Een veilige installatie is er een die je ook bij je vrouw en kinderen zou durven aanleggen

'Veiligheid staat voor
mij op nummer 1'
Met één vaste medewerker en een netwek van verschillende collega's in de regio bestrijkt
Marcel Vittali met zijn bedrijf een gebied rondom zijn vestigingsplaats Haarlem. Graag
profileert de 47-jarige Vittali zich als een installateur die instaat voor de veiligheid van
zijn klanten, maar hen ook wil ontzorgen door comfort te bieden. 'Het is echt schandalig
hoeveel narigheid je tegenkomt. Vooral bij particulieren.'
Tekst: Paul Smorenburg Fotografie: Sander van der Torren
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akelijke opdrachtgevers zijn vaak nog wel
verplicht de installatie door een erkend
installateur te laten keuren. Particulieren zijn
dat niet. Het is een doorn in het oog van Marcel Vittali, die inmiddels veertien jaar voor zichzelf werkt.
Daarvoor werkte hij dertien jaar voor een energiebedrijf,
nadat hij als tiener en jonge twintiger het vak leerde bij
een klein installatiebedrijf. Kortom, een ervaren elektrotechnisch installateur die het vak door en door beheerst
en niet bereid is ook maar de kleinste concessie te doen
als het gaat om de veiligheid van zijn klanten.

Denkt u dat uw concullega's die concessies
wél doen?
'Je hebt natuurlijk in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kunnen lezen dat óók erkende
installatiebedrijven een forse tik op de neus hebben
gekregen als het om veilig installeren van ketels gaat.
Ik ben bang dat er ook bij de elektrotechnisch installateurs collega's tussen zitten die het niet zo nauw
nemen met de veiligheid. Maar veel gevaarlijker vind
ik de grote groep particuliere klanten waar ik over de
vloer kom voor werkzaamheden en waar ik regelmatig levensgevaarlijke situaties aantref.'

Zoals?
'Ik kom regelmatig snoertjes tegen – weggewerkt
in de muur of boven een systeemplafond – die
met kroonsteentjes aan elkaar zitten. Als daar te
veel spanning op komt kan dat heel gemakkelijk
gaan smeulen en uitdraaien op brand. Dat komt
veel voor. Ik doe het onderhoudswerk voor een
beheermaatschappij. Vorige week werd ik opgeroepen, want een bewoonster had vlammetjes gezien
bij kabeltjes. Wat blijkt? Die mevrouw – ze gaf het
zelf toe – had een soepel montagesnoer gebruikt
met steeklasdoppen en daar was vervolgens een
oven én een wasmachine op aangesloten. Zo'n
soepel draadje is al niet gemaakt voor steeklasdoppen en überhaupt niet om twee zware apparaten
op aan te sluiten. Die vrouw en haar twee kinderen
hebben echt geluk gehad. Als ze het niet toevallig had horen knetteren, was ze misschien niet op
onderzoek uitgegaan en had ze niet gezien dat de
vlammetjes er vanaf kwamen. Dan had ze nu geen
huis meer gehad.'

Dat zijn dus prutsende particulieren?
'Ja, maar ook klusbedrijven zijn een groot gevaar.
Die doen het timmerwerk, het stukwerk en het
schilderwerk en onderwijl doen ze water en elektra
er ook wel bij. Ik werd pas op zo'n klus gebeld of ik
de groepenkast wilde vervangen. Blijkt daar dus een
klusbedrijf bezig te zijn. Een van die mannen was
bezig met het aanbrengen van draden in elektradozen, terwijl een ander bezig was de zaak af te
timmeren en weer een andere de gipsplaten al aan
het afmonteren was. Ik zag de dozen zo boven het
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plafond verdwijnen. Dat mag niet volgens NEN 1010.
Doosjes moeten altijd toegankelijk zijn. Nou is
daarmee nog niet direct de veiligheid in het geding,
omdat de kabels in een lasdoos zaten weggewerkt.
Maar toen ik verder ging kijken zag ik nog iets veel
gevaarlijkers. In een hoek waren ze
een stopcontact aan het monteren.
De benodigde plus-draad (bruin)
werd bij de schakelaar weggehaald
en de min-draad (blauw) kwam
vanaf de lamp. Als klap op de vuurpijl was de min-draad ook nog te
kort en werd die gemakshalve even
verlengd met een extra stuk draad
dat met een kroonsteentje werd verbonden en
vervolgens los boven het gipsplafond werd gelegd.
Toen ik ze wees op het gevaar, was de reactie dat de
lamp en het stopcontact het toch gewoon doen....
Ja natuurlijk! En dan heb ik het nog maar niet over
het gemakshalve gebruiken van één kleur draad. Die

'Werken tegen
onverantwoord lage
tarieven brengt risico's
met zich mee'
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kleuren zijn er natuurlijk niet voor niks, anders weet
je later niet wat je vastpakt.'
'En van de week nog,' Vittali is bijna niet te stoppen,
'kom ik bij een particulier over de vloer, en staat een
keukenmonteur horizontaal een leiding te frezen
tussen twee inbouwdozen in. Blijkt hij dwars door een
elektrapijp gegaan te zijn. Dat had hij 'even' hersteld.
Hup draadje weer aan elkaar met een kroonsteentje en
de andere leiding van een andere groep gewoon laten
kruisen. Het is basiskennis voor een elektromonteur,
maar het gebeurt. Met al die ondeugdelijke verbindingen gaat het bij te zware belasting uiteindelijk knetteren en als het tegen brandbaar materiaal aanligt, dan
gaat het fout. Verkeerd aangelegde elektrische installaties zijn oorzaak nummer 1 als het om brand gaat.'

De vraag is: wat kun je eraan doen als een
handige neef de elektrische installatie wel even
aanlegt?
'Het mooiste zou zijn als installaties door inspecteurs
van de energiebedrijven zouden kunnen worden
afgekeurd. Maar ik besef dat die situatie niet snel terugkeert. Dus moeten we ons als sector een bepaalde
standaardkwaliteitsnorm opleggen. Als klein installatiebedrijf is dat heel erg lastig. Je bent elkaars concurrent en ziet helaas in de aanbestedingsmarkt dat het
werk soms naar een concurrent gaat waarvan je denkt
'hoe is dit in godsnaam mogelijk?' Ik zou graag een
oproep doen aan mijn collega's om elkaar niet kapot
te maken. Werken tegen onverantwoord lage tarieven
brengt risico's met zich mee. Klanten zullen vaker met
storingen te maken krijgen omdat er noodgedwongen
wordt gewerkt met minder gekwalificeerde monteurs.
De klant komt vaker bij je terug met storingen die je
moet verhelpen en met klachten over niet goed functionerende installaties. Dat is heel slecht voor het imago
van de vakman, waardoor particulieren nog eerder
terugvallen op een handige zwager of bijdehante
buurman die vroeger op de MTS heeft gezeten.'

Maar hoe voorkom je dat iemand toch zelf gaat
klooien aan zijn installatie?
'Ik realiseer me dat je dat niet echt kunt voorkomen.
Het is dus zaak het besef bij particulieren tussen
de oren te krijgen hoe gevaarlijk het is om dingen
verkeerd aan te leggen. Het kan schade veroorzaken
in de vorm van brand. Het kan ook zorgen voor gevaarlijke situaties waarbij huisgenoten bloot worden
gesteld aan elektrische schokken.'

Wat stelt u voor?
Ik denk dat de brancheorganisatie als spreekbuis en
belangenbehartiger van de installatiebranche wel wat
harder mag pleiten en lobbyen voor een veilige woonen werkomgeving. De overheid heeft het natuurlijk
jaren geleden laten versloffen, met het afschaffen van
de vestigingswet en de verplichte keuringen door
inspecteurs. Iedere handige Harry mag zich installateur

noemen. Het is dus tijd dat we zelf het heft in handen
nemen en een kwaliteitskeur voor installateurs in het
leven roepen. Wat zou helpen is als particulieren pas
een verzekering kunnen afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij als de installatie officieel is gekeurd
door een erkend installatiebedrijf. Bij bedrijven, scholen,
sporthallen en dergelijke is
dat nu al het geval. Particulieren realiseren zich niet dat
ondanks het netjes betalen
van de jaarlijkse premie de verzekeringsmaatschappij na een
brand niet uitkeert als blijkt
dat de installatie ondeugdelijk is aangelegd. Ik vind dat
wij als sector de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben de burger daar op te wijzen en dat we de
verzekeringsbranche ook moeten aanspreken op hún
maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

'Verkeerd aangelegde
elektrische installaties zijn
oorzaak nummer 1 als het
om brand gaat'

Maar de kwaliteit van een erkend installateur
moet wel herkend worden door de consument,
anders blijven ze gewoon hun handige neef
inschakelen?
'Ik denk dus dat er een flinke campagne moet worden
opgezet. Ik ben geen communicatiedeskundige,
maar er zal toch wel iemand bij UNETO-VNI zijn die dat
wel kan bedenken. Het is ook bij uitstek een taak die
een brancheorganisatie op zich zou moeten nemen.
We moeten als sector onszelf (laten) controleren.
Ten eerste om te bewijzen dat we misschien ietsje
duurder zijn, maar wel beter dan beunhazen die
tegen afbraaktarieven de kaas van ons brood eten.
Maar ook om te laten zien aan de consument dat wij
hun veiligheid serieus nemen. Als je een spoorbaan
oversteekt zal dat 99 van de honderd keer goed gaan.
Toch zetten we slagbomen neer om er zeker van te
zijn dat we ook die honderdste keer veilig kunnen
oversteken. En zo moeten wij als installateurs NEN 1010
serieus nemen. Niet in 99 van de honderd gevallen,
maar in honderd van de honderd gevallen. Maar als
ik bezig ben bij een klant is de persoonlijke norm die
ik hanteer misschien nog wel strenger dan NEN 1010.
Ik vraag mij altijd af of ik mijn vrouw en kinderen in
het huis achter zou durven laten. Als ik ook maar de
geringste twijfel heb of ik die vraag met een 'ja' kan
beantwoorden, dan ga ik niet weg.'

Dus u zegt ook wel eens nee tegen een opdracht?
'Ja. Als een klant om geld te besparen bij mij aandringt een 90 procent goede installatie aan te bieden,
is die bij mij aan het verkeerde adres. En ik vind dat
dát de norm moet worden die we als sector moeten
willen uitstralen. En als dat tot gevolg heeft dat een
erkend installateur die zich daar niet aan houdt wordt
geroyeerd door UNETO-VNI, dan sta ik daar voor de volle
100 procent achter. Het is de enige manier om wat te
veranderen, want van de overheid hoeven we op dit
gebied helaas weinig te verwachten.' <
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