De regeldroom van nutsbedrijven
Oftewel de kloof tussen de blauwdruk installaties van erkende installateurs
en de hulp van een handige buurman
1. Goede huisinstallatieswil iedereen
Iedereen wil,vanzelfsprekend, goede gas-,
water- en elektriciteitsinstallaties.
De eensgezindheid houdt pasop bij de
praktische uitwerking: hoe moet dat bereikt
worden en wat mag het kosten? Men mag
daarin niet zondermeer zijn eigen oordeel
volgen. Er iseen algemeen geldend regime
voor en wiezicher niet aanonderwerpt loopt
zware risico's.

Het alleenrecht van de Erkend
Installateur isachterhaald door het
doe-het-zelven op zeer grote schaal.
De huidige mogelijkheden voor
legaliseren van doe-het-zelf-werk
worden onvoldoende benut.
Gezien de praktijk zou het realistisch
zijn als de nutsbedrijven en de erkende
installateurs zich aanpassen door
advies- en inspectiedienstverlening aan
te bieden aan de doe-het-zelver.
De voorschriften dienen meer rekening
te houden met bestaande situaties en
met de eigen verantwoordelijkheid van
de afnemer.
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Sinds jaar en dag bestaat het regime uit
drie delen:
1. centrale certificering van materiaal
(GIVEG, KIWA, KEMA);
2. uitvoering uitsluitend door Erkende
Installateurs;
3. installatietechnische voorschriften
(NEN-normen).
Terwijl deze regelingen in technisch opzicht
steeds verder geperfectioneerd raken,
worden ze in praktisch maatschappelijk
opzicht steeds verder ondermijnd.
In werkelijkheid wordt er veel niet-gekeurd
materiaal toegepast, wordt het meeste werk
door anderen dan erkende installateurs
verricht en voldoet een groot aantal
installaties niet aan alle technische
voorschriften.
Het isdaarom de hoogste tijd dat de nutsbedrijven de koppen uit het zand trekken en
een meer op de praktijk ingestelde politiek
gaan voeren, in het belang en voor de
veiligheid van de gebruikers.
1.1. Erkenning van de doe-het-zelver
Officieel en traditioneel gaan de nutsbedrijven ervan uit dat particulieren werk
aan binneninstallaties niet in de vingers
hebben zodat het hun ook niet kan worden
toegestaan. En omdat het niet istoegestaan,
gebeurt het ook niet.
Pas de laatste tijd beginnen er bij die bedrijven twijfels te rijzen aande houdbaarheid
van dat standpunt. En daar isook alle reden
toe. Allereerst kandegroeiende hoeveelheid
installatiemateriaal die via de detailhandel
wordt verkocht aan particulieren niemand
ontgaan. De effectiviteit van het verbod
wordt dus gestaag kleiner.
Een andere reden isdat de kennis en
vaardigheid van zelfdoeners sterk varieert en
soms op een hoog peil ligt. Wat voor de een
moeilijk is, isvoor een ander eenvoudig.
Een categorische verbodsregel voor alle
zelfdoeners sluit daar slecht op aan.

Tenslotte laten de moderne installatiematerialen veel meer dan vroeger toe dat
minder geschoolden toch veiligen goed
werken.
Enkele nutsbedrijven (vooral in de grote
steden) hebben zich al flink aangepast:
technische advisering en gratiscontrole van
het doe-het-zelf-werk vormen een dagelijkse
routine. Maar dat isonofficieel, zodat alle
verantwoordelijkheid bij de zelfdoener blijft
liggen.
Het instituut van erkend installateur behoeft
niet te verdwijnen. Integendeel, ook erkende
installateurs kunnen profiteren door in te
spelen op de zelfwerkzaamheid van de
particulier. Meer dan wie ook heeft de doehet-zelver er belang bij dat het eindresultaat
van het werk in zijn eigen huis volkomen in
orde is(hij woont er immers!).
1.2. Voorschriften Nutsbedrijven
dereguleren?
Hoewel deverantwoordelijkheid vandegas-,
water- en elektriciteitsbedrijven bij de
meter (het aansluitpunt) ophoudt, strekt de
bemoeienis zich uit tot de gehele installatie.
Als er een terrein iswaar de individuele
gebruiker geplaagd wordt doorgeboden, dan
ishet wel opdit terrein.Tochgaathet politiek
aangezwengelde dereguleringsdebat geheel
voorbij aan dit 'kleine leed'. Het feit dat de
snelheidsbeperking tot 100 km/uur op
snelwegen geregeld wordt overschreden,
leidt tot heftige debatten over de vraagof
deze regel dus niet beter afgeschaft kan
worden. Dat in oude woningen vrijwel bij
uitzondering de installatie voor gas,water en
elektra aan allevoorschriften voldoet, brengt

niemand op het idee dat de regulering op dit
punt wel eens te ver zou kunnen gaan.
Drie hoofdproblemen doen zich voor in de
huidige installatievoorschriften.
1. De voorschriften zijn gemaakt met het
oog op nieuwe installaties. Voor de
consument ishet meestal onduidelijk in
hoeverre de eigen bestaande installatie
aangepast moet worden. In de praktijk hangt
dit erg af van het nutsbedrijf in kwestie.
Het kan voorkomen dat het bedrijf van de
klant eist dat de gehele installatie wordt
aangepast aan denieuwste normen alsgevolg
van een gedeeltelijke uitbreiding.
2. De voorschriften zijn gemaakt met het
oog op veiligheid. Voor de consument spelen
esthetiek en economie evenzeer een rol.
Tenslotte heeft alleseen prijs, ook
veiligheidsrisico's. Zo heeft de introductie
van eerst randaarde, later van dubbele
isolatie en van aardlekschakelaars veel
veiligheid maar ook zeer veel kosten voor de
consument meegebracht.
3. De voorschriften gaan steeds verder.
Op de consument rust alle verantwoordelijkheid voor installaties die niet aan de voorschriften voldoen; voor de nutsbedrijven
werkt een omgekeerde impuls: door een
mogelijk gevaar via een voorschrift tegen te
gaan wordt eigen verantwoordelijkheid voor
het geval dat het misgaat elegant afgewimpeld.
2. Controle op de binneninstallatie
Nutsbedrijven hebben niet de verplichting
installaties te controleren, maar het behoort
wel tot de normale bedrijfsactiviteiten.
Een deel van de bedrijven houdt periodiek
controles, waarbij wijk na wijk het hele
voorzieningsgebied afgewerkt wordt.
Gewoonlijk vormen mutaties aan afnemerszijde een impuls tot controle. Wij legden de
bedrijven vier gevallen voor en vroegen of
men in de regel in dergelijke situaties een
controle uitvoert (tabel I).
In de drie sectoren zien we een overeenkomstige aandachtvcrdeling, waarbij de
watersector het duidelijkst geprofileerd is:bij
nieuwbouw altijd controle, bij verhuizing
veelal niet.
Uit deze aandachtsverdeling laat zich
concluderen dat de vrees voor onbekwaam
werk van doe-het-zelversen beunhazen niet
overdreven groot is:de controle spitst zich
vooralsnog toe op het geval van werkzaam-

TABEL I — Controleert uin de regelde binneninstallatie voordelevering ingeval:
Inderegelwel:

a.
b.
c.
d.

de verbruiker daarom verzoekt
de evt. koper van een woning daarom verzoekt
het de eerste aanvraag voor een nieuw perceel betreft
het een nieuwe verbruiker van een bestaand perceel betreft

%

gasbedrijven

waterbedrijven

elektriciteitsbedrijven

83
68
90
56

75
67
98
30

89
68
94
57
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heden die overwegend door erkende
installateurs worden verricht.

TABEL IV - Reacties bedrijven bijgebleken gebreken.

2.1. Controle na (ver)bouwwerkzaamheden
Bij een verbouwing bestaat het gevaar dat de
installaties ondeugdelijk worden gewijzigd of
aangepast op een wijze die later onzichtbaar
is. In die fase dient het nutsbedrijf alert te
zijn. Volgens de bouwverordening moeten
bouwwerken voldoen aan de regels voor
binneninstallaties voor gas,water en
elektriciteit. Voor het verlenen van de
vergunning zou de gemeente op dit punt de
aanvraag moeten toetsen. Het isbekend dat
dit vaak niet gebeurt. Aan de nutsbedrijven
stelden we de vraag of zijdoor de gemeente
op de hoogte gesteldwerden vanhet verlenen
van een bouwvergunning voor werkzaamheden diewijzigingen aan deinstallatie mede
omvatten.
TABEL II- - Krijgt uw bedrijf melding van een
bouwvergunning?

%

%

o/
/o

gasbedrijven

water- '
bedrijven

altijd
geregeld
nu en dan
nooit

46
16
12
25

elektriciteitsbedrijven

49
21)
15
15

61
13
15
11

De verschillen tussen de sectoren zijn niet
significant. Over de hele linie ontvangt
slechts de helft van de nutsbedrijven altijd
deze informatie. Als in de toekomst voor
kleinere verbouwingen geen bouwvergunning
meer behoeft te worden gevraagd, droogt
deze informatiebron voor de nutsbedrijven
verder op.

gas:
water:
elektriciteit:
gas:
water:
elektriciteit:
gas:
water:
elektriciteit:

5
3
10

geen waakvlambeveiliging op de gaskachel
geen geschikte kraan bij wasmachine-aansluiting
stopcontact zonder randaarde inde keuken

32
16
15

40
75
64

28
8
21

50jaar oude stalen pijp
meer dan 10m loden binnenleiding
bedrading uit 1938

9
2
19

37
70
52

54
28
29

TABEL V— Zijn de werkzaamheden aar

!deinstallatiedoor eenerkend installateur uitgevoerd?
Gas

3
14
12
32
16

3
12
12
50
20

5
17
21
65
24

totaal

82

47

132

Elektriciteit

Water

ja, geheel
gedeeltelijk zelf gedaan
alles zelf gedaan
anders, geen opgave

33
4
30
15

40%
5%
37%
18%

29
5
46
17

30%
5%
47%
18%

39
22
55
16

30%
17%
42%
12%

totaal (100%)

82

100%

97

100%

132

100%

TABEL VI - Waarom a, :httei f zieh bekwaam genoeg voor datwerk aande installatie?
Gas

Water

Elektriciteit

ik heb dit wel vaker gedaan
ik heb gewerkt met iemand
met ervaring
ik heb onder toezicht van
een installateur gewerkt
ik heb de voorschriften
als handleiding gebruikt
ik heb niets zelf gedaan
anders, geen opgave

11

27%

27

44%

31

36%

8

20%

11

18%

22

26%

5

12%

1

2%

5

6%

5
3
9

12%
7%
22%

6
7
10

10%
11%
16%

13
5
9

15%
6%
11%

totaal n ( = 100%)

41

100"',,

62

loo"-;,

8s

100%

3. Hoeveel doen het zelf?
Aan de consumenten die onlangs een
kleinere of een grotere verbouwing aan hun
woning realiseerden, stelden wijenigevragen
over het al dan niet zelfdoen.

gemeentelijk BWT
ikzelf
installateur
niemand
anders, geen opgave

anderszins

93
93
90

2.3. Gebruikersconsequenties van controle
Als bij een controle van de binneninstallatie
gebreken aan het licht komen, hangen de
gebruikers nare gevolgen boven het hoofd.
De vereiste verbeteringen kunnen ingrijpend

Betreffende Betreffende Betreffende
gas
water
elektriciteit

%

2
3
0

Hieruit blijkt dat ook bij de consumenten de
neiging om het nutsbedrijf te informeren niet
groot is.

TABEL III - Wieheeft het nutsbedrijf op de hoogte
gesteld van installatiewerkzaamheden ?

%
dringend advies
tot verbetering
geven

leidingen onvoldoende bebeugeld
leidingen onvoldoende bebeugeld
leidingen onvoldoende bebeugeld

en kostbaar zijn. Onder gebruikers kan men
hierover de vreselijkste verhalen vernemen
en dat betekent dat de schrik er flink in zit.
We vroegen debedrijven hoemen inde regel
reageert inhet tamelijk onschuldige gevaldat
de leidingen onvoldoende zijn gebeugeld.
Op deze en soortgelijke vragen kwamen
allerlei genuanceerde antwoorden binnen.
Dat isbegrijpelijk want allerlei niet
genoemde omstandigheden kunnen een rol
meespelen bijdereactie van het bedrijf:ishet
een oud of een nieuw perceel, iser direct
veiligheidsrisico, iser aleerder gewaarschuwd, etc.
Toch leveren juist de ongenuanceerde
antwoorden een goede indruk van de
bedrijfsreacties.
Uit tabel IV blijkt duidelijk dat voor elke
sector geldt dat een tamelijk onschuldig
gebrek alsaan de bebeugelingzelden leidt tot
heftige reacties. Verder ziet het er naar uit
dat het percentage genuanceerde antwoorden
groter is naarmate het ingrijpender isom het
gebrek te herstellen.

2.2. Melding vanuit consument
Aan een groot aantal consumenten die
onlangs een verbouwing hadden waarbij ook
aan de installatie voor gas,water of
elektriciteit gewerkt is,vroegen wijof dit aan
het nutsbedrijf gemeld was:

%
afsluiten
c.q. levering
weigeren

Van de 178respondenten had39%de gehele
verbouwing aan de aannemer uitbesteed en
had 2 3 % zelf alles uitgevoerd. De overigen
hadden het deels met behulp van de aannemer en verder met vrienden, kennissen en
familie uitgevoerd.
Bij een groot deel van de verbouwingen was
er een uitbreiding of wijziging van de gas,
water- ofelektriciteitsinstallatie gerealiseerd.
Wij vroegen wie dat deel van het werk had
gedaan (tabel V).
Het doe-het-zelven isbij installatietechnische
werkzaamheden nog verder verbreid dan bij
algemene bouwwerkzaamheden! Juist waar
het niet mag en waar de hoogste eisen aan de
bekwaamheid worden gesteld, is de
doe-het-zelver het meest actief.
3.1. Bekwaamheid zelfdoeners
Degenen die niet alles aan de erkende
installateur overlaten, vroegen wij,waarom
zij zich bekwaam genoeg achtten deze
werkzaamheden te verrichten (tabel VI).
In alle sectoren vormen de eigen of andermans ervaring het overwegende argument
om zichzelf bekwaam te achten voor het
installatiewerk. Er wordt nogweinig samengewerkt met de erkende installateurs.
Zijn het dan kleine routineklusjes die men
zelf verricht? We noemen de twee meest
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genoemde klussen waartoe respondenten op
grond van eigen ervaring of die van iemand
anders voldoende bekwaamheid hadden
aangenomen:
gas: geiser ver- of geplaatst, leidingen
vernieuwd/ver- of geplaatst;
water: nieuwe aansluitpunten, wastafel of
douche ver- of geplaatst;
elektriciteit: nieuwe contactpunten.
leidingen vernieuwd/ver- of geplaatst.
Het betreft dus de betrekkelijk serieuze
klussen.
3.2. Doe-het-zelfcursussen
Een flink aantal nutsbedrijven organiseert
cursussen voor doe-het-zelvers (tabel VII).
De inschrijving isdikwijls beperkt en
hetzelfde geldt voor de bijdrage in de kosten
voor de deelnemers. De diepgang van het
cursusmateriaal ligt gewoonlijk (ternauwernood) op het peil van een handboek voor de
doe-het-zelver, maar voor deelnemers iser
door gerichte vragen gelegenheid op onderdelen hun kennis te verdiepen.
Sommige cursussen lijken vooral bedoeld om
waarschuwingen te geven. Om een indruk te
geven van de meest gebruikelijke onderwerpen in de cursusboeken: stopcontacten,
stekkers, schakelaars en snoeren vervangen,
kranen en stortbak repareren, gaspitten
reinigen, CV's bijvullen en ontluchten.
De kennis en vaardigheden die nodig zijn
voor bijvoorbeeld het maken vaneen buitenkraantje of verlichting op de vliering moet
men elders opdoen. Tegen de achtergrond
van wat doe-het-zelfvers in feite aan
installatiewerk verrichten sluiten deze
cursussen niet aan op de praktijk.
4. Een legale doe-het-zelf-mogelijkheid
Het isniet absoluut verboden om zelf aan de
gas-,water- ofelektriciteitsinstallatie vaneen
huis te werken. Van de zijde van de nuts-

bedrijven wordt zelfdoen sterk ontraden en
soms wordt zelfs ontkend dat er een legale
mogelijkheid bestaat. Ruchtbaarheid wordt
er niet aan gegeven. Inde REI,de REG ende
REW, waarin de officiële erkenning van
installateurs isgeregeld, staan afwijkingsbepalingen. Een daarvan luidt:
'Het bedrijf kan aan particulieren desgevraagd, en slechtsvangeval totgeval,en tot
wederopzegging, toestemming verlenen tot
het verrichten van bepaalde gastechnische
werkzaamheden.
Een toestemming wordt alleen verleend mits
het bedrijf van mening isdat de betrokkene
over de nodige vakbekwaamheid en outillage
beschikt en onder voorwaarde dat hij de
voorschriften volledig in acht zal nemen'.
(Artikel 31, lid 2 REG).
Overeenkomstige bepalingen staan in de
REI en de REW.
Aan de bedrijven vroegen wijnaar het beleid
dat men op basisvan deze bepaling voert als
een particulier zo'n verzoek indient. De
antwoorden zijn samengevat indetabelVIII.
TABEL VIII — Beleid van bedrijven inzake verzoeken van
particulieren om aan zijn eigen installatie werkzaamheden
te mogen verrichten.
Aantal
Aantal
Aantal
elektrigaswaterciteitsbedrijven bedrijven bedrijven
afwijzen zonder meer
na overleg beslissing
in beginsel toestemming
anderszins

6

7

42
35
15

24
24
9

1
27
25
IX

4.1. De toepassing van artikel 31 in de
'water'praktijk
Wij vroegen de waterleidingbedrijven
hoeveel verzoeken van particulieren om
toestemming tot het verrichten van bepaalde
watertechnische werkzaamheden in 1984
waren binnengekomen.

TABEL VII — De onderstaande bedrijven geven cursussen voor doe-het-zelvers.
Bedrijf
Sneek 1GB Westergo
Dokkum Gasbedr. NO-FriesI.
Weststellingwerf GGB
Friesl. Frigas ZF/PEB/GEB '
Heerenveen GGB
GorredijkSGB
Deventer GEWB
ZW-Salland GM
Haaksbergen GEB
Enschede ON
Arnhem GEWB
Arnhem PGEM
Nijmegen ON
Utrecht PUEM
Noord-Holland PEN
Amsterdam GEB
Heemstede G I B
Hillegom. Lisse. Sassenheim EB
Noordwijk GB
Den Haag GEB/DWL
Rotterdam GEB

Kosten (ƒ)
25.(10
onbekend
25.(10
25.00
25.00
25.00
sratis
üratis
gratis
gratis
10.00
40.00
25.00
52.50-40.00
38.50-46,50
onbekend
15.00
onbekend
onbekend
75.00-46.00
10.00

Frigas Waterleidina Friesland. Prov. Elektr.Bedr. Friesland. GEB Leeuwarden.

Elektriciteit

Zes bedrijven (waaronder Amsterdam)
zeggen het niet te weten. De overig 56 bedrijven melden in totaal ca. 350 verzoeken.
Daarbij zijn relatief kleine bedrijven die
tientallen verzoeken melden en zeer grote
met een gering aantal verzoeken.
Bijna alle bedrijven die een aantal weten te
noemen, willigden het verzoek ook steeds in.
Gemiddeld wordt zo'n 18% afgewezenen
die afwijzingen zijn dan geconcentreerd in
een paar gebieden. Bij de Vlietstreek,
GB Woerden en NV Zuidwest Nederland
komt afwijzing geregeld voor. Twee bedrijven laten weten zulke verzoeken zonder
meer af te wijzen, namelijk de Rijnstreek en
het Staatsvissershavenbedrijf Umuiden.
Zo'n beleid staat vanzelfsprekend op
gespannen voet met de geldende regeling.
Daar staat tegenover dat diverse bedrijven
(met Amsterdam voorop) uitgesproken
tolerant zijn.
De regeling noemt uitdrukkelijk de criteria
op grond waarvan degevraagde toestemming
kan worden verleend: de nodige vakbekwaamheid en outillage moeten aanwezig
zijn en de voorschriften moeten in acht
worden genomen. Sommigebedrijven stellen
verdergaande eisen zoals een technische
opleiding, diploma's of een vakbekwaamheidsproef.
Ook wordt nogal eens de eisgesteld dat het
om de eigen woning of eigen bedrijf moet
gaan. Deze eisgaat wat ver, omdat dan
allerlei niet-bedrijfsmatige burenhulp en
vriendendiensten geblokkeerd wordt.
Vermoedelijk isdeze eisbedoeld om de
markt voor de erkende installateurs te
beschermen.
Enkele bedrijven eisen tenslotte ook
medewerking van een erkende installateur.
Daar zo'n eis de zin ontneemt van artikel 3 1
doet dit vermoeden dat hier een misverstand
in het spel is.
4.2. De toepassing vanartikel 31 in de
'gas'praktijk.
Wij vroegen de gasbedrijven hoeveel verzoeken van particulieren om toestemming tot
het verrichten van bepaalde gastechnische
werkzaaamheden in 1984waren binnengekomen. Vier bedrijven weten het niet en
negen bedrijven weten het niet precies.
Veertien bedrijven geven geen bruikbaar
antwoord, waaronder Amsterdam en
Rotterdam. De intotaal97bedrijven melden
in totaal ca. 500 verzoeken. Enkele grote
bedrijven noemen een opvallend laag aantal
verzoeken. Zo'n 20 bedrijven willigden elk
verzoek ook in.Gemiddeld werd 16%vande
verzoeken afgewezen.
Zes bedrijven lieten weten een dergelijk
verzoek zonder meer af te wijzen: Gasbedrijf
Ootmarsum, Technische Dienst Vueht.
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Vekogas, Gasfabriek Coevorden, GGB
Smallingerland, GB Katwijk.
In januari 1984 heeft de VEGIN een advies
aan de gasbedrijven uitgebracht over
toepassing van artikel 31, lid 2. Aanleiding
daartoe waren de vragen van gasbedrijven of
en zo ja, in hoeverre het overweging verdient
toe te laten dat anderen dan erkende
installateurs gastechnisch werk verrichten.
De mogelijkheden die het artikel biedt
werden bekrachtigd en enigszins soepel
geïnterpreteerd.
Uit onze enquête blijken een aantal bedrijven
eisen te stellen, die verder gaan dan de
regeling voorschrijft. De eisdat alleen de
bewoner van een eigen woning in aanmerking
komt wordt nu en dan gemeld. Ook eist het
bedrijf soms dat een erkend installateur erbij
betrokken wordt, hetzij als toezichthouder,
hetzij alsdegene die het werkstuk 'gereed
meldt'.
4.3. De toepassing vanartikel 34 REI in de
'elektriciteits 'praktijk.
We vroegen de elektriciteitsdistributiebedrijven hoeveelverzoeken van particulieren
tot het verrichten van elektrotechnische
werkzaamheden zij hadden ontvangen in
1984. Van de in totaal 67 bedrijven die
reageerden, wisten vier het niet en vijf wisten
het niet precies. In totaal meldde men ca.
1.000 verzoeken.
Bij 33 bedrijven werden alle verzoeken
ingewilligd. Gemiddeld werd 8% van de
verzoeken afgewezen.
Slechts een bedrijf liet weten een dergelijk
verzoek zonder meer af te wijzen, namelijk
Gemeentebedrijven Tegelen.
Het komt nogal eens voor dat de eisdat de
betrokkene over de nodige vakkennis
beschikt wordt vertaald naar de eis dat
betrokkene beschiktovereen VEV-diploma.
Ook de beperking tot de eigen woning of de
eigen installatie wordt meerdere keren
gesteld. Enkele bedrijven vatten 'eigen'
daarbij zo op dat familieleden erook onder
vallen.
4.4. Grote plaatselijke verschillen.
Het blijkt dat sommige relatief kleine
bedrijven tientallen verzoeken binnenkrijgen
en dat daarentegen bij relatief grote soms
slechts een gering aantal verzoeken binnenkomt. Die grote plaatselijke verschillen zijn
te verklaren door mogelijke verschillen in:
—de doe-het-zelf-geneigdheid bij het
publiek;
—de bekendheid met deze legale mogelijkheid;
—de vreesvan het publiek lasttekrijgen met
het bedrijf;
—de houding van het bedrijf bij informeel
vooroverleg.
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De beide eerste oorzaken acht ik niet
voldoende verklaring te bieden. De beide
andere oorzaken zijn mijns inziens
beïnvloedbaar door een consumentvriendelijk
bedrijfsbeleid.
5. Geraadpleegde bronnen
5.1. Enquêtes
Een enquête onder 178consumenten die
onlangs een kleine verbouwing aan hun
woning hebben gerealiseerd. Deze respondenten hadden gereageerd opeen oproep in
de Consumentengids.
Drie paralelle enquêtes onder de distributiebedrijven. Er reageerden 97 gas-,63 wateren 67 elektriciteitsbedrijven.
5.2. Gesprekken
Er isgesproken met:
VEWIN, VEGIN, VEEN, AVOL, Hinderwet en Bouwtoezichtverordening.
5.3. Voornaamste regelingen
Modelbouwverordening (VNG)
Algemene Voorwaarden Gas 1979
Algemene Voorwaarden Drinkwater 1979
Algemene Voorwaarden Elektriciteit 1979
Aansluitvoorwaarden Gas 1979
Aansluitvoorwaarden Drinkwater 1979
Aansluitvoorwaarden Elektriciteit 1979.
Regelingvoordeerkenningvan gastechnische
installateurs REG 1972
Regeling voor de erkenning van watertechnische installateurs REW 1970
Regeling voor de erkenning van elektrotechnische installateurs REI 1983
Voorschriften voor aardgasinstallaties
G A V O 1976;NEN 1078
Interpretaties bij GAVO 1976;NPR 3378
Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVW/1981NEN 1006
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 1984 NEN 1010
Aanvulling op NEN 1010(ontw.jan. 1985)
Meterkasten in woningen NEN 3679
5.4. Overige
M'GFZwetsloot, Doe het zelf activiteiten op
gasgebied, in tijdschrift 'GAS', mei 1985.
Resultaten van een deel van een enquête
onder 2.009 mannelijke gezinshoofden,
uitgevoerd door NIPO.
Cijfers Ongevallen in Nederland 1984,
Stichting Consument en Veiligheid.
Uitspraken Geschillencommissie Openbare
Nutsbedrijven.
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Installatie '86 compleet
metactuele ontwikkelingen
Op de vakbeurs 'Installatie '86' (van 4 tot en
met 8 februari 1986 in de Bernhardhal en de
Irenehal van de Jaarbeurs in Utrecht), zal
naast het totale aanbod op sanitair gebied de
praktisch volledige centrale verwarmingsbranche metcomplete leveringsprogramma's
aanwezig zijn.
Het expositieprogramma, dat sanitair, lokale
en centrale verwarming, dakbedekking,
luchtbehandeling, sauna's en zwembaden,
pompen, installatiematerialen en gereedschappen en een inhoudelijk gerichte
informatiesector omvat, zalover een breed
terrein de nieuwste ontwikkelingen te zien
geven. Dat geldt ook voor de snelle evolutie
op het gebied van klimaatbeheersing, waar
men in de jaren negentig vooral voor de
woningbouw nieuwe perspectieven voorziet.
Openingstijden 'Installatie '86':van dinsdag
4 tot en met vrijdag 7 februari 1986van
10.00 - 17.30 uur (uitsluitend voor de
vakhandel); zaterdag 8 februari 1986van
10.00 - 16.00 uur (tevens toegankelijk voor
de consument).

Vissterfte indeMaas
In de Belgische Maas ter hoogte van Luik
heeft men onlangs grote hoeveelheden dode
vis aangetroffen. Die vissterfte lijkt in de
eerste plaats het gevolg te zijn van de lage
waterstand plus de betrekkelijk hoge
temperatuur van het water alsgevolg
waarvan het zuurstofgehalte in het water is
gedaald. Niet geheel wordt uitgesloten dat
ook vervuiling van het water met deze
massale vissterfte te maken kan hebben.
De brandweer van Luik en de dienst civiele
bescherming zijn begonnen met het verwijderen van de dode vis uit het water.
Men tracht verder het zuurstofgehalte te
verhogen door het uit en weer in de rivier
pompen van het water. Verder varen er boten
met buitenboordmotor rond om het water
meer in beweging te brengen. Vissoorten
zoals voorn en grondel zijn het zwaarst
getroffen, maar ook bodemvissen zoals de
barbeel zijn omgekomen. (ANP)

