
Voorbeeld berekening keuringstermijn elektrische installatie

factor weging score 1 score 2 score 3

A De leeftijd van de instalatie

jonger dan 10 jaar 0

ouder dan 10 jaar 5

ouder dan 20 jaar 8

ouder dan 30 jaar 10

B De kwaliteit van de installatie

aanzienlijkbeter dan de minimale kwaliteit conform de jongste 

elektrotechnische normen 0

voldoet aan jongste elektrotechnische normen 2

voldoet aan aanlegnorm + aanvullende voorzieningen zijn aangebracht 4

voldoet aan aanlegnorm 7

vermoeden dat installatie niet aan de normen voldoet, echter geen gevaarlijke

situaties aanwezig 15

C De omgevingsomstandigheden

is schoon en droog en

bevat geen explosieve of corrosieve gassen en

levert geen brandgevaar ten gevolge van stof op en

is vrij van gebruik van transportmiddelen en zware materialen 0

is niet schoon en droog of

bevat explosieve of corrosieve  gassen of

levert brandgevaar ten gevolge van stof of

houdt het gebruik van transportmiddelen of zware materialen in. 10

aanwezigheid van vocht, brandbaar materiaal, stof of 

explosieve gassen of dampen of stof of
waar gewerkt wordt met transportmiddelen of zware materialen waardoor 

de installatie beschadigd kan worden 20

D De personen die de installatie gebruiken
elektrotechnisch opgeleid personeel met vakopleiding of personen die op 

grond van hun opleiding en ervaring zelfstandig kunnen beoordelen of 

zij zelf of anderen veilig werken 0
niet specifeik opgeleid personeel, waarbij in de opleiding aandacht is 

besteed aan de gevaren die verbonden zijn aan het werken met elektriciteit 3

leken 8

leerlingen, cursisten, studenten, practicanten 10

E de mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke

er wordt regelmatig toezicht uitgeoefend door verantwoordelijke 0

er wordt sporadisch toezicht uitgeoefend door verantwoordelijke 10

som: 0 is 1 x per 15 jaar (1x per 15 jaar een inspectie uit laten voeren) som: 0 0 0

9 = 10 jaar

15 = 8 jaar

25 = 6 jaar

30 = 5 jaar

36 = 4 jaar

45 = 3 jaar

52 = 2 jaar

65 = 1 jaar


