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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

13.1.7.   SLOTOPMERKINGEN

Het was een paar jaar geleden mijn bedoeling om in het kort wat te vertellen over l'installation électrique à la française.
Dat werden toen meer pagina's dan ik had gedacht. Het zou makkelijk uit te breiden zijn. Hoe je leidingen buitenshuis of
onder de grond moet aanleggen, wat de exacte voorschriften zijn voor de badkamer, vloerverwarming, hoe je een
zwembad met de daarbij behorende elektrische installaties moet aansluiten, en ga zo maar door. En over de leiding-
aanleg valt ook veel meer te vertellen. Over het aansluiten van het schakelmateriaal en de vele soorten inbouwdozen –
en dus soms onaangenaam verrassend veel verschillende inbouwmaten, men is gewaarschuwd - valt ook nog heel wat
te vertellen. Over het zelf opwekken van energie, zonnepanelen, de technische en bureaucratische hordes daarbij. Ook
de terugkerende vraag hoe het nu precies zit met de relatie tussen het Europese CE keurmerk en het eigen Franse
NF–USE keurmerk heb ik hier maar buiten beschouwing gelaten: misschien kan iemand daar eens een proefschrift aan
wijden.
Allemaal onderwerpen voor nadere uitleg, diepgaande juridische verhandelingen, of inzichtelijke schema's. Dat valt
buiten het bestek van een korte inleiding, bedoeld om ook de leek iets duidelijk te maken over de Franse aanpak. De
discussies de afgelopen vijf jaar op het forum van Infofrankrijk, en ook elders, hebben wel een aantal  zaken naar voren
gebracht die wat onderbelicht waren gebleven, of die door veranderingen in de regelgeving achterhaald waren. Ik heb
gepoogd die in deze nieuwe inleiding te verwerken. 

En dan nog wat. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Sluit bij alle werkzaamheden aan de elektrische
installatie in ieder geval de stroom af van de groep waarmee je mee bezig gaat, of zet het hele huis stroomloos met de
disjoncteur de branchement. Zeker wanneer je in de groepenkast werkzaamheden gaat verrichten. En hang even een
bordje of papier op bij de groepenkast, dat er iemand met de elektra bezig is. Zo voorkom je dat iemand denkt: hé, geen
stroom op dit stopcontact, even die groep inschakelen. En iemand anders in het huis onder spanning komt te staan.
Schoenen met rubber zolen zijn ook aan te bevelen; het dragen van een polshorloge met een metalen schakel-bandje
daarentegen minder slim wanneer je gewapend met een meetinstrument ergens in huis de aanwezige spanning of
stroom wilt gaan controleren. En laat in een bestaande installatie waar de elektriciteit al is aangesloten geen blanke
stukken koperdraad los ergens uit de muur hangen, onder het motto: volgende week ga ik wel verder. Of je denkt: dit
kan ook wel met de stroom er op, is alleen maar een kleinigheid. Deed ik ook een keer, iets jonger nog, lette even niet
op, en mijn kniptang maakte kortsluiting. Flits, klap. Op één van de snijvlakken ontbrak toen een stukje metaal. Ver-
dampt, weggesprongen. En het was zo'n mooie tang, toen nog 'Made in Western Germany'. Had ook in mijn oog terecht
kunnen komen, ik had ook van de ladder af kunnen vallen. Niet doen dus.
                   En omdat de meeste ongelukken gebeuren wanneer je vermoeid raakt (nog éven dit afmaken):
                                                       Stop op tijd. Morgen is er weer een dag.

Voor hen die dieper willen ingaan op alles wat met l'installation électrique te maken heeft heb ik me altijd getroost met
de gedachte dat de meeste Nederlandstaligen de Franse taal wel enigszins beheersen. En dus geen enkele moeite
zullen hebben om na de aanloop via deze korte inleiding het diepe in te duiken, de Franstalige informatie. In boekvorm
en op internet.  Er is enorm veel te koop aan boeken, en veel te lezen in de folders van de brico-zaken. Gelukkig
hebben we hier in Frankrijk geen NEN politie zoals in Nederland. Die angstvallig het grote copyright geheim van de
NEN-1010 elektranormen bewaakt. Een beetje middeleeuws, indruisend tegen de demokratische basisregel dat iedere
burger zonder kosten kennis moet kunnen nemen van wet- en regelgeving. De informatie ligt hier in Frankrijk gelukkig 
voor het oprapen, is openbaar zoals het hoort. Wanneer je weet waar je moet zoeken, hoe je moet zoeken. Een
handreiking daartoe hieronder (13.1.8) in de vorm van een aantal boekverwijzingen en links. Doe er je voordeel mee. 
En succes.

Tot slot:
Een woord van dank aan alle Nederlandstalige en Engelstalige vragenstellers en
meedenkers op dit gebied. Op het forum van de website “Wonen en leven in Frankrijk”
en op de forums van "French-Entree" en "Pontnoir". In het bijzonder aan Christian von
Klösterlein, voor zijn altijd scherpzinnige commentaar, en vooral voor zijn unieke
Nederlandse artikelenreeks over het klussen in je Franse huis. Zonder diens
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reserve 7 inspirerende voorbeeld zou ik niet de uitdaging hebben gevoeld te pogen iets
toegankelijks te schrijven over l'installation électrique à la française. 

Rob van der Meulen, forum-alias Robert du Moulin / RobertArthur

volgende →

Maak een gratis website met Weebly
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