn afgestemd op het gebruik en technische werking hiervan. Dit betreft 
elektrische installaties in vitrines, podia, specifieke verlichtingsspots, spanningsrailsystemen en 
dergelijke.    

Bepalen omvang en theoretische risico inspectie elektrische installatie:
- 100 % controle van alle schakel- en verdeelinrichtingen en meet- en regelkasten;
- 100 % controle van alle geïnstalleerde aardlekschakelaars/-automaten;
- Resterende elektrische installatiedelen steekproefsgewijs conform tabel J.1; Bijlage J; NEN 3140;
- Het aanvaarde theoretische risico wordt vastgesteld op 1% volgens tabel J.1; Bijlage J; NEN 3140.

Inspectie-interval tussen twee opeenvolgende inspecties:
- 5 jaar.
Toelichting: 
De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties wordt bepaald aan de som van de weegfactoren. (tabel I.1; 
Bijlage I; NEN 3140) De Rijksgebouwendienst houdt voorlopig een interval van 5 jaar aan. (Dit is enkel ter 
achtergrond informatie voor opdrachtnemer). Opdrachtnemer heeft opdracht voor het eenmalig uitvoeren 
van deze inspectie.

Van toepassing zijnde norm(en)/richtlijnen t.b.v. inspectie:
- NEN-EN 50110 deel1:2005 en deel 2:2010;
- NEN 3140 uitgave 2011;
- NEN 1010 (alle uitgegeven drukwerken vanaf 1962);
- NEN 10439 (alle uitgegeven drukwerken);
- NEN-EN IEC 60439-3:1991/C13:2009 uitgave 2009;
- NPR 8040-1 uitgave 2010.
 
1.1.4	 Inspectiemethoden
A) Ten aanzien van de elektrische installatie zijn de onderstaande visuele controle,  meting en beproevings-
methoden van toepassing:

Visuele	controle
Bij de visuele controle van een installatie wordt nagegaan of:
- De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn;
- De eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
- Het elektrisch materieel tenminste in overeenstemming is met de installatie-eisen;
- De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed 

toegankelijk zijn;
- De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn;
- De veiligheidsketens in orde zijn;
- De aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren;
- Controle op de juiste waarde van alle ingestelde beveiligingen m.b.t. schakel- en  verdeelinrichtingen;
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- De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is. 

Meting	en	beproeving
Bij de inspectie door meting moet worden nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:
- De beschermleidingen en hun verbindingen;
- Circuitimpendanties van het stroomstelsel;
- De aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden;
- Het steekproefsgewijs controleren van isolatieweerstanden3  van eindgroepen algemene verlichting en 

wandcontactdozen;
- De veilige scheiding van stroomketens;
- Controle van alle geïnstalleerde aardlekschakelaars/-automaten op de juiste werking en aardlekaan-

spreekstroom middels oplopende tijd en oplopende foutstroom (∆t / ∆I) meting. Alvorens de 
aardlekschakelaar/-automaat te testen eerst drie maal uit- en inschakelen voordat gestart kan worden me 
de ∆t / ∆I meting.

- De goede werking van de veiligheidsketens;
- De deugdelijkheid van de verbindingen;

B) Ten aanzien van de Klimaat elektrische installatie zijn de onderstaande visuele controle en meting- en 
beproevingsmethoden van toepassing:

Visuele	controle
Bij de visuele controle van een Klimaat elektrische installatie wordt nagegaan of:
- De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn;
- De eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
- Het elektrisch materieel tenminste in overeenstemming is met de installatie-eisen 
- De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed 

toegankelijk zijn;
- De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn.
- De veiligheidsketens in orde zijn.
- De aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.
- Controle op de juiste waarde van alle ingestelde beveiligingen m.b.t. schakel- en verdeelinrichtingen;
- De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is. 

Meting	en	beproeving
Bij de inspectie van een Klimaat installatie door meting en beproeving moet worden nagegaan of wordt 
voldaan aan de eisen met betrekking tot:
- De beschermleidingen en hun verbindingen;
- Circuitimpendanties van het stroomstelsel;
- Het controleren van de isolatieweerstanden3  van de kasten en het steekproefsgewijs van de eindgroepen;
- De veilige scheiding van stroomketens.
- De juiste werking van de veiligheidsketens.
- De deugdelijkheid van de verbindingen;

1.1.5	 Thermografisch	onderzoek
In aanvulling op de NEN 3140 inspectie dient een thermografische onderzoek te worden uitgevoerd. 
Thermografische onderzoek  uitvoeren aan alle schakel- en verdeelinrichtingen inclusief alle meet- en 
regelkasten. 

Uitgesloten	hiervan	zijn:	
- besturingskastjes van zonweringinstallaties.

3  De Rijksgebouwendienst schrijft een maximale meetspanning voor van 250V DC. Bij ELV-ketens kan het nodig zijn om met 
een lagere spanning van 250V te meten. Het uitvoeren van isolatiemetingen van eindgroepen aangesloten achter 
aardlekautomaten is niet noodzakelijk. Het uitvoeren van isolatieweerstandsmetingen alleen uitvoeren op indicatie van 
inspecteur.
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Het thermografisch onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 
8040-1, met als titel: “Inspectiemethode – Bepalen van de conditie van elektrotechnische installaties met 
behulp van infraroodthermografie”.

Uitgangspunt bij het uitvoeren van een thermografische onderzoek is: de voordelen van het genereren van 
thermografische informatie dient op te wegen tegen de gevaren bij het uitvoeren van een thermografische 
scan. 
Rapportage	aanwijzing:
Indien er geen thermografische gebreken/afwijkingen gevonden worden in schakel- / verdeelinrichtingen 
of meet- en regelkasten dient per kast in de rapportage vermeld te worden dat er geen thermografische 
gebreken zijn geconstateerd.

1.1.6	 Informatie	overdracht	geconstateerde	defecten	c.q.	aanbevelingen
Bij het constateren van een gevaarlijke situatie tijdens de inspectie dient de beheerder terstond op de 
hoogte gebracht worden van de situatie. In overleg met de beheerder dienen de benodigde veiligheidsmaat-
regelen uitgevoerd te worden zodat het installatiedeel (tijdelijk) veilig gesteld is. De inspecteur zal daarna, 
zo snel als mogelijk, een schriftelijke melding doen aan de verantwoordelijke regionale installatie 
verantwoordelijke van de Rijksgebouwendienst.

De eventueel geconstateerde gebreken dienen als volgt te worden gecategoriseerd:

Defecten	en	opmerkingen:	
Gebreken/fouten aan of in de elektrische installatie die afwijken van de installatie eisen NEN 1010 en/of de 
van toepassing zijnde productnormen. Deze defecten leveren, of kunnen een brand- of levensgevaarlijk 
situatie opleveren, of een stagnatie van het arbeidsproces in het gebouw en/of elektrische installatie.
De noodzakelijke tekeningen ontbreken of bevatten niet de juiste informatie. 

Aanbevelingen:
Overige constateringen die niet onder de categorie “defecten en opmerkingen” vallen.

Voorlopig	elektrotechnisch	inspectierapport.
Het overzicht van de geconstateerde defecten en opmerkingen dienen per object, per gebouw ter beoorde-
ling te worden aangeboden aan de betreffende regionale installatieverantwoordelijke van de opdrachtge-
ver. Als onderlegger dient de  Rijksgebouwendienst standaard rapportageformat NEN 3140 inspecties 2012 
versie 05 te worden gehanteerd.  

In dit overzicht dient per geconstateerde defect en opmerking of aanbeveling te worden vermeld:
- Locatie benaming (etage en ruimtenummer);
- Schakel- en verdeelinrichting/groepsnummer;
- Bouwjaar van het installatiedeel;
- Aard van het defect/opmerking of aanbeveling (korte omschrijving);
- Foto’s geconstateerde defecten/opmerking;
• Ter verduidelijking foto’s opnemen in het rapport van geconstateerde defecten die direct gevaar opleve-

ren voor de goede werking of de veiligheid van de installatie. 
• Alleen fotomateriaal van het thermografisch onderzoek in het rapport plaatsen waarbij defecten zijn 

vastgesteld. Indien er geen thermografische gebreken/afwijkingen gevonden worden in schakel- / 
verdeelinrichtingen of meet- en regelkasten dient per kast in de rapportage vermeld te worden dat er 
geen thermografische gebreken zijn geconstateerd.

- In de rapportages moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden in  defecten/opmerkingen op grond 
van voorschriften geldende op moment van aanleg en op grond van de huidige installatie eisen. Dit 
betreft alleen defecten/opmerkingen die een directe relatie hebben met de veiligheid van de installatie;

- Een uitgewerkt ramingsbedrag uitgesplitst in arbeid(U) en materialen(M) per gebouw en overige 
kosten(O) per geconstateerde defect en opmerking voor het herstel. De uitwerking van het ramingbedrag 
dient van de volgende specificatie te zijn voorzien, conform NEN 2634:
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- Hoeveelheid van materialen;
- Omschrijving van materiaal;
- Toe te passen materialen;
- Stuks en totaal prijzen;
- Arbeid per geconstateerde defect/opmerking;
- Overige kosten zoals: Huur van hulpmateriaal zoals steigers/ladders etc.   
Het voorlopig elektrotechnisch inspectierapport dient te worden aangeleverd uiterlijk 2 weken na de 
inspectie van de betreffende installatie. In te lezen en te bewerken m.b.v. Microsoft Word (versie 2007). Het 
gebruik van een inspectieformat anders dan het bijgeleverde “standaard rapportageformat NEN 3140 
inspecties 2012 versie 05” van de Rijksgebouwendienst is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Definitieve	indiening	elektrotechnisch	inspectierapport
Nadat de op- en aanmerkingen, aangegeven door de opdrachtgever c.q. diens vertegenwoordiger, op het 
voorlopige elektrotechnisch inspectierapport zijn verwerkt door de inspectiefirma in het inspectierapport, 
moet het inspectierapport definitief worden ingediend conform onderstaande voorwaarden: 
1. Het definitieve elektrotechnisch inspectierapport moet door de aannemer worden aangeleverd als hard 

copy in enkelvoud, in een 4-rings A4 ringband met kunststof omslag, kleur Rood, zware uitvoering, rug 
met etikethouder, kleur wit, met een rugbreedte van minimaal 30 mm en maximaal met een rugbreedte 
van 45 mm met een opschrift aan zowel rug als voorzijde: “NEN3140 inspectie, jaartal inspectie en 
Objectnummer en objectbenaming”. De ringband moet tevens worden voorzien van een inhoudsopgave 
en tabbladen. Het is niet toegestaan om op de buitenzijde van de ringband bedrijfsinformatie aan te 
brengen in welke hoedanigheid dan ook. De uitvoering in hard copy dient te worden aangeleverd zonder 
kostenraming.

2. Het gehele inspectierapport incl. thermografische foto’s dient tevens op een cd-rom of dvd in tweevoud 
(per rapportage) te worden aangeleverd tegelijkertijd met het aanbieden van het definitieve inspectierap-
port. De digitale rapporten dienen in de “Word” format (versie 2007) te worden aangeboden onder de 
volgende specificaties: 

- ORXXXXXX (objectnummer), NEN 3140 inspectie (korte omschrijving object), inclusief kostenraming en;
- ORXXXXXX (objectnummer), NEN 3140 inspectie (korte omschrijving object), zonder kostenraming.
 (Het is niet toegestaan om de digitale bestanden per inspectie, met en zonder kostenraming, in een 

separate map op cd-rom/dvd aan te bieden) 
3. Het compleet ingevulde en door alle partijen ondertekende “Afstemmingsformulier gebruiker NEN3140 

inspecties”.
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Bijlage B

Afstemmingsformulier gebruiker NEN3140 inspecties:

Melding van werkzaamheden: NEN3140 inspectie gebouwgebonden installaties.

Object nummer:	 	..........................................................

In gebouw nr./ op terrein:	 	..........................................................

Plaats: 	 	..........................................................

Geplande begindatum: 	.................. - ............... - .....................

Geplande einddatum:	 	..................-	...............-	.....................

Werktijd van:  .................. tot ............................ uur

Risico’s voor het proces en veiligheid van de gebruiker:
       

Actie aannemer: Risico’s c.q. mogelijke gevolgen: Te nemen veiligheidsmaatregel:

Bovenvermelde	tabel	dient	als	eenvoudige	taak/risico	analyse	gezien	en	ingevuld	te	worden	om	de	risico’s	voor	de	gebruiker	en	zijn	

proces	inzichtelijk	te	maken	zodat	deze	(indien	nodig)	tijdig	maatregelen	kan	nemen.

Opdrachtgever:

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Adres:  Rijnstraat 8
Postcode Plaats: 2515XP Den Haag
Contactpersoon: Directie beheer / Afdeling W&K / (naam zie opdracht).

Toestemming	Regionaal	Installatie	Verantwoordelijke	Rijksgebouwendienst:
De inspectie werkzaamheden mogen niet gestart worden zonder schriftelijke toestemming van de huurder / 
beheerder van het object. De regionale installatieverantwoordelijke namens de Rijksgebouwendienst voor 
de betreffende installatie verleent hierbij en alleen toestemming om de NEN 3140 inspectie werkzaamheden 
uit te voeren voor de in de opdracht vermelde objecten als alle huurder(s) / Beheerder(s) van het object 
hebben ingestemd. 

Dit ondertekende formulier dient samen met de definitieve NEN3140 rapportage ingeleverd te worden bij de 
Rgd.
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Opdrachtnemer / uitvoering door:

Opdrachtnemer:   ..........................................................

Naam inspectie firma:   ..........................................................

Projectleider:  ..........................................................

Werkverantwoordelijke:  ..........................................................

Gsm WV-er:  ..........................................................

Naam inspecteur(s):  ..........................................................

Gsm inspecteur(s):  ..........................................................

NEN3140 aanwijzing als:     VP-er      WV-er     IV-er

Ondergetekende(n)	verklaart(en)	de	“Werkomschrijving	NEN3140	inspecties”	versie	02	te	hebben	ontvangen,	houdt(en)	zich	aan	het	
gestelde	en	voldoet(n)	aan	de	gestelde	voorwaarden.

Handtekening(en) inspecteur(s): Datum / plaats:

  ...............................................................      ........ -  ......... - ..........  te  ...............................

Akkoord huurder(s) voor de uitvoering van een NEN3140 inspectie:
In	te	vullen	door	de	huurder	/	gebruiker	/	beheerder	van	bovenvermeld	object:	

De onder vermelde huurder / gebruiker / beheerder is tekenbevoegd en door de inspecteur op de hoogte 
gesteld van de uit te voeren werkzaamheden en heeft U op de hoogte gesteld van de gevolgen en mogelijke 
risico’s t.a.v. uw proces en veiligheid en heeft met U overeenstemming bereikt wat en wanneer uitgescha-
keld mag worden en de tijdstippen van de uit te voeren inspectie.

Uitvoering:    akkoord    niet akkoord

Indien NIET AKKOORD: Reden van afwijzing:  ...................................

Naam: ...........................................................................................   

Functie: .........................................................................................

Handtekening(en) inspecteur(s): Datum / plaats:

  ...............................................................      ........ -  ......... - ..........  te  ...............................

Dit ondertekende formulier dient samen opgestuurd te worden met de inlevering van de definitieve 
NEN3140 rapportage. 
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Bijlage C

Elektrotechnisch inspectierapport  NEN 3140

Standaard rapportageformat NEN 3140 inspecties 2012

Object: Omschrijving object

Adres:       	...........................................................................

Objectnaam: Omschrijving object

Objectnummer: OR .................... (Per Objectnummer een rapport)

Gebouwnaam: Gebouw aanduiding (indien van toepassing)

Gebouwnummer: 	

Gebouw functie:  

Adres:  ..........................................................................

Postcode:  ..........................................................................

Plaats:  ..........................................................................      

Inspectiejaar:  ..........................................................................

Versie:		05

Datum:	14	Augustus	2012
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Het	uitvoeren	van	elektrische	inspecties	op	diverse	installaties.

Opdracht nummer Rgd: 	................................................. Jaar overeenkomst:  ....................

Perceelcode opdracht: Indien	van	toepassing

Regionaal Installatieverantwoordelijke:  ................................................................ 	     

Inspectiegegevens

Datum aanleg installatie: 	...............................................................................

Datum inspectie: 	...............................................................................

Gegevens	inspectiebedrijf

Naam:   	...............................................................................      

Adres:   	...............................................................................  

Plaats:  	............................................................................... 	   

Naam inspecteur: 						 	...............................................................................

Telefoonnummer:      	...............................................................................

Email adres:       	................................... 	@	........................................

Datum: 				............................ 		Handtekening:	..........................................................  
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Inhoudsopgave
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3)  Defecten en opmerkingen schakel- en verdeelinrichting(en)
4)  Aanbevelingen schakel en verdeelinrichting(en)
5)  Defecten en opmerkingen achterliggende installatie
6)  Aanbevelingen achterliggende installatie
7)  Kostenoverzicht geconstateerde defecten
8)  Informatie inspectiebedrijf
9)  Invulinstructie inspectierapport
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1. Installatiegegevens 
 (Invul instructies staan in hoofdstuk 9)

Bijzondere	ruimte:	 					
      
Geïnspecteerde	schakel-	en	verdeelinrichtingen.

Vermeld alle aanwezige schakel-/verdeelinrichtingen en Regel-/Besturingskasten van het gebouw per 
verdieping

Etage: Locatie schakel-/verdeelinrichting en Regel-/besturingskast per etage:

Kelder:

Begane grond:

1e verdieping:

2e verdieping:

3e verdieping:

? e verdieping:

Dakopbouw:

Gebruikte	tekeningen	tijdens	inspectie

 Blokschema      

 Installatieschema’s      

 Installatietekeningen      

Toegepaste	normen

 NEN 1010 ..... e druk

 NEN 50110 Uitgave deel 1:2005 / deel 2:2010

 NEN 3140 Uitgave mrt. 2011

 NEN .......   ..... e druk
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2. Meetgegevens schakel- en verdeelinrichting  
 (Per schakel- / verdeelinrichting / regelkast dient paragraaf 2.1 gekopieerd/ingevoegd/ingevuld te worden)

2.1	 Verdeelinrichting:							............................. (Benaming van de kast, bijv. HKL)	
 
Locatie	verdeelinrichting:	............ 	/		............ (Verdieping / ruimtenummer)

Soort	verdeelinrichting:

   Hoofdverdeelinrichting    Kracht verdeelinrichting    Regelkast

   Licht verdeelinrichting    Gecombineerde Licht- Kracht verdeelinrichting

Toegepast	stelsel:	

   TN-S       TN-C        TN-C-S        TT

Bij TN-CS: Waar zit de splitsing van PEN naar PE + N: ..............
 

Omschrijving Verdeelinrichting bestaande uit de volgende componenten

(Vermeld per component eenheid aantal / omschrijving  / type / In)

     

Overzicht foto (gehele) schakel en verdeelinrichting dicht / open

          

Aardrailsysteem

   Hoofd aardrail      Sub aardrail  

   Aardrail intern aangebracht    Aardrail extern aangebracht
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Aardverspreidingsweerstand    .......		Ohm (indien TT Stelsel)

Indien de aardverspreidingsweerstand niet gemeten kan worden, dan dient deze berekend te worden 
middels vervangende metingen.

Is de waarde berekend? ja/nee 

Is deze waarde voldoende laag?  ja/nee 

Geef hier de berekening aan met de gemeten waarden: 

Vereffeningsleiding	aangesloten	op	 ja	 nee	 nvt

Koudwaterleiding      

Warmwaterleiding      

CV leidingen (aanvoer-retour)     

Gasleiding      

Kabelgoten      

Wandgoten      

Overige te weten……….     

Aanwezige tekeningen
 Groepenverklaring   ja/nee 
Blokschema’s   ja/nee
Installatieschema’s    ja/nee

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen

Zie ook werkomschrijving NEN3140 inspectie, versie 2

Algemene opmerking(en) m.b.t. thermografische foto’s:

Zie ook werkomschrijving NEN3140 inspectie, versie 2
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Spanning
Fase - Fase

Spanning
Fase - Nul

Spanning
Fase - Aarde

Spanning
Nul - Aarde

Circuitimpedantie
(Ohm)

Is de Nul-Aarde spanning voldoende laag? ja/nee
Is de circuitimpendantie voldoende laag?  ja/nee 

Isolatieweerstand (MOhm) Lekstroom Aardlekschakelaar

Eindgroep L1-PE L2-PE L3-PE (mA) Type (mA) ΔI (mA) Δt (msec)
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9  

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Etc

* Indien de isolatieweerstand  niet gemeten kan worden, dan dient de lekstroom (mA) gemeten te worden 
als vervangende meting.

2.2	 Verdeelinrichting:	(vanaf hier volgende verdeelinrichting invoegen)
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3. Defecten en opmerkingen schakel- en verdeelinrichting

Korte omschrijving geconstateerde defect. (foto of  IR foto invoegen indien van toepassing)
Let op: in de omschrijvingen mogen geen kosten zijn opgenomen.

Volgnr. Locatie: Omschrijving defect: Foto (s) defect(en):

V.1

Verdeler: Omschrijving:

Bouwjaar:

Etage: Oplossing:

Ruimte:

V.2

Verdeler: Omschrijving:

Bouwjaar:

Etage: Oplossing:

Ruimte:

V.3

Verdeler: Omschrijving:

Bouwjaar:

Etage: Oplossing:

Ruimte:

V.4

Verdeler: Omschrijving:

Bouwjaar:

Etage: Oplossing:

Ruimte:

V.5

Verdeler: Omschrijving:

Bouwjaar:

Etage: Oplossing:

Ruimte:

Etc
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4. Aanbevelingen schakel en verdeelinrichting

Volgnr. Locatie: Aanbeveling
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9  

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Etc
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5. Defecten en opmerkingen achterliggende Installatie

Korte omschrijving geconstateerde defect. (foto of  IR foto invoegen indien van toepassing)
Let op: in de omschrijvingen mogen geen kosten zijn opgenomen.

Volgnr. Locatie: Omschrijving defect: Foto (s) defect(en):

A.1

Etage: Omschrijving:

Ruimte: Oplossing:

Bouwjaar:

A.2

Etage: Omschrijving:

Ruimte: Oplossing:

Bouwjaar:

A.3

Etage: Omschrijving:

Ruimte: Oplossing:

Bouwjaar:

A.4

Etage: Omschrijving:

Ruimte: Oplossing:

Bouwjaar:

A.5

Etage: Omschrijving:

Ruimte: Oplossing:

Bouwjaar:

Etc
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6. Aanbevelingen achterliggende installatie

Volgnr. Locatie: Aanbeveling
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9  

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Etc
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7. Kostenoverzicht defecten

(materiaal- en arbeidsloonkosten opnemen incl. huurkosten steigers en overheadkosten zie invulinstructie)

Volgnr. Korte omschrijving defect Materiaal €
Uurloon €
Overig €

Totaal
€

Kostensoort  
Rgd R/S

V.1 M: € 0,00

€ 0,00
U: € 0,00
O: € 0,00

V.2 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
V.3 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

 O: € 0,00
V.4 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
V.5 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
Etc. M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00
(doornummeren totdat alle V defecten vermeld zijn) O: € 0,00

M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00

M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00
(pas beginnen met A nadat alle kasten bij V. vermeld zijn) O: € 0,00

A.1 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
A.2 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
A.3 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
A.4 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
A.5 M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00
Etc. M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00
(doornummeren totdat alle defecten vermeld zijn) O: € 0,00

M: € 0,00

€ 0,00

U: € 0,00

O: € 0,00

Totaal   €
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8. Informatie inspectiebedrijf
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9. Invulinstructie inspectierapport

Per objectnummer dient er een rapportage gemaakt te worden. (niet splitsen of object samenvoegen).
Alle tabellen van hoofdstuk 1 t/m 7 zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste 
inhoud en indeling mag echter NIET aangepast worden, tabellen mogen niet verwijderd worden.
Voor de inspectie en deze rapportage geldt de “Technische werkomschrijving NEN 3140 inspecties, versie 02”

Algemene	objectgegevens
De algemene object-, inspectie-, en inspectiebedrijf gegevens op bladzijden 1 en 2 dienen zo volledig 
mogelijk te worden ingevuld. Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport op 
bladzijde 2. Zonder ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

1.	Installatiegegevens		
Indien het gebouw bijzondere ruimte(n) bevat, dan dient dat hier te worden aangegeven. Denk bijv. aan 
accuruimten en medisch ingerichte ruimten conform deel 710 NEN 1010:2011.

Per verdieping dienen alle schakel- en verdeelinrichtingen en regel-/besturingskasten te worden aangege-
ven. (Celkasten vallen onder de noemer verdeelinrichting).

De gebruikte tekeningen die tijdens de inspectie zijn gebruikt moet worden aangegeven.

Duidelijk dient te worden aangegeven welke NEN normen zijn gebruikt tijdens de inspectie. 
De juiste versie van de NEN1010 hangt af van de geldende norm ten tijde van aanleg.

2.	Meetgegevens	schakel-	en	verdeelinrichting
Elke schakel-/verdeelinrichting of meet-/regelkast dient per paragraaf vermeld te worden waarbij duidelijk 
wordt aangegeven wat de toepassing is en wat de locatie is. 
(paragraaf 2.1 dient voor elke kast gekopieerd en na de vorige kastgegevens/metingen ingevoegd te worden. 
Gelieve paragraafnummer opeenvolgend doornummeren.)
Het aangegeven stroomstelsel en waarde/instellingen van beveiligingen op de (indien aanwezig) 
revisietekening(en) dient(en) te worden gecontroleerd met de werkelijke aangetroffen situatie. Verschillen 
in stelsels en waarde/instellingen van beveiligingen dienen als gebrek te worden aangegeven in het 
inspectierapport.  Indien er een TN-CS stelsel toegepast is dient ook vermeld te worden waar de PEN leiding 
over gaat in een PE + N leiding. (bijv. onder de hoofdschakelaar of bij de afgaande groepen).

De aanwezige componenten dienen qua aantallen, functie en beveiligingswaarde te worden aangegeven in 
het tekstblok. Bijvoorbeeld: 1 st. hoofdschakelaar 160 A/4-polig; 1 st. vermogenautomaat 400A/3-
polig/355A/0,3sec;x st. aardlekschakelaars type AC 16A/30mA; x st. installatieautomaten type B 16A/kar. C;  x 
st. eindgroepen smeltveiligheden 16A/1F; x st. eindgroepen smeltveiligheden 20A/3F etc. 

Per schakel-/verdeelinrichting of meet-/regelkast dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd 
van een gesloten en open gewerkte schakel- en verdeelinrichting. Indien de verdeelinrichting uit meerdere 
velden bestaat dan dienen alle velden afzonderlijk gefotografeerd en ingevoegd te worden.

Onder de foto’s dient het toegepaste  aardrailsysteem, hoofd- of sub aardrail, te worden vermeld en de 
vermelding of deze intern c.q. extern schakel- en verdeelinrichting zijn aangebracht.

Indien er een TT stroomstelsel is toegepast dan dient de aardverspreidingsweerstand gemeten te worden. 
Tevens dient vermeld te worden of de gemeten waarde voldoende laag is voor deze installatie. Kan de 
aardverspreidingsweerstand niet gemeten worden dan mag deze berekend worden aan de hand van 
aanvullende metingen. De berekening en de aanvullende meetgegevens dienen vermeld te worden.

Tevens dienen de aangesloten vereffeningsleidingen te worden aangegeven.
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In de tabellen dienen de gevraagde meetwaarden ingevuld te worden. Voor de isolatiemeting van de 
eindgroepen dient de steekproefgrootte volgens tabel J.1, bijlage J, NEN3140:2011 aangehouden te worden. 
Kan de isolatieweerstand niet gemeten worden dan dient er een aanvullende lekstroom meting worden 
uitgevoerd. Vermeld dan de lekstroom waarde in het rapport.
Aardlekschakelaars/-automaten dienen te allen tijde qua hoeveelheid 100% te worden gecontroleerd en 
gemeten te worden volgens oplopende tijd en oplopende foutstroom (∆t/∆I). Vermeld de klasse (Bijv. AC, A, 
of B) en de aardlekaanspreekstroom  (bijv. 30mA) in. Klasse AC aardlekschakelaar of  -automaat is onge-
wenst en indien toegepast dient dit als een gebrek vermeld te worden.
(Voor uitvoering meting aardlekschakelaars/-automaten zie “Werkomschrijving NEN 3140 inspectie”)

3.	Defecten	en	opmerkingen	schakel-	en	verdeelinrichtingen
In dit gedeelte dienen alle geconstateerde defecten c.q. opmerkingen per te inspecteren schakel-/ verdeelin-
richting/regelkast te worden weergegeven. Bij de punten in kolom locatie dient de kastnaam van de 
verdeler, het bouwjaar, de etage en de ruimte benaming ingevuld te worden. 
Ter verduidelijking kunnen per defect c.q. opmerking ondersteunende thermografische foto’s worden 
bijgesloten. In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de 
geconstateerde defecten c.q. opmerkingen. Hiervoor mag alleen de tabel in hoofdstuk 7 worden gebruikt. 

4.	Aanbevelingen	schakel-	en	verdeelinrichting
Items die niet vallen onder hoofdstuk 3, defecten en opmerkingen, maar toch relevant zijn om te vermelden 
moeten hier worden aangegeven. Voorbeeld hiervan zijn bijv.: schakel- en verdeelinrichting niet toeganke-
lijk in verband met opgeslagen materiaal in ruimte.  Of: schakel- en verdeelinrichting is te hoog geplaatst 
zodat veilige bediening niet mogelijk is.

5.	Defecten	en	opmerkingen	achterliggende	installatie
In dit gedeelte moeten alle defecten en opmerkingen ten aanzien van de elektrische installaties aangesloten 
achter de diverse schakel- en verdeelinrichtingen worden vermeld. Denk hierbij bijv. aan: overvolle 
kabelgoten – defect of foutief toegepast installatiemateriaal in de gegeven omstandigheden, niet conform 
de installatietechnische normen aangebrachte uitbreidingen of aanpassingen aan de elektrische installatie 
etc. 
De beschermingsleidingen van de achterliggende installaties dienen volgens tabel J.1, Bijlage J, 
NEN3140:2011 steekproefsgewijs gecontroleerd te worden en alleen defecten dienen vermeld te worden.
Bij locatie gegevens dient altijd de etage en ruimte vermeld te worden, Vul zoveel als mogelijk het bouwjaar 
van het betreffende installatieonderdeel in.
Foto’s kunnen worden bijgesloten ter ondersteuning van het defect of opmerking. Ook in dit overzicht 
mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde defecten c.q. 
opmerkingen. Hiervoor mag alleen de tabel in hoofdstuk 7 worden gebruikt.       

6.	Aanbevelingen	achterliggende	installatie
Items die niet vallen onder hoofdstuk 5, defecten en opmerkingen, maar toch relevant zijn om te vermelden 
moeten hier worden aangegeven. Voorbeeld hiervan is bijv.: aantal wandcontactdozen in wandgoot ruimte 
x uitbreiden i.v.m. onveilige situatie door het gebruik van verlengsnoeren.

7.	Kostenoverzicht	defecten	en	opmerkingen
In deze tabel dienen alle kosten te worden vermeld, uitgesplitst in materiaal(M) en arbeidsloonkosten (U) 
per defect c.q. opmerking, incl. alle bijkomende kosten (O) zoals huurkosten van steigers/hoogwerkers e.d. 
In de totaal kolomkosten dienen voorgaande kosten opgeteld te worden.
De kolom kostensoort Rgd R/S niet invullen.  
De nummering dient overeen te komen met de defectenlijsten. Eerst alle defecten uit hoofdstuk 3 vermel-
den, daarna doorgaan met de kosten uit hoofdstuk 5.

8.	Informatie	inspectiebedrijf	
Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking 
algemene nadere info van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan. 



Dit is een handboek van: Rijksgebouwendienst

september 2012

© 2012 Rijksgebouwendienst
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schrijftelijke toestemming van de
Rijksgebouwendienst worden verveelvoudigd
of openbaar gemaakt


	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Format van aanwijzingen voor het beschrijven en inspecteren van elementen en ruimten
	3. Elektrotechnische elementen
	3.1 Verwarmen afgifte verwarming
	3.2 Omhulling – uitrusting gevelopeningen
	3.3 Omhulling – uitrusting gevelopeningen
	3.4 Elektriciteit opwekking/omzetting electriciteit
	3.5 Elektriciteit - distributie elektriciteit laag- en hoogspanningsinstallaties.
	3.6 Scheidingen – brandwerende en rookwerende doorvoeringen
	3.7 Elektriciteit - energieverbruikende apparaten en machines
	3.8 Elektriciteit - communicatiemiddelen
	3.9 Veiligheid personen – personen communicatie
	3.10 Veiligheid personen – personen signalering/detectie
	3.11 Veiligheid personen - calamiteitenvoorzieningen
	3.12 Beveiliging installaties/gebouwen – gebouwen signalering / detectie
	3.13 Beveiliging installaties / gebouwen – gebouwen communicatiemiddelen
	3.14 Beveiliging installaties / gebouwen - toegangsbeheer
	3.15 Beveiliging installaties/gebouwen en terrein
	3.16 Beveiliging installaties/gebouwen – gebouwbeheermanagement

	4. Onderhoudscycli Elektrotechnische elementen
	5. Omschrijving elektrotechnische ruimten
	6. SEL kompleet overzicht
	7. Standaard Ruimtenlijst (SRL)
	Bijlage A
	Bijlage B Afstemmingsformulier gebruiker NEN3140 inspecties:
	Bijlage C Elektrotechnisch inspectierapport NEN 3140

