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Voorwoord

Dit afstudeerverslag is geschreven in het kader van mijn studie aan de
Technische Hogeschool Eindhoven op de afdeling Techniek en Maatschappij.
Het onderwerp van dit verslag vindt zijn oorsprong in mijn persoonlijke
vraag hoe wetenschap en technologie gestuurd kunnen warden. Het
onderzoek naar de totstandkoming van wettelijke veiligheidsvoorschriften
op het gebied van elektrotechniek, past binnen deze vraag, en voegt er
bovendien nag een extra (historische) dimensie aan toe. Voor mij was het
onderzoek een proces 'vallen en opstaan'. Bij dit proces zijn een groat
aantal personen betrokken geweest; zij hebben er voor gezorgd dat ik nu
nag steeds overeind sta.
Omdat dankwoorden het risico dragen anderen voor het hoofd te stoten
beperk ik mij tot slechts een persoon namelijk Harry Lintsen. Zijn
begrip en ondersteuning ging verder dan van een afstudeerbegeleider
verwacht mag warden. Hij heeft mij veel meer geleerd dan uit
afstudeerverslag blijkt.

Jan Pellegrino

Tandem fit surculus arbor

Samenvatting

Onderzoek is gedaan naar het totstandkomen van wettelijke
veiligheidsvoorschriften op het gebied van de elektrotechniek.
De eerste wettelijke voorschriften zijn in het Veiligheidsbesluit
1896 te vinden. Op dat moment wordt er nag weinig gebruik gemaakt van
elektrotechnische toepassingen (verlichting, elektromotoren). De
voorschriften van het Veiligheidsbesluit gelden voor fabrieken en
werkplaatsen. Ze zijn niet erg gedetailleerd. Daardoor is er weinig
zekerheid dat het gebruik en de toepassing van elektriciteit voldoende
veilig zal zijn. De Nederlandsche Vereeniging voor Elektrotechniek en na
1900 de vakafdeling Electrotechniek van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs stellen daarom gedetailleerde veiligheidsvoorschriften op. Ze
hebben weliswaar geen wettelijke status, maar bieden wel houvast voor
leveranciers en gebruikers van elektriciteit.
In het Veiligheidsbesluit 1913 zijn een groat aantal
veiligheidsvoorschriften op het gebied van elektrotechniek opgenomen. De
veiligheidsvoorschriften van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
zijn de basis voor deze wettelijke voorschriften geweest.
Elektrotechnici van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de
Electrotechnische-Ingenieur van de Arbeidsinspectie hebben voor de
omzetting naar wettelijke voorschriften gezorgd. Negatieve reacties op
de elektrotechnische bepalingen in het Veiligheidsbesluit zijn er
nauwelijks geweest. De voorschriften van het Veiligheidsbesluit 1913
zullen tot 1938 praktisch ongewijzigd blijven. In het Elektrotechnisch
Veiligheidsbesluit 1938 zijn een aantal bepalingen aangepast aan de
aktuele stand van de elektrotechniek, een groat aantal bepalingen zijn
echter nag identiek aan die van het Veiligheidsbesluit 1913.
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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

In de laatste decennia van de 19-e eeuw komt in Nederland de
elektriciteitsvoorziening op. In eerste instantie is ze. vooral bedoeld
voor verlichting. Na 1900 wordt zij ook van belang voor tractie en
industrieel vermogen. Met name het aantal elektromotoren groeit tussen
1900 en 1930 exponentieel.
van

f~brieken

(1) Dit brengt met zich mee dat het interieur

aanzienlijk verandert. Drijfstangen en riemen worden

overbodig, omdat kleine elektromotoren kracht op de gewenste plaats
brengen.
Elektriciteit dringt in de jaren dertig door in de woning. Tijd- en
ruimtebeleving van de mens veranderen door gloeilampverlichting,
telefoon en radio. Er is een vloedgolf van nieuwe apparaten en
materialen. Nog voor de Tweede Wereldoorlog .kennen we voor het
huishouden het elektrisch fornuis, de boiler en de koelkast.

(3)

De toepassing van de elektrotechniek heeft niet alleen een interne
dynamiek, dat wil zeggen, zij is niet alleen het resultaat van
uitvindingen en ontdekkingen, onderzoek en ontwikkeling.
Maatschappelijke krachten van uiteenlopende aard werken op de
ontwikkelingen in de elektrotechniek in, sturen haar en trachten haar in
zekere banen te leiden. Een aspect dat bijvoorbeeld de aandacht vraagt,
is de veiligheid van deze nieuwe basistechniek.

[4] De nieuwe techniek

brengt gevaren met zich mee, deels nag van onbekende aard. Hoe gaat men
hiermee om?
Aandacht voor veiligheid bestond reeds voordat elektrotechniek van
industrieel belang werd. De eerste Veiligheidswet dateert van 1895, ze
regelt de veiligheid bij de arbeid in fabrieken en werkplaatsen. Deze
wet is als een logisch vervolg op de Arbeidswet van 1889 te beschouwen;
de Arbeidswet regelt de arbeidsduur dus de duur van risicoblootstelling,
en de Veiligheidswet regelt het risico. Verschillende veiligheidsbesluiten met o.a. veiligheidsvoorschriften op elektrotechnisch gebied
zijn gebaseerd op de Veiligheidswet 1895.
Veiligheidsvoorschriften geven mede vorm aan technische
ontwikkelingen. Technisch goed functioneren betekent nog niet dat
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veiligheid gewaarborgd is. Veiligheid vereist onder andere dat men
rekening houdt met het menselijke (onvoorspelbare) gedrag en met
menselijke eigenschappen zoals de gevoeligheid voor stroom (elektrische
schok). Goede isolatie voorkomt elektrische schok door aanraking.
Duidelijkheid en deugdelijkheid in de aanleg van elektrische
installaties kunnen ongevallen en brand voorkomen. Elektrotechnische
veiligheidsvoorschriften horen tot de middelen om ongevallen en brand te
voorkomen. De voorschriften stimuleren bovendien het ontwikkelen van
goede isolatiematerialen voor veilige apparaten en installaties.
Technische ontwikkelingen hebben mede invloed op de
veiligheidsvoorschriften. Een nieuwe, veiliger, techniek maakt
verandering van veiligheidsvoorschriften in de richting van hogere
veiligheid mogelijk. Elektrische verlichting is wat betreft
brandveiligheid veiliger dan gasverlichting. Daar waar brandgevaar groot
is, kan men dus elektrische verlichting de voorkeur geven boven
gasverlichting. De vergadering van het Nationale

V~iligheidscongres

in

1890 concludeert:
" Het is wenschelijk, dat de voorzorgsmaatregelen in schouwburgen en
andere openbare gebouwen warden uitgebreid; dat, waar zulks mogelijk
is het gaslicht worde vervangen door electrisch licht, uit een
oogpunt van gezondheid, maar vooral ter bevordering van de
veiligheid bij brand." [5]
De centrale vraag voor dit rapport is: Hoe zijn de wettelijke
veiligheidsvoorschriften op het gebied van elektrotechniek tot stand
gekomen? Voor het beantwoorden van deze vraag moeten we nagaan welke
voorschriften er gemaakt zijn en wie deze voorschriften hebben
opgesteld. Bij het laatste kunnen we denken aan de overheid, het
bedrijfsleven, de elektrotechnici en de vakbonden. Tevens kunnen we
afvragen welke reacties er zijn geweest op de invoering van de
elektrotechnische veiligheidsvoorschriften. Het onderzoek zal bijdragen
aan het inzicht in de invoering van een nieuwe techniek, in dit geval de
elektrotechniek, in de maatschappij.
Hoofdstuk twee geeft een algemeen kader voor het thema
'Elektrotechniek en Veiligheid'. Aan de orde komt de ontwikkeling van de
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elektrotechniek in het buitenland en in Nederland. Oak de bemoeienis van
de Nederlandse overheid met de elektriciteitsvoorziening krijgt de
aandacht. In verband met het themadeel 'veiligheid' is een paragraaf aan
de gevaren van elektriciteit gewijd. Omdat (elektrotechnische)
veiligheidsvoorschriften in dit rapport een belangrijke plaats innemen,
behandelen we eveneens het voorschrift naar soort en status in de
paragraaf 'Wetten, besluiten en richtlijnen'.
Het derde hoofdstuk gaat in op het ontstaan van de elektrotechnische
veiligheidsvoorschriften, in het byzonder de elektrotechnische
bepalingen van het Veiligheidsbesluit 1913. Onderwerp zijn de
organisaties die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de
elektrotechnische veiligheidsvoorschriften zoals de Arbeidsinspectie en
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, en bovendien de relaties tussen
de betrokken organisaties. De elektrotechnische bepalingen van het
Veiligheidsbesluit 1913 warden kart behandeld. Verder gaan we de
reacties op de veiligheidsvoorschriften na.
In het laatste hoofdstuk kijken we terug op het proces van
totstandkomen van de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften. Daarbij
zullen we zien wat er byzonder is aan het totstandkomen van de
elektrotechnische veiligheidsvoorschriften en trachten daarvoor
verklaringen te geven.
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2. ELEKTROTECHNISCHE ONTWIKKELINGEN, VEILIGHEID EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: EEN ALGEMEEN KADER

De elektrotechniek baseert praktische toepassingen op kennis van
elektriciteit. Ontdekkingen op het gebied van elektriciteit zijn
voornamelijk in het buitenland gebeurd. Met de ontdekkingen zijn onder
de andere namen verbonden van Musschenbroek, Franklin, Faraday, Ampere,
Coulomb, Davy en Ohm. In verband daarmee zijn ook de elektrotechnische
ontwikkelingen veelal buiten Nederland gestart. Daarom zullen we eerst
een beeld geven van de elektrotechnische ontwikkelingen in het
buitenland en daarna de ontwikkelingen in Nederland.
Elektrotechnische veiligheidsvoorschriften hebben een direct verband
met de invoering van elektrotechniek. Het gebruik van elektriciteit is
niet zonder gevaar. Als elektriciteit op grotere schaal toegepast wordt,
kan het niet uitblijven dat vroeg of laat ook aan veiligheid gedacht
wordt. Het geven van voorschriften is daarbij een van de middelen. Een
ander middel kan bijvoorbeeld het geven van specifiek
veiligheidsonderwijs zijn.

2.1 De opkomst van de elektrotechniek: het buitenland [l]

De Deen H.C. Oerstedt [2] constateert in 1820 het bewegen van een
kompasnaald bij het in- en uitschakelen van een elektrische stroom in
een nabije geleider. Hij ontdekt daarmee een verband tussen
elektriciteit en magnetisme en ook een mogelijkheid om langs elektrische
weg mechanische beweging op te wekken. Deze ontdekking vormt het
beginpunt van 2 ontwikkelingslijnen. Dt eerste lijn is die van de
energietechniek (elektriciteitsopwekking, kracht en verlichting), de
tweede lijn die van de informatieoverdracht (telegraaf, telefoon en
radio). Ontwikkelingen in informatieoverdracht en energietechniek zijn
aanvankelijk niet te scheiden.

v
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Elektriciteitsopwekking en elektrische kracht

In de halve eeuw na de ontdekking van het elektromagnetisme
ontwikkelt men, onafhankelijk van elkaar, de gelijkstroommotor en dynamo. De dynamo dient voor elektriciteitsopwekking. Dynamo's warden
voor galvanisatie en later voor verlichting gebruikt.

[3] De

elektromotor is de bran van elektrische kracht. Ze heeft aanvankelijk
nog geen uitgebreide toepassing; de elektrische tram in de jaren
tachtig, zal voor een doorbraak zorgen. Een algemeen gebruik van
elektromotoren is afhankelijk van een uitgebreid elektriciteitsnet.
Tot ongeveer 1870 is de gelijkstroomtechnologie veel verder gevorderd
dan die van wisselstroom, daarna volgen ontwikkelingen op
wisselstroomgebied elkaar snel op. Siemens ontdekt in 1866 het principe
van zelfinductie, essentieel voor wisselstroomtoepassingen. De
wisselstroommotor, een concurrent voor de gelijkstroommotor, komt in
1879. Een praktisch bruikbare transformator dateert van 1883. In
verschillende landen wordt aan verbeteringen van wisselstroommachines
gewerkt. Westinghouse Company fabriceert in 1887 een praktische 2-fasen
induktiemotor naar het ontwerp van Tesla. Snel daarna komt de 3-fasen
(draaistroom) motor.
Wisselstroomtechnologie is geschikter voor energietransport over
lange leidingen dan gelijkstroomtechnologie, omdat wisselspanning
transformeerbaar is en daardoor het energieverlies in de
transportleidingen beperkt kan warden. Een demonstratie daarvan op de
Frankfurter elektriciteitstentoonstelling in 1891, een 25.000 Volt
leiding over een afstand van 175 km, werkt overtuigend. Bij de bouw van
de Niagara Falls-centrale in Amerika kiest men voor wisselstroom, dit is
doorslaggevend in de controverse tussen wissel- en gelijkstroom.
De traditionele stoommachine met heen-en-weer gaande zuigerbeweging
en daarmee samenhangende wisselende tangentiaalkracht, is minder
geschikt voor aandrijving van elektrische generatoren.

[4] De

waterkrachtcentrale kent het probleem van de stoommachine niet, de
mogelijkheden voor waterkracht zijn echter te zeldzaam. Uitkomst biedt,
vanaf 1884, de stoomturbine van de Engelse ingenieur Parsons.
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Verlichting

Elektrische verlichting is gedurende de jaren 50 van de vorige eeuw
alleen mogelijk met booglampen. Vonken ten gevolge van elektrische
ontladingen waren al vanaf de ontdekking van elektriciteit bekend. In
1808 toont Davy een koolbooglamp gevoed door een krachtige batterij.
Gedurende de eerste decennia van de 19de eeuw wacht de voortzetting van
de ontwikkeling van de booglamp op een goede stroombron. Bunsen
(Duitsland) en Grove (Engeland) komen in 1840 met een verbeterde
stroombron. Daarmee krijgt de ontwikkeling van de booglamp een impuls.
Op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld Parijs en Landen, vinden
demonstraties van elektrische verlichting plaats.
In 1857 wordt een vuurtoren in Blackwell

(Eng~land)

uitgerust met

booglamp en een dynamo. De aandrijving van de dynamo is een
stoommachine. Aanvankelijk warden meer vuurtorens op dezelfde wijze
uitgerust, maar na een aantal storingen gaat men terug naar het
klassieke olieverlichtingssysteem. Wisselstroomgeneratoren voeden in
1877 verbeterde boogontladingslampen, de zogenaamde Jablochkoff-kaarsen.
In 1854 hoorde Goebel bij de eersten, die een (vacutlm)gloeilamp
maken. Er zijn echter nag vele jaren van ontwikkeling nodig. Edison
presenteert in 1879 een bruikbare kleine gloeilamp. Hij overtroeft zijn
concurrenten door een complete installatie met centrale, leidingen,
schakelaars en verbruiksmeters te ontwerpen. Samen met de introductie
van boogverlichting op grate schaal en de eerste internationale
elektriciteitstentoonstelling (Parijs 1881), leiden ontwikkelingen in
1882 tot een internationale hausse in elektrische verlichting. In een
wijk van New York bouwt Edison in 1882 een complete
verlichtingsinstallatie.
Onderzoek van Auer van Welsbach, de uitvinder van het gasgloeikousje,
leidt tot ontwikkeling van een metalen gloeidraad, welke hogere
temperaturen dan kooldraad verdragen kan.

[SJ

Hogere

gloeidraadtemperaturen geeft een hogere lichtopbrengst. Gloeilampen
zullen daarom in het vervolg metalen gloeidraden hebben.

v
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Draadloze communicatie [6]

De tweede lijn in de ontwikkelingen van de elektrotechniek betreft de
inforrnatieoverdracht. De telegraaf en de telefoon zijn aanvankelijk het
communicatierniddel, zij werken met draadverbindingen. Het startpunt voor
de draadloze communicatie is de forrnulering van de theorie van het
elektro-rnagnetische veld door Maxwell in 1861. In de daarop volgende
decennia experirnenteren o.a. Hertz en Marconi met draadloze
signaaloverdracht. Hertz bevestigt in 1886 experirnenteel de theorie van
Maxwell. Rond de eeuwwisseling start de Engelse Marconi Company met
commerci~le

draadloze telegrafie voor communicatie tussen wal en schip.

De Arnerikaan Fessenden toont rond dezelfde tijd aan dat radio met
continusignaal rnogelijk is. In 1906 zendt hij met een nieuwe installatie
over enige honderden kilometers muziek en zijn stern uit. Door technische
problernen met de ontvangapparatuur is de belangstelling van de industrie
voor de radio beperkt. Met name (kabel- en draadloze) telegrafie en
telefonie bepalen de communicatiernogelijkheden. Leger en scheepvaart
zijn de eerste en belangrijkste radiogebruikers.
In de periode tussen 1909 en 1920 neemt in Arnerika het radiogebruik
toe. Voor de technische problemen zijn ondertussen oplossingen gevonden.
Slechts tijdelijk zijn in 1917, in verband met de oorlog, de
particuliere zenders gesloten. Maar na de oorlog komen zendstations weer
in

particuliere handen en start de

commerci~le

radio. 1920 kunnen we

het geboortejaar van de radio noernen.

2.2 Elektrotechnische ontwikkelingen in Nederland [7]

In het begin van de jaren tachtig leveren kleine blokstations
elektrische energie voor verlichting. Blokstations zijn elektrische
centraalstations met een leveringsgebied, dat beperkt is tot een
bouwblok. Overheidsvergunning is daarbij niet nodig, orndat de leidingen
de openbare weg niet kruisen.

[8]

De eerste elektriciteitscentrales kornen in Nederland rond 1890 in
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bedrijf. Den Haag en Amsterdam beginnen in 1889 met particuliere
verlichtingsmaatschappijen. In Rotterdam gaat de gemeente irt 1893 over
tot bouw van een elektriciteitscentrale. Naast de vraag naar
verlichting, speelt oak de vraag naar elektriciteit voor aandrijving van
elektrische hijswerktuigen in de Rotterdamse havens een rol.
Rand de eeuwwisseling groeit het aantal voornamelijk particuliere
centrales. Middelgrote gemeentes, waar de gemeente belangen heeft in
gasfabrieken, zijn doorgaans minder bereid tot bouw van een elektrische
centrale. Het stijgend aantal concessieaanvragen en verzoeken om
elektrische verlichting zet de gemeenten echter onder druk. Als
bovendien steeds meer belangrijke grootafnemers zelf elektriciteit
opwekken, gaan de gemeenten langzaam over op de bouw van eigen
elektrische centrales. In kleinere welvarende dorpen, waar de
middenstand vaak ijvert voor een elektriciteitsvoorziening, verloopt de
oprichting van een elektrische voorziening veelal vlotter.
Tot circa 1907 zijn centrales gebaseerd op het ontwerp van Edison,
d.w.z. met gelijkstroom en bedoeld voor verlichting. Bij kleine
verzorgingsgebieden is dit het meest economische. Voor langere afstanden
is wisselstroom (of draaistroom) geschikter, omdat energieverlies door
gebruik van transformatoren te beperken is. Een toenemende vraag naar
wisselstroom voor wisselstroommotoren en de noodzaak om
stroomvoorziening uit te breiden tot in de kleinste plaatsen, eisen een
ingrijpende verandering in elektriciteitsopwekking en distributie.
Wisselstroomcentrales zullen het oorspronkelijke systeem van Edison gaan
vervangen. Voor tractie blijft gelijkstroom belangrijk, omdat alleen
gelijkstroommachines in de praktijk goed toerenregelbaar zijn. Als na
1907 wisselstroom gaat overheersen zullen speciale gelijkrichtsystemen
wisselstroom moeten omzetten in gelijkstroom.
Rand 1910 begint een proces van centralisatie van de elektrische
energieproduktie. In 1911 stelt de regering een staatscommissie onder
voorzitterschap van Van IJsselsteyn in. De commissie moet, globaal
gezegd, middelen bedenken om de dreigende versnippering van productie en
distributie tegen te gaan, een en ander ten voordele van het platteland.
Ondertussen nemen de provinciale overheden initiatieven in dezelfde
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richting. Kort voor de benoeming van de commissie hebben de gewestelijke
besturen van Noord-Brabant en Groningen reeds provinciale verordeningen
die exploitatie, productie en levering van elektriciteit regelen,
vastgesteld. Het wetsontwerp dat voortvloeit uit het werk van de
staatscommissie, wordt in 1915 ingetrokken omdat door provinciale
wetgeving reeds de beoogde ordening verkregen is.

(9]

De elektrificatie

van heel Nederland is gestart.

Verlichting

De internationale hausse in elektrische verlichting (1882) gaat aan
Nederland voorbij. De levensvatbaarheid van verlichtingsmaatschappijen
is vermoedelijk minder gunstig beoordeeld. De in vergelijking met het
buitenland relatieve gasprijs speelt daarbij waarschijnlijk een
belangrijke rol.

(10] Elektrische verlichtingsmaatschappijen in

Frankrijk en Engeland verkeren in 1883 al in een krisis. De belofte,
elektrisch licht voor dezelfde prijs als gaslicht, is niet waar te
maken.
Vooral het gasgloeikousje in de jaren negentig is een geduchte
concurrent van gloeilampverlichting. Voor plein- en straatverlichting is
de booglamp in gebruik. Oak grate winkels verlichten hun etalages en
voorgevels met boogverlichting. Rand de eeuwwisseling, als de
vlambooglamp op de markt komt, laten vele winkeliers zo'n lichtbron als
reclame tegen de gevel hangen.

(11] Het grate publiek heeft ruime

belangstelling voor elektrische verlichting, de hoge kosten vormen
echter een belemmering.
Ook na de Eerste Wereldoorlog is het niet vanzelf sprekend dat in de
woning met electriciteitsgebruik in de toekomst rekening wordt gehouden;
zo er al elektrisch licht is, dan is het aantal aangebrachte
contactdozen nog zeer beperkt. Naarmate de economische crisis, welke in
1929 begint, aan invloed verliest, neemt de interesse voor een
behoorlijke elektrische installatie toe. Door verlaging van de
stroomprijs, propaganda en toename van de welvaart, neemt het gebruik
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van elektriciteit toe. Naast verlichting is er nu een scala aan
elektrische apparaten: fornuizen, boilers, koelkasten, stofzuigers enz.

Overheidsbemoeienis [12]

Tot 1904 bemoeit de Rijksoverheid zich weinig of niet met de
geschetste ontwikkelingen. Alleen bij aanleg van

kabels langs

rijkswegen, wateren, spoorwegen of in nabijheid van telegraaf of
telefoonleidingen laat de overheid zich in met de
elektriciteitsvoorziening. In de meeste gevallen heeft de minister van
Rijkswaterstaat geen bezwaar en verleent dan oak vergunningen. Rand 1900
wil de Regering meer voorlichting geven over de voorwaarden die bij de
vergunningen in acht genomen moeten warden.
De 'Staatcommissie voor de elektrische geleidingen', opgericht in
1904 met als voorzitter Tydeman, krijgt de opdracht te onderzoeken of er
wettelijke voorschriften of maatregelen, zowel in het belang van de
openbare veiligheid, als ter regeling van rechtsverhoudingen, nodig
zijn. Naast een verslag moet er een voorstel van wetten of wettelijke
bepalingen komen. In 1911 brengt de commissie verslag uit. Het werk
heeft vooral resultaat op het gebied van veiligheid. Tot een wet komt
het niet, in een later veiligheidsbesluit zijn enkele voorstellen
opgenomen.

[13]

De ontwikkelingen op het gebied van elektriciteitsvoorziening zijn
aanvankelijk chaotisch. Een tweede staatscommissie (1911), ender
voorzitterschap van Van IJsselsteyn, gaat uitzoeken welke maatregelen
genomen kunnen warden om te bevorderen dat verschillende streken van het
land, met name het platteland, zo doeltreffend en economisch mogelijk in
de behoefte van elektrische kracht warden voorzien. Het eindverslag in
1914 bevat een voorstel om de opwekking en distributie van elektriciteit
te baseren op door het Rijk verleende konsessies. Via een
konsessiestelsel kan de overheid de vorming van grotere
distriktscentrales en uitbreiding van verzorgingsgebieden bevorderen.
Het werk van de commissie en de stellingname van de overheid heeft grate
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invloed op de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening.
Inmiddels is een ontwikkeling gaande die vooruitloopt op de

idee~n

van de commissie. In Noord Brabant is reeds in 1909 besloten een
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een provinciale
centrale. Vanaf 1911 moeten gemeenten en particulieren een konsessie van
Gedeputeerde Staten hebben, als ze een elektriciteitsbedrijf willen
aanleggen en exploiteren. Een uitzondering geldt wanneer gemeenten
alleen binnen eigen grenzen exploiteren. In maart 1914 krijgen
Gedeputeerde Staten de benodigde rijkskonsessie om een provinciale
elektriciteitsmaatschappij op te richten.
Ontwikkelingen zeals in Noord Brabant, doen zich oak in andere
provincies voor. Het principe van provinciale elektriciteitsvoorziening
is gebleven. Samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies leidt tot
distributie van elektrische energie over het gehele land.
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2.3 De gevaren van elektriciteit (14]

De eerste kennismaking met praktische toepassingen van elektriciteit
heeft voor de leek iets magisch. Men spreekt van het wonder van het
elektrisch licht. Elektriciteit is niet zichtbaar en heeft geen geur. De
aanwezigheid van spanning op een elektrische leiding is niet direct te
zien. Soms is een licht zoemen te horen, maar meestal is ook dat niet
het geval. Hoewel misschien iets bekend is van gevaar, maakt dit, bij
gebruikers van elektriciteit, geen sterke indruk. Ontploffingen, zoals
bij gas of stoom, komen niet voor. Elektriciteit is schoon en ziet er
onschuldig uit.
Anders ligt het voor degenen, die een ongeval met elektriciteit zelf

.

gehad of meegemaakt hebben. Ongevallen laten een diepe indruk na, omdat
ze, naast mogelijke verwondingen of zelfs dood, vaak onverwacht zijn.
Voorbeeld: Een arbeider gaat een reparatie aan het dak van het bedrijf
uitvoeren. Op het licht-hellend dak raakt hij door een rukwind uit
balans en grijpt met beide handen de blanke elektriciteitsdraden. Hij
krijgt een schok, valt, maar kan door de elektrisch veroorzaakte kramp
de draden niet loslaten. Mede-arbeiders bevrijden hem uit zijn benarde
positie.
Veiligheidsvoorschriften zouden deze installatie niet goedkeuren.
Elektriciteitsdraden mogen in deze situatie niet binnen handbereik
liggen.
Ongevallen met elektriciteit zijn in de volgende

categorie~n

te

onderscheiden:
a. stroomdoorgang door het lichaam,
b. brand of ontploffing t.g.v. electrische stroom.
c. verwonding door vuurverschijnselen (boogontlading bij kortsluiting
enz.) ,
d. letsel t.g.v. onverwachte handelingen als gevolg van schok, bv. val
of stoat.
Tijdens de opkomst van elektriciteit in het begin van de 20-ste eeuw,
zijn het vooral de

cateorie~n

a. en b. die in de veiligheidswetgeving en

voorschriften de aandacht hebben. Aan regelgeving voor huishouding is
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aanvankelijk niet gedacht, dit komt pas als elektriciteit ook daar
doordringt.
Elektrische schok is een van de eerste ervaringen met elektriciteit.
Dodelijke ongevallen zijn al vanaf de eerste experimenten met
elektriciteit bekend. Aanvankelijk weet men weinig over de factoren, die
de ernst van een elektrische schok bepalen. Algemeen wordt aangenomen
dat het de elektrische spanning is, die gevaar voor het menselijk
lichaam oplevert. Dit blijkt niet juist. Rond 1900 neemt de kennis, uit
ondervinding, toe. De stroomsterkte en de weg, die de stroom door het
lichaam gaat, zijn maatgevend voor het effect. Daarnaast is de duur van
de stroom belangrijk. Verder is bekend dat wisselstroom gevaarlijker is
dan gelijkstroom, de frequentie speelt een rol.
Bij een vaste spanning bepaalt de weerstand van het stroomcircuit, de
stroomsterkte. Maakt het menselijk lichaam deel uit van het circuit,
zoals bij elektrische schok, dan is de lichaamsweerstand medebepalend.
De huid heeft meestal de grootste overgangsweerstand. De totale
weerstand van het lichaam varieert echter sterk met de toestand waarin
het lichaam is. Verder is er een grate variatie in gevoeligheid voor
stroom. Grensstroomsterktes kunnen, voor verschillende mensen, een
factor 2 verschillen. Naast beschreven lichaamsweerstand, is de weg van
de stroom door het lichaam ook belangrijk. Worden vitale lichaamdelen,
zoals hart of hersenen, getroffen dan

neemt het gevaar voor overlijden

toe.
Een elektrische schok ondergaat men veelal bij toeval. De omgeving is
dikwijls een deel van het stroomcircuit. De

weerstand van de omgeving,

schoeisel en kleding spelen dan een zeer belangrijke rol. Badkamers zijn
daarom berucht, vanwege natte vloer (lage weerstand) en blote voeten.
Met alle bovengenoemde overwegingen is het daarom moeilijk veilige
waarden van de elektrische spanning vast te stellen. Met in achtneming
van veiligheidsmarges wordt 42 volt voor wisselspanning en 110 volt voor
gelijkspanning als bovengrens gesteld.
Apart vermeldenswaard is het verschillende karakter van

de

verwondingen welke zeer hoge spanning (hoger dan duizend volt) geeft.
Verwondingen zijn daarbij meer oppervlakkig (huidverbranding), hetgeen

-21-

overigens niet minder ernstig is.
daE

(15)

Verder heeft ervaring geleerd,

wisselstroom gevaarlijker is dan gelijkstroom. Om deze reden geeft

men in ongevallenstatistieken vaak een uitsplitsing naar oorzaak in
wissel- of gelijkstroom.
Elektriciteit kan brand veroorzaken. Kortsluiting, maar oak
ongewenste warmteontwikkeling bv. in kontaktdozen t.g.v. verhoogde
overgangsweerstand, kan tot hoge temperaturen leiden. Afhankelijk van de
nabijgelegen materialen, bv. hout of behang onder de kontaktdoos, begint
dan een brand.

(16) Berucht is het kapotstoten van een brandende

elektrische lamp bij inspectie van lege tanks met gasresten van zeer
brandbare stoffen.

(17)

Elektriciteit leidt soms indirect tot ongevallen. Een vlamboog, als
gevolg van een kortsluiting, kan brandwonden opleveren. Een lichte
elektrische schok hoeft niet direct gevaarlijk te zijn, maar de schrikreacties kunnen aanleiding zijn tot een ongeval.

(18) Elektrische

apparatuur kan gezien het karakter van het apparaat, bv. draaiende as
van een elektromotor, gevaarlijk zijn. Bij dit laatste elektriciteit als
oorzaak beschouwen is arbitrair.

2.4 Wetten, besluiten en richtlijnen betreffende
veiligheid

Wetten, besluiten en richtlijnen betreffende veiligheid verwijzen naar
of bevatten veiligheidsvoorschriften. Een veiligheidsvoorschrift is een
verzameling regels om ongevalsrisico's en de kans op ongevallen te
verminderen. Veiligheidsvoorschriften geven regels in verband met
arbeidsomstandigheden. Ze schrijven voor hoe personen moeten handelen of
zich moeten gedragen, en waaraan apparaten, materialen en installaties
moeten voldoen.

,

Het karakter van de voorschriften wordt bepaald door de mate van
dwang, de mate van gedetailleerdheid en het werkingsgebied. De mate van
dwang wordt bepaald door de controle op naleving en door de mogelijke
sancties. Detaillering gebeurt veelal in die situaties en gevallen
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waarin

defini~ring

goed mogelijk en wenselijk is. Het werkingsgebied

betreft het gebied waar of waarvoor de voorschriften gelden bijvoorbeeld
in fabrieken, voor electrotechniek of voor arbeiders. Er bestaat een
verband tussen de 3 genoemde aspecten. Een groot werkingsgebied
belemmert vaak, uit praktische overwegingen, de gedetailleerdheid.
Gedetailleerder voorschriften zijn meestal dwingender, enz. Het karakter
van voorschriften heeft invloed op de flexibiliteit d.w.z. de snelheid
en het gemak waarmee regels veranderd kunnen worden.
Bij regels, die met elkaar verband houden, is er vaak sprake van een
hi~rarchie.

Wetten, Besluiten en richtlijnen op het gebied van

veiligheid bezitten een

hi~rarchie.

De Veiligheidswet 1895 is een

raamwet, dat wil zeggen een globale wet met algemeen geformuleerde
artikelen. Deze wet geeft regels met betrekking tot beveiliging bij de
arbeid in fabrieken en werkplaatsen. Uitvoeringsvoorschriften van deze
raamwet zijn neergelegd in zogenaamde Veiligheidsbesluiten.

(19] Het

Veiligheidsbesluit 1896 geeft niet voldoende detaillering. De
Arbeidsinspectie die de controle op de naleving van de Veiligheidswet en
het Veiligheidsbesluit heeft, hanteert daarom richtlijnen. Deze bevatten
een verdere detaillering van het Besluit. De richtlijnen zorgen ervoor
dat de Arbeidsinspectie consequente beoordelingskriteria gebruikt bij
haar controles. Voor het bedrijfsleven geven de richtlijnen van de
Arbeidsinspectie zekerheid; voldoet men aan de richtlijnen dan zijn er
geen sancties van de Arbeidsinspectie te verwachten. De richtlijnen zijn
veelal door deskundigen opgesteld, ze hebben echter geen wettelijke
status.
Wijzigen van wetten vereist een uitgebreide procedure. De Kroon,
d.w.z. de Koning met de verantwoordelijke minister(s), en de Staten
Generaal moeten hun goedkeuring geven. Besluiten, ook wel Algemene
Maatregelen van Bestuur, hebben alleen goedkeuring van de Kroon nodig.
Voor het beslissen in details heeft bv. de Arbeidsinspectie vergaande
bevoegdheden. Deze 'getrapte' regelgeving heeft verschillende voordelen

'

(20]
1. er kan een zeer verfijnde uitwerking plaatsvinden, waardoor met
speciale gevallen rekening kan worden gehouden (verlening van
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ontheffingen e.d.);
2. de regeling kan sneller aan veranderende omstandigheden warden
aangepast (de Staten-Generaal hoeft niet te warden ingeschakeld) ;
3. de volksvertegenwoordiging wordt niet onnodig belast met de
behandeling van details.
Naast voorschriften van overheidsinstellingen, zijn er ook door andere
organisaties dan overheidsinstellingen regels gegeven. Het Koninklijk
Instituut voor Ingenieurs (KivI) en De Vereniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland (V.D.E.N.) publiceren
elektrotechnische voorschriften. Ook verzekeringsmaatschappijen hanteren
veiligheidsvoorschriften en geven voorlichting. Deze voorschriften
hebben geen wettelijke status. Het werkingsgebied is in principe niet
beperkt tot fabrieken en werkplaatsen zoals bij de Veiligheidswet 1895.
Voor de voorschriften van het KivI speelt de mate van acceptatie een
belangrijke rol. Verzekeringsmaatschappijen kunnen het nakomen van de
voorschriften afdwingen in verzekeringsvoorwaarden,
elektriciteitsbedrijven kunnen voorwaarden voor levering van
elektriciteit stellen.
Tentoonstellingen en congressen ( Nationale Veiligheidscongressen)
(21]

schenken aandacht aan veiligheid. Zij dragen bij aan bevordering

van veiligheid door qewustmaking en door beinvloeding van beleidsmakers.
Het

Veiligheidsmuseum geeft voorlichting op het veiligheidsgebied voor

iedereen, in het byzonder voor het bedrijfsleven. Naast expliciete
regels, voorschriften en richtlijnen, zijn er persoonlijke
veiligheidsnormen, d.w.z. regels die door persoonlijke opvattingen
bepaald warden. Oak zonder kennis van de veiligheidsvoorschriften zal
een installateur, bij aanleggen van een elektrische installatie,
rekening houden met mogelijke gevaren voor gebruikers. Oak als
veiligheidsvoorschriften voor bepaalde gevallen geen regels geven, zal
men rekening houden met veiligheidsaspecten. De Memorie van Toelichting
Ontwerp-Veiligheidsbesluit 1910 (22] vermeldt:
"De voorschriften van electrotechnischen aard in het bestaande
Veiligheidsbesluit waren geheel onvoldoende, om een voldoend
veiligen aanleg der electrische

installati~n

te bereiken. Wel werd
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dit gebrek niet zoo heel ernstig gevoeld, daar in vele gevallen de
installateurs niet onwillig waren aan de wenken van den
electrotechnischen ingenieur gevolg te geven en deze bovendien
veelal gebonden zijn aan de voorschriften der
assurantiemaatschappijen [ ... )."
Voor het maken van veilige apparatuur, materialen en installaties zijn
zowel voorschriften als normen belangrijk.
In de volgende figuur is de behandelde

hi~rarchie

schematisch

weergegeven.

<-----------------------------

werkingsgebied

J

------------------------>

Fabrieken en werkplaatsen

I

VEILIGHEIDSWET
h
i

wett. veiligheidsvoorschriften

VEILIGHEIDSBESLUIT

r

c
h

veiligheidsvoorschriften

RICHTLIJNEN

i

e
pers.normen

PERSOONLIJKE NORMEN

Voor het thema 'Elektrotechniek en Veiligheid' van dit rapport zijn
vooral de Veiligheidswet 1895 en daaruit voorvloeiende Veiligheidsbesluiten van belang. we behandelen daarom kort de Veiligheidswet 1895.
De wetgeving met betrekking tot de veiligheid op elektrotechnisch
gebied vindt zijn grondslag in de Veiligheidswet 1895. Deze wet, welke
onder minister Van der Sleyden totstand komt, bevat "bepalingen tot
beveiliging van personen, die in f abrieken en werkplaatsen arbeid
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verrichten, tegen ziekte of ongevallen". Het werkingsgebied is beperkt
tot fabrieken en werkplaatsen, met minimaal 20 werklieden. Indien er een
krachtwerktuig aanwezig is, ligt de grens bij een minimum van 6 werklieden. Verder regelt de wet het toezicht op de naleving van de wet door
de Inspecteurs van de Arbeid.
Bij de parlementaire behandeling (23] van de Veiligheidswet 1895 zijn
tal van bezwaren geopperd. Arbeid brengt noodzakelijk gevaar met zich
mee. Voogdij van de overheid is ongewenst. De wet tast vrijheid van
arbeid aan. Voorstanders van de wet wijzen er echter op dat van vrijheid
van arbeid geen sprake kan zijn in een maatschappelijk afhankelijke
positie. Bovendien is het in het belang van de Staat, om in te grijpen
daar waar het erom gaat de gezondheid van een grate klasse van de
maatschappij te redden.

(24]

Een raamwet, zoals de Veiligheidswet 1895, geeft zoals eerder
vermeld, geen gedetailleerde voorschriften. De eerste elektrotechnische
veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen in het Veiligheidsbesluit 1896.
Dit besluit zullen we daarom in het volgende hoofdstuk behandelen.

---·--- - - - - - - - - - -----------·-···
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3. REGELGEVING VOOR DE VEILIGHEID OP HET GEBIED VAN DE ELEKTROTECHNIEK

3.1 Veiligheidsbesluiten in verband met elektrotechniek [l]
Ontwikkeling, achtergrond en de relatie met wetgeving

De kern van de Veiligheidswet 1895 vormen artikelen 6 en 7. Deze
artikelen bepalen dat algemene en byzondere veiligheidsvoorschriften
gegeven kunnen worden bij Algemene Maatregel van Bestuur, ook wel
Veiligheidsbesluit genaamd. Het is gemakkelijker het Veiligheidsbesluit
aan te passen dan de Veiligheidswet bij een voortdurend veranderende
industri~le

techniek. De Wet geeft het onderwerp aan en het Besluit vormt

de uitwerking.
Artikel 6 van de wet gaat over de permanente inrichting van de
fabriek. Artikel 7 heeft betrekking op de maatregelen, welke nodig zijn
om een juist gebruik van deze inrichting te waarborgen. Omdat niet alle
mogelijke situaties te voorzien zijn, heeft het Districtshoofd van de
Arbeidsinspectie (oorspronkelijk: de inspecteur), m.b.t. artikel 7, de
bevoegdheid nadere eisen te stellen.

[2] [3]

De minister heeft voor een Algemene Maatregel van Bestuur of
Veiligheidsbesluit geen goedkeuring van het parlement nodig. Daarmee
wordt het gecompliceerder om inspraak via het parlement te krijgen. Reeds
bij het ontwerp van het eerste Veiligheidsbesluit dringen belanghebbenden
in de nijverheid aan op inspraak. De minister zendt daarom een
ontwerpbesluit aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken. De commentaren
zijn lovend, maar ook kritisch en soms totaal afwijzend. Opmerkelijk is
het ontbreken van enig commentaar op het elektrotechnische deel.

[4]

Naar aanleiding van de reacties brengt de minister menige wijziging in
het ontwerp.

[5] De Raad van State, adviesorgaan van de Kroon (Koning en

ministers), onthoudt zich van een onderzoek naar technische details en
beperkt zich tot bepaling van het tijdstip van in werking treden van het
besluit.

[6] Dit is van belang, omdat het bedrijfsleven tijd nodig heeft

om zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften. Het Veiligheidsbesluit
1896 treedt op 1 januari 1898 in werking.
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Het eerste veiligheidsbesluit (1896) bevat 9 bepalingen over
elektrotechniek (zie bijlage 1). Het betreft voorschriften ter voorkoming
van ongevallen door elektrische leidingen. Het begrip 'elektrische
leidingen' wordt ruim opgevat. De voorschriften gaan over: isolatie van
leidingen, maar ook over beveiliging (smeltveiligheden) en over
inrichting en opstelling van werktuigen. Het is blijkbaar geen probleem
geweest dat smeltveiligheden eigenlijk voor het voorkomen van brand zijn
en niet zozeer ter voorkoming van ongevallen. De voorschriften zijn ruim
gedirigeerd, zodat het voor de Arbeidsinspectie mogelijk is de nodige
eisen te stellen.

[7] De openbare elektriciteitsvoorziening staat in 1896

nog aan het begin van haar ontwikkeling. De overheid geeft echter reeds
in deze fase voorschriften, omdat verschillende
elektriciteit (gaan) opwekken.

industrie~n

zelf

[8]

Het zijn de elektrotechnici die in 1896 een leemte constateren in de
electrotechnische voorschriften. Wijzend op de ontwikkeling in de
sterkstroomtechniek en regelgeving in Duitsland zegt C.D. Nagtglas
Versteeg tijdens zijn voordracht in de vergadering van de Nederlandsche
Vereeniging voor Electrotechniek (9]

:

"Slaan wij eindelijk het oog op eigen land, dan moeten wij
erkennen dat er zeer weinig gedaan is op dit gebied. Eene inmenging
van autoriteiten heeft niet plaats gehad, de belanghebbenden:
installateurs en assurantiemaatschappijen lieten zich weinig of niet
gelden, een volkomen vrijheid dus, die hier en daar ontaardde in
bandeloosheid. Slechts gaven de grootere centraalstations in de
steden eenige voorschriften voor de aan haar net aan te sluiten
installaties."
Naar aanleiding van de voordracht wordt een commissie voor de
veiligheidsvoorschriften ingesteld. In 1897 begint deze commissie aan het
opstellen van veiligheidsvoorschriften, welke weliswaar geen wettelijke
status zullen hebben, maar die zelfs voor de overheid als richtlijnen
voor veiligheid op elektrotechnisch gebied zullen gelden. De Inspecteur
van de Arbeid schrijft in het jaarverslag 1897-1898 (10]

:

"Ofschoon ook ten opzichte van electrische installaties
onvoldoende toestanden werden waargenomen, meende ik toch daar, waar
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ze geen direct gevaar opleverden, nog geene voorschriften te moeten
geven.
Aanleiding daartoe is de verwachting, dat de veiligheidsvoorschriften, welke spoedig vanwege de Nederlandsche Vereeniging
voor Elektrotechniek het licht zullen zien, een alleszins aanbevelenswaardige basis voor gelijkmatige toepassing zullen vormen."
In zijn voordracht in 1896 sprak Nagtglas Versteeg tevens over
'reusachtige ontwikkeling der sterkstroomtechniek', doch wat betreft
gevaar of onveiligheid is de 'reusachtige ontwikkeling' niet met
statistieken van {dodelijke) ongevallen aan te tonen (zie bijlage 2). De
gedachte is om deugdelijkheid en uniformiteit in installatieaanleg door
middel van voorschriften te bevorderen. Daardoor is controle van
installaties gemakkelijk, waarmee ook de veiligheid is gediend. Bij
veiligheid denkt Nagtglas Versteeg in eerste instantie aan voorkomen van
brand. Zwakstroomleidingen (bv. voor bellen) zijn reeds geruime tijd
bekend. Het komt vaak voor dat sterkstroomleidingen op dezelfde manier
zijn aangelegd, brand kan dan het gevolg zijn.
De opgestelde veiligheidsvoorschriften vormen de norm voor overheid,
verzekeringsmaatschappijen en bedrijfsleven vanwege de status van het
KivI en zijn deskundigen. De Arbeidsinspectie gebruikt de voorschriften
als richtlijn. Verzekeringsmaatschappijen hanteren de voorschriften als
voorwaarde voor verzekering. De voorschriften zijn verschillende malen
gewijzigd. Door de voorschriften als bijlage van het blijvend gedeelte
van het jaarboekje van het KivI uit te geven is een goede verspreiding
mogelijk, iedereen kan het boekwerkje kopen.

[11] Op deze manier kan ook

snel op de ontwikkelingen in de elektrotechniek gereageerd warden. Men
maakt daarbij intensief gebruik van opgedane kennis en ervaringen in
Duitsland, waar regelgeving op die van Nederland vooruitloopt.
In 1909 breidt men het werkingsgebied van de Veiligheidswet, dus ook
van het veiligheidsbesluit, uit over elektrische centraalstations en
onderstations. Artikel 7 voegt aan 'electrische geleidingen'

'electrische

toestellen' toe, waardoor ook maatregelen kunnen warden genomen ter
voorkoming van ongevallen hiermee. De Veiligheidswet wordt nu tevens
afgestemd op de Ongevallenwet 1901; indien een kennisgeving van een
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ongeval volgens de Ongevallenwet heeft plaatsgevonden, hoeft dit niet nag
eens volgens Veiligheidswet te gebeuren.

(12]

Bij het tot stand komen van het Veiligheidsbesluit 1913 zijn een groat
aantal organisaties betrokken. De minister stuurt in 1912 een missive
[13]

naar verschillende instellingen, waaronder de Kamers van Koophandel

en Fabrieken, de Maatschappij voor Nijverheid en een groat aantal
vakorganisaties.

(14] Hij vraagt daarin cornmentaar op het Ontwerp-

Veiligheidsbesluit. Men reageert verheugd op de inspraakmogelijkheid die
het verzoek van de minister biedt. De cornmentaren zijn in het algemeen
positief kritisch en warden in het besluit verwerkt. Van werkgeverszijde
is het belangrijkste bezwaar dat de voorschriften teveel in detail
treden.

[15]

Verdere bezwaren betreffen nauwelijks het omvangrijke

elektrotechnisch deel, waaraan verschillende elektrotechnici een
belangrijke bijdrage hebben geleverd.

(16] Passend in de opzet van het

besluit, zijn de elektrotechnische voorschriften verdeeld in 2
categorie~n

nl. het voorkomen van brand en het voorkomen van ongevallen.

Het Veiligheidsbesluit 1913 treedt op 1 juli 1914 in werking.
De volgende wijziging in de Veiligheidswet vindt plaats in 1915. De
regels ter voorkoming van ongevallen bij brand warden veranderd. Verder
zijn er aanpassingen in verband met de bestrijding van beroepsziekten en
voorkomen van vergiftiging en besmetting. Onder de wet vallen nu oak
fabrieken en werkplaatsen waar 5 of meer personen werken, terwijl dit
aantal voordien 10 of meer was.

(17]

Herzieningen van het Veiligheidsbesluit in 1916, 1920, 1924 en 1929
brengen geen grate wijzigingen in het elektrotechnisch deel.

(18] Oak

herzieningen in de Veiligheidswet in 1920 en 1925 hebben geen invloed op
de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften.
In 1934 komt er een nieuwe wet, de Veiligheidswet 1934. De
werkingssfeer van de wet wordt drastisch uitgebreid. Onder de
werkingsfeer vallen ender andere landbouw, tuinbouw, bosbouw,
veehouderij, ambachts- en vakscholen, gemeentelijke
elektriciteitsbedrijven enz.

(19]

Onder 'Fabrieken of Werkplaatsen'

vallen nu oak radiozend- en distributiestations, projecteercellen enz. In
verband met uitbreiding van de werkingssfeer is een ruime definitie van
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het begrip 'arbeid' in de wet opgenomen. Onder 'arbeid' verstaat de
Veiligheidswet 1934 'alle werkzaamheden in een onderneming, behalve
werkzaamheden, verricht door het hoofd of de bestuurder of diens
echtenote'. De belangrijkste voorschriften zijn opgenomen in het
Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen en het Electrotechnisch
Veiligheidsbesluit 1938.
De voorschriften in het elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 zijn
aangepast aan de stand van de elektrotechnische ontwikkeling. De ontwerpvoorschriften zijn uitvoerig besproken in de Commissie AB van de
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (HCNN) . Voor het
opstellen van de meer specif ieke voorschriften is gebruik gemaakt van de
kennis van de betreffende elektrotechnische organisaties; bij het
opstellen van materiaaleisen is bijvoorbeeld de KEMA betrokken.

(20] De

commissie voor de veiligheidswet van de Hoge Raad van de Arbeid (21)
wijst bij de behandeling van de Ontwerp-Veiligheidswet in 1928 op het
particulier initiatief betreffende handel in gevaarlijke, onbeveiligde
werktuigen en toestellen (22)
"Uit nood hebben hier particuliere verenigingen de overheidstaak
overgenomen door de stichting van een Keuringsdienst te Arnhem. Daar
de verschillende electrische centrales zich alle van dezen dienst
bedienen, zijn 95-97 pct. van alle electriciteitsverbruikers er aan
overgeleverd."
Ook m.b.t. het Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 hanteert de
Arbeidsinspectie richtlijnen.
Naast de Veiligheidswet komt in 1938 een Elektriciteitswet (23) tot
stand, waarin ook veiligheid aan de orde komt. Deze wet is bedoeld om
algemene regels te stellen op het gebied van economische, bedrijfszekere
en veilige elektriciteitsvoorziening. De Electriciteitswet kan, bij
Algemene Maatregel van Bestuur, voorschriften geven voor deugdelijkheid,
doelmatigheid en de veiligheid van elektriciteitswerken, hieronder vallen
ook de distributienetteP en de elektrische installaties bij de
stroomverbruikers. Verder kunnen voor stroomverbruikende toestellen,
voorwerpen en materialen voorschriften gegeven warden. Met deze wet kan
een keuringsregeling ingevoerd warden.
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Als de Elektriciteitswet en het Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit
1938 in werking treden, is elektrificatie van Nederland reeds ver
gevorderd. Veiligheidsvoorschriften op het gebied van elektrotechniek
zijn zeer gedetailleerd. Door het bedrijfsleven worden de voorschriften
algemeen geaccepteerd.

3.2 Organisaties betrokken bij de ontwikkeling van veiligheidsvoorschriften op elektrotechnisch gebied

De invoering van elektrotechniek in Nederland is geen vanzelfsprekende
zaak. Doorslaggevende factor voor de invoering door het bedrijfsleven is
niet de veiligheid, maar het economisch aspect. Aandacht voor
veiligheidsvoorschriften is slechts zaak van een beperkt aantal
organisaties: De Nederlandse Vereniging voor Electrotechniek, het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Arbeidsinspectie.
Naast deze organisaties die zich min of meer direct bezighouden met
veiligheidsvoorschriften, vinden er aktiviteiten plaats, die bijdragen
aan het algemene veiligheidsdenken door voorlichting en advisering.
Hierbij is te denken aan tentoonstellingen en congressen. Bovendien
besteden assurantiemaatschappijen in hun tijdschriften ruim aandacht aan
veiligheidsaspecten.
Wij zullen in deze paragraaf de verschillende organisaties, die
betrokken zijn bij veiligheidsvoorschriften op elektrotechnisch gebied,
achtereenvolgens behandelen.

De Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek

De Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek is in 1895
opgericht. In het bestuur hebben de hoogleraren J.A. Snijders C.Jzn.
(voorzitter) en Dr. H. Kamerlingh Onnes (vice-voorzitter) en
leidinggevende ingenieurs zitting. Het doel van de vereniging is het
stimuleren van elektrotechniek door bevordering van onderwijs, van
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normalisatie en standaardisatie, en van de veiligheid. De vereniging is
van plan een laboratorium op te zetten. Bij de oprichtingsvergadering
melden zich ongeveer 100 leden aan.

(24]

De vereniging organiseert tijdens de ledenvergaderingen lezingen over
elektrotechnische onderwerpen. Een cornmissie zorgt in samenwerking met de
Maatschappij voor Nijverheid voor het afnemen van examens en het
uitreiken van getuigschriften van bekwaamheid voor elektrotechnische
handwerkslieden (monteurs van elektrische installaties). Gesignaleerde
problemen op elektrotechnisch gebied warden schriftelijk aan de minister
kenbaar gemaakt.

(25]

In decernber 1896 stelt Nagtglas Versteeg in een ledenvergadering voor
om, evenals in Duitsland, een cornmissie voor de veiligheidsvoorschriften
in te stellen.

(26 In deze tijd doet iedere installateur wat hij zelf

passend vindt. Door de scherpe concurrentiestrijd wordt het risico dat er
ondeugdelijk werk wordt afgeleverd grater. Daarom gaat het bestuur en
later ook de vergadering op het voorstel in.
De cornrnissie die de veiligheidsvoorschriften zal opstellen, heeft de
volgende samenstelling (27]
Prof. J.A. Snijders C.Jzn.
ingenieur,

(voorzitter); civiel

(hoogleraar aan de Polytechnische School)

H. Doyer (secretaris);

(consulterend elektrotechnisch

ingenieur)
J.J.W. v. Loenen Martinet;
Dr. E. Cohen;

(Holl. IJz. Spoorweg Mij.)

(beroepsachtergrond niet bekend [28])

A.E.R. Collette; civiel ingenieur (telegrafie)
N. Heinzelmann;

(beroepsachtergrond niet bekend [28])

L.M. Barnet Lyon; civiel ingenieur (Z.H. El.
Spoorwegen)
A.W. Ressing;

(Gem. Electriciteitswerken Amsterdam)

G.I. van Thienen; werktuigkundig ingenieur
(Arbeidsinspectie)
C.D. Nagtglas Versteeg; civiel ingenieur
(Ingenieursbureau voor elektrotechnische adviezen)
Bij de samenstelling van deze cornmissie heeft het bestuur gezorgd voor
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vertegenwoordiging van verschillende belangengroepen: zwak- en
sterkstroom, praktijk en wetenschap, en de arbeidsinspectie. Het bestuur
heeft bovendien de Nederlandse installatiebureau's en de
brandverzekeringsmaatschappijen in de gelegenheid gesteld zitting te
nemen in de commissie.
Nadat ze overwogen heeft om de Duitse voorschriften te vertalen, kiest
de commissie voor het maken van eigen voorschriften. Daarbij kan ze
eventueel van Duitse en Engelse voorschriften gebruikmaken. Ongeveer
tezelfder tijd overweegt het bestuur een fusie aan te gaan met het KivI.
Ze verwacht meer effekt van het werk door bundeling van krachten. De
commissie werkt bijna 2 jaar aan de voorschriften. Als ze met het
resultaat komt, is de vereniging opgegaan in het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs (KivI). Vanaf de fusie in 1899 zet de vereniging als de
vakafdeling Electrotechniek van het KivI haar werk voort.

(29]

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs: afdeling Electrotechniek
(KivI(E))

Het KivI, opgericht in 1847, is een studievereniging"van ingenieurs.
Het Instituut is een eerbiedwaardige instelling met een hoog prestige. Ze
legt nadruk op informatieuitwisseling en de bevordering van de techniek.
(30]

Aanvankelijk schenkt het instituut weinig aandacht aan
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elektrotechniek. [31] Daarom richten elektrotechnici in 1895 een eigen
vereniging op: de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek. Deze
fuseert in 1899 met het KivI en continueert haar werk in de Vakafdeling
Electrotechniek.
De Commissie voor de Veiligheidsvoorschriften komt in de vergadering
van 9 december 1899 met het concept veiligheidsvoorschriften voor
sterkstroominstallaties. In april 1900 warden deze lagespanningsvoorschriften, dat wil zeggen voor installaties met spanningen
lager dan 250 V, door de vergadering aangenomen en vastgesteld. De
veiligheidsvoorschriften zullen in een boekje warden uitgegeven; !eden
krijgen prijsreductie. [32)
De lage-spanningsvoorschriften hebben niet het verwachte succes.
Kritiek betreft vooral de onoverzichtelijkheid en de afwijkingen van
Duitse voorschriften, met name de (stroom)belastingtabel voor leidingen.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat in 1897 de Duitse voorschriften
nog niet volledig uitgewerkt waren. Dit verklaart mede waarom in 1900 de
lage-spanningsvoorschriften van de Duitse voorschriften afwijken. De
Commissie heeft bij haar werk bijvoorbeeld nog geen definitieve Duitse
stroombelastingtabel ter beschikking gehad.
Het bestuur van de Vakafdeling constateert, na het vaststellen van de
lage-spanningsvoorschriften, de behoefte aan voorschriften voor
middelspanning, dat wil zeggen spanningen tussen 250 en 1000 V. Ze
verzoekt de Commissie zich hieraan te wijden. De Commissie komt bijeen op
13 februari 1902. De bezetting is iets gewijzigd:
Van Loenen-Martinet is voorzitter in plaats van Snijders C.Jzn ••
Snijders blijft we! lid van de Commissie. Lohr en Van Swaaij treden
toe, de laatste wordt secretaris.
Doppler, elektrotechnicus bij de Arbeidsinspectie vanaf 1903, zal in
een van de laatste vergaderingen van de Commissie als vervanger van
Van Thienen optreden.
De gewijzigde

coITu~issie

besluit op haar eerste vergadering bij wijze van

proef, eigen middelspanningsvoorschriften op te stellen en deze eventueel
samen te voegen met de laagspanningsvoorschriften. Het ontwerp ondervindt
sterke oppositie van belanghebbenden. Naar aanleiding daarvan neemt de
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Cornrnissie een belangrijk besluit. Ze zal de Duitse voorschriften vertalen
en eventueel iets wijzigen. Het resultaat ligt op 12 oktober 1903 bij het
Bestuur en ondergaat enige wijzigingen. In 1904 voegt men lage- en
middelspanningsvoorschriften bij elkaar (noot: deze zullen voortaan laagspanningsvoorschriften heten) • Deze nieuwe voorschriften gelden voor
installaties met effectieve spanning ten opzichte van aarde kleiner dan
250 V en voor installaties met effectieve spanningen tussen de geleiders
kleiner dan 500 V.
In de vergadering op 29 juni 1904 zijn de voorschriften aan de orde en
warden vastgesteld. Publicatie gebeurt in het tijdschrift De Ingenieur en
als bijlage Rl van het blijvend gedeelte van het jaarboekje van het KivI.
(33] De bijlage is voor eenieder te koop. (34] De vakafdeling
Electrotechniek van het KivI stelt de datum van in werking treden op 1
januari 1905. Het zijn deze voorschriften waarop jarenlang is
voortgebouwd. De voorschriften vormen een houvast voor het bedrijfsleven.
De Arbeidsinspectie hanteert deze voorschriften als richtlijn, niet in
het minst omdat de elektrotechnicus van de Arbeidsinspectie betrokken is
geweest bij het opstellen van deze veiligheidsvoorschriften.
Weliswaar is het werk van de Cornrnissie

be~indigd,

doch een nieuwe taak

ligt gereed: ontwerpen van voorschriften voor hoge-spanning en voor
tramaanleg. Het wordt een vaste taak van de Cornrnissie om voor nieuwe of
gewijzigde veiligheidsvoorschriften te zorgen. In 1906 warden
veiligheidsvoorschriften voor hoogspanning behandeld en vastgesteld. (35]
In 1908 komt de vakafdeling met 'Veiligheidsvoorschriften voor
elektrische

spoor- en tramwegen'. (36]

In 1909 stelt men op de leden-

vergadering, nadat het voorontwerp in verband met kritieken of gewenste
aanvullingen herhaalde malen gewijzigd is, nieuwe voorschriften voor
laag- en hoogspanning aan de orde. De vakafdeling stelt de voorschriften
op 23 oktober 1909 vast. Ook in dit geval is de medewerking van de
Arbeidsinspectie belangrijk. De Directeur-Generaal van de Arbeid ontvangt
van het KivI het schrijven:
"Namens den Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs heb ik de eer U hierbij aan de bieden 1 ex.
Veiligheidsvoorschriften voor electrische sterkstroominstallaties,
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vastgesteld op 23 october 1909.
Het Instituut zou het op prijs stellen, indien met deze
voorschriften voortaan rekening kon worden gehouden."

[37]

De Commissie, inmiddels 'Permanente Commissie voor de Veiligheidsvoorschriften' geheten, levert in 1912 een belangrijke bijdrage aan het
totstandkomen van het elektrotechnisch deel van het Veiligheidsbesluit
1913. [38] De Commissie is namelijk een belangrijke overlegpartner voor
de overheid. In 1913 ontwerpt de Commissie een nieuwe uitgave van
voorschriften, welke in overeenstemming zijn gebracht met de
elektrotechnische bepalingen van het Veiligheidsbesluit 1913. De
voorschriften worden in 1914 uitgegeven. [39]
De Commissie zorgt niet alleen voor voorschriften, zij heeft ook een
signalerende taak. In november 1917 publiceert ze, in verband met
grondstoffenschaarste ten gevolge van de oorlog, een aantal tijdelijke
maatregelen. In 1918 waarschuwt de Commissie ernstig tegen het toepassen
van 'oorlogsmateriaal' zeals zinkdraad.

[40]

Einde 1923 heft het KivI de 'Permanente Commissie voor de
Veiligheidsvoorschriften' op en draagt de zorg voor de voorschriften over
aan de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (H.C.N.N.}. In de
H.C.N.N. werkt men aan richtlijnen voor installaties en constructies om
deugdelijke, doelmatige en veilige elektrische inrichtingen te
verkrijgen. De Hoofdcommissie zal een belangrijke bijdrage leveren aan
het totstandkomen van het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938. [41]

De Arbeidsinspectie: de elektrotechnische dienst
De Parlementaire Enquetecommissie (1887) stelt in haar verslag voor om
fabriekinspecteurs het toezicht te laten houden op veiligheid, gezondheid
en welzijn van de arbeiders in fabrieken en werkplaatsen. Zij moeten bij
voorkeur ervaren ingenieurs zijn, die ontzag en vertrouwen inboezemen bij
de

industri~len.

[42] Wel is opmerkelijk dat Minister Ruys de

Beerenbrouck in zijn oorspronkelijk ontwerp van de Arbeidswet (1889) de
fabrieksinspecteurs niet opnam. Pas na aandrang van de Kamer bleek hij

-37-

bereid aan de vraag om inspecteurs te voldoen. Huiver voor het instellen
van een ambtenarenapparaat blijft echter bestaan. Door aanvaarding van
het amendement-Schaepman wordt in de wet het aantal inspecteurs tot 3
beperkt. [ 43]
Op 1 maart 1890 beginnen Dr. H.F. Kuyper, A.D.P.J. van LOben Sels en
H.E.W. Struve hun werk. Kuyper is een bekende chemicus, Struve was
ingenieur van het Stoomwezen en Van LOben Sels was ingenieur van het
waterschap 'de Berkel'. Met de benoeming van de drie inspecteurs, die
zorgvuldig uit 3 verschillende politieke partijen zijn gekozen, is
duidelijk dat men de nieuwe inspectie een technisch karakter wil geven.
(44]
De Veiligheidswet 1895 brengt een verzwaring van de taak van de
Arbeidsinpectie mee, daarom verwijdert men de beperking van het aantal
inspecteurs uit de Arbeidswet. In 1896 omvat de Arbeidsinspectie 6
inspecteurs, waaraan 6 adjunct-inspecteurs zijn toegevoegd. De
inspecteurs zijn: H.F. Kuyper, J. Ahrendsen de Wolff, H.E.W. Struve,
J.H.L. van Deinse, A.D.P.J. van LOben Sels en G.J. van Thienen. De dienst
van de Arbeidsinpectie groeit jaarlijks. Controles door de inspecteurs
wat betreft de elektrotechnische bepalingen van het Veiligheidsbesluit
zijn veelal beperkt tot het nagaan of er voldoende bliksemafleiders in
het bedrijf aanwezig zijn. (45]
Elektrotechnische ontwikkelingen nemen vanaf het begin van de 20-ste
eeuw een grate vlucht. De inspecteurs van de Arbeid schrijven op 12
oktober 1901:
"De electrotechniek heeft zich zoo enorm ontwikkeld en eischt zozeer
een speciaalstudie, dat onderzijds [onzerzijds?] moet warden erkend
dat wij, bij de inspanning die het vervullen van onze taak vordert,
ten opzicht der bizondere kennis en ondervinding op dit gebied met
die ontwikkeling geen gelijke tred

kun~en

houden". [46]

Aan het corps ambtenaren van de Arbeidsinspectie wordt daarom in 1903 een
electrotechnicus, N.M.H. Doppler, toegevoegd. Hij moet de inspecteurs
bijstaan bij het toezicht op elektrische toestellen en leidingen. In 1906
zal de electrotechnicus een zelfstandige positie naast de inspecteurs van
de arbeid krijgen. Om zijn werkzaamheden goed te kunnen vervullen heeft
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hij voorschriften nodig voor het uniform kunnen toepassen van de
bepalingen van het Veiligheidsbesluit 1896. De bepalingen zijn namelijk
te algemeen. Een commissie, ingesteld in 1905 ender zijn voorzitterschap,
stelt deze voorschriften samen. [47) De commissie bestaat uit: A.J.
Roelofsz (secretaris), R.W.A. Hofstede Crull, C.D. Nagtglas Versteeg,
A.W. Ressing en C. van Rijn. In 1907 benoemt de Minister dezelfde
commissie voor het ontwerpen van het elektrotechnisch deel van een nieuw
Veiligheidsbesluit. In 1909 is het voorontwerp van elektrotechnische
voorschriften gereed. In 1912 wordt de commissie ontbonden, de leden
zullen later een Koninklijke onderscheiding voor hun bijdrage krijgen.
[48)

Het werk van de commissie leidt uiteindelijk tot een uitgebreid

aantal bepalingen in het Veiligheidsbesluit 1913.
Bij de reorganisatie van de Arbeidsinspectie door Minister Talma in
1909, wordt het elektrotechnisch toezicht ondergebracht bij de nieuw
ingestelde Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie. Elke inspectie,
voortaan district genoemd, komt ender leiding van een districtshoofd,
voorheen de inspecteur van de arbeid. Aan het hoofd van de
arbeidsinspectie komt een Directeur-Generaal van de Arbeid te staan. De
electrotechnicus, voortaan electrotechnisch-ingenieur, is aan de
Directeur-Generaal H.A. van IJsselsteyn als adviseur toegevoegd.
Daarnaast blijft hij belast met het geven van voorlichting en advies aan
de districtshoofden. Zij behouden het toezicht op en de
verantwoordelijkheid voor de naleving van gegeven voorschriften ten
aanzien van elektrische toestellen en geleidingen. [49)
De electrotechnisch-ingenieur draagt bij aan het totstandkornen van de
veiligheidsbesluiten van 1913 en 1916. De Eerste Wereldoorlog leidt
echter tot problemen met de voorschriften, omdat de vereiste grondstoffen
voor de elektrotechnische materialen niet rneer voorhanden zijn. Daarom
improviseert hij met de voorschriften, opdat de veiligheid gewaarborgd
blijft.
Op grand van de Hinderwet van 1896 is het al jaren gebruikelijk,
i.v.m. brandgevaar voor de omgeving, dat bij inrichting of uitbreiding
van een fabriek, voor het elektrotechnisch deel, een schakelschema ter
beoordeling wordt voorgelegd aan de electrotechnisch-ingenieur van de
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Arbeidsinspectie. Het advies gaat via het districtshoofd naar het
gemeentebestuur, welke de hinderwetvergunning geeft. [50)
Het werk van de electrotechnisch-ingenieur is vaak ook ook direct
praktisch; hij bepaalt bijvoorbeeld welke, in de handel zijnde,
lamphouder veilig is. [51) Voortdurend heeft hij een nauwe band met de
vakafdeling Electrotechniek van het KivI.
Tot 1919 bestaat de Electrotechnische Dienst van de Arbeidsinspectie
voornamelijk uit de elektrotechnisch-ingenieur met vanaf 1909 enige
administratieve hulp. Daarna breidt de dienst geleidelijk uit, de
electrotechnisch-ingenieur wordt benoemd tot electrotechnisch-adviseur.
De adviseur werkt in de jaren twintig nauw samen met de Hoofdcommissie
voor Normalisatie (H.C.N.N.), welke in 1916 ingesteld is door het KivI en
de Maatschappij voor Nijverheid. [52] De samenwerking resulteert in 1934
in ontwerp-voorschriften voor een nieuw veiligheidsbesluit.
In de jaren twintig is het steeds meer gebruikelijk dat fabrikanten
niet meer een bevel of voorschrift van het districtshoofd afwachten. Ze
accepteren liever tijdig de aanwijzingen van de electrotechnische dienst.

[53)

Overige organisaties en aktiviteiten
Naast het KivI en de Arbeidsinspectie hebben zich nog diverse andere
organisaties bezig gehouden met veiligheid. Een daarvan is de Vereeniging
tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, die is
ontstaan vanuit ondernemerskringen. [54) In 1869 organiseert zij 'een
Tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den
werkman'. Ben factor van betekenis in de aandacht voor veiligheid vanuit
ondernemers, is de groeiende kracht van de vakbeweging en de invloed van
de socialistische opvattingen daarbinnen. In de jaarvergadering van 1884
neemt zij een motie aan:
'De vergadering is van meening, dat de zorg voor de veiligheid en
gezondheid der arbeiders behoort te warden gedragen door de
werkgevers, en de wetgever dit beginsel moet erkennen'. [55)
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Een tweede deel van de motie, waarin de wijze van realisatie wordt
aangegeven, namelijk invoering van preventief toezicht op inrichting van
fabrieken en werkplaatsen, of regeling van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van de patroons, haalt het niet door staken van
stemmen.
Bij het totstand komen van de Arbeidswet 1889, mengt de vereniging
zich in de discussie over het staatstoezicht. Daarnaast neemt de
Vereeniging in de algemene vergadering van 1888 een initiatief van de
Haagse afdeling over om 'een museum voor voorwerpen betreffende
veiligheid en gezondheid der arbeiders in fabrieken en werkplaatsen' te
stichten. De ingestelde commissie stelt voor om het museum uit een
tentoonstelling te laten tot stand komen. De tentoonstelling van 1890 is
een succes; ze trekt meer dan 100.000 bezoekers en wordt door de pers
gunstig beoordeeld. De regering is ingenomen, maar minister De Savornin
Lohman is minder enthousiast als het om steun voor het oprichten van een
veiligheidsmuseum gaat. De afdeling Amsterdam neemt daarom in 1891 zelf
het initiatief; 1 januari 1893 gaat het Veiligheidsmuseum in Amsterdam
open. De arbeidsinspectie zal bij haar adviezen en voorschriften vaak
naar het Veiligheidsmuseum verwijzen.
Aansluitend op de tentoonstelling nemen een aantal

industri~len

uit de

Vereeniging sarnen met !eden van de Tweede Karner, de Maatschappij ter
Bevordering van de Geneeskunde, inspecteurs van de Waterstaat, Mijnwezen
en Arbeid, het initiatief tot een congres teneinde tot overleg en
veelzijdige beschouwing te komen. Overleg tussen

hygi~nist,

ingenieur en

wetgever. Het congres wordt 1-4 septernber 1890 in Amsterdam gehouden.
Op elektrotechnisch gebied zijn er slechts enkele voordrachten. (56)
Elektrotechnisch ingenieur Ter Meulen bespreekt: 'De middelen tot
bevordering van de veiligheid bij den aanleg en het gebruik van
elektrische geleidingen'. Om te zorgen dat de nodige voorzorgen bij het
aanleggen en gebruiken van leidingen warden genomen, stelt hij voor dat
verzekeringsmaatschappijen voorschriften opstellen, die als voorwaarden
voor de verzekering gelden. Deze voorschriften zouden aangepaste
vertalingen van aanwijzingen van het 'Electro-technische Verein' te Wenen
kunnen zijn. Enkele jaren later, in 1893, zal de ingenieur Barnet Lyon
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een vertaling van de Weense voorschriften maken. Ze warden uitgegeven als
bijlage van het jaarboekje van het KivI en zullen, totdat het KivI met
nieuwe voorschriften komt in 1899, de enige zijn die als leidraad voor
monteurs en installateurs kunnen dienen. [57) Redacteur van de Brandweercourant te Grave, Penders, beveelt in zijn voordracht in verband met
brandveiligheid aan, in openbare gebouwen gaslicht te vervangen door
elektrisch licht. Na discussie neemt de vergadering de aanbeveling over.

[58)
Als het tweede Nationale Veiligheidscongres in 1926 van start gaat, is
regelgeving op elektrotechnisch gebied reeds gevorderd. Medewerking van
het brede publiek ontbreekt echter nag. Onvoldoende medewerking ziet men
als gevolg van een gebrek aan kennis, het congres wil hierin verbetering
brengen ook op het gebied van elektrotechniek. Zowel (elektrotechnische)
veiligheid in landbouw en industrie, als in het huishouden komen aan bod.
Tijdens een van de debatten komt de wens naar voren om een keuringsdienst
van elektrische toestellen in te stellen. [59)

Het gemis aan een

keuringsdienst is op dit moment oak reeds geruime tijd door de Vereniging
van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven (VDEN) gevoeld. Zij zal in
1927 de KEMA oprichten. Oplossingen voor de veiligheidsproblemen zoekt
het congres in voorlichting, cursussen, aanstellen van
veiligheidsingenieurs en instellen van veiligheidscommissies. (60)
Na het congres van 1926 volgt er een reeks van congressen, waarbij
telkens specifieke onderwerpen op veiligheidsgebied aan de orde komen.

Oak verzekeringsmaatschappijen leveren bijdragen aan veiligheid op
elektrotechnisch gebied, zowel door het stellen van
verzekeringsvoorwaard~n

als door voorlichting. Een van de maatschappijen

is de Centrale Werkgevers Risicobank (C.W.R.). Ze wordt opgericht als de
regering voorneemt om een ongevallenverzekering voor arbeiders wettelijk
te regelen. Het wetsontwerp werd 1897 ingediend, vervolgens teruggenomen
en vervangen door een antler ontwerp. Aanvankelijk is het voorstel om de
verzekering als staatsmonopolie te houden, na oppositie geeft de
Ongevallenwet van 1901 de werkgever de gelegenheid het risico voor de
financi~le

gevolgen zelf te dragen of over te dragen aan een
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verzekeringsmaatschappij of een rechtspersoonlijkheid bezittende
vereniging.
De C.W.R. fungeert als centrale organisatie van verschillende
verenigingen en op zichzelf staande werkgevers. Ze besteedt in haar
tijdschrift De Risico-Bank (61) ruime aandacht aan veiligheid door
voorlichting, adviezen en waarschuwingen. Op het belang van dit werk van
de C.W.R. wijst men in 1915 nog eens als de directeur F.E. Posthumus
benoemd wordt tot Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. (62)

Een andere, belangrijke, partij in het proces van totstandkomen van
veiligheidsvoorschriften is de groep van directeuren van elektrische
centrales. Bekend is de Hr. Hofstede Crull, eigenaar van de in 1895
gebouwde centrale te Borne. Hij is een van de pioniers op elektriciteitsgebied en werkt later mee aan het totstandkomen van het elektrotechnisch
deel van het Veiligheidsbesluit 1913. (63)
Aanvankelijk verkopen de centrales elektrisch licht; men betaalt voor
het aantal lampen. De installatie in de woning is eigendom van de
centrale; kapotte lampen kan men omruilen bij de machinist van de
centrale. (64) De centrale bezit dus de gehele installatie en kan
daaromtrent eisen m.b.t. deugdelijkheid en veiligheid stellen. Later beschouwt men de centrale als leverancier van energie. Gebleven is echter
dat de centrale voorschriften kan geven waaraan de installatie in het
bedrijf of de woning moet voldoen. In het algemeen ligt het geven van
voorschriften in handen van de centrale en de gemeente. Daardoor gelden
deze echter plaatselijk en zijn veelal beperkt. Installateurs en monteurs
hebben nog veel vrijheid bij het aanleggen van installaties.
In 1902 doet de directeur van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf te
's-Gravenhage, N.J. Singels, een paging tot oprichten van een
samenwerkingsverband van verschillende centrales. (65) De tijd blijkt nag
niet rijp; verder dan een vergadering met 5 deelnemers komt hij niet. Wel
is het zover in 1913. De snelle ontwikkelingen en een vergaande
integratie van de elektriciteitsvoorziening, met daarnaast een toenemende
overheidsbemoeienis, brengen de directeuren van de centrales bijeen. Op 4
oktober 1913 vindt de constituerende vergadering van de Vereniging van
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Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN) te 'sGravenhage plaats. N.J. Singels is de eerste directeur. Reeds binnen een
jaar na oprichting van de VDEN overlijdt hij; zijn opvolger wordt J.G.
Bellaar Spruyt, directeur der Stroomverkoop Maatschappij te Maastricht.
De vereniging levert op het gebied van veiligheid een belangrijke
bijdrage. Verschillende commissies [66) houden zich bezig met
elektrotechnische problemen. Uit de commissie voor hoogspanningslijnen
komt in 1919 het studiebureau van de VDEN voort. Dit bureau, het Centraal
Bureau, zal als secretariaat voor de verschillende commissies fungeren.
Vanaf 1921 geeft men het tijdschrift Electrotechniek uit. De commissies
houden zich bezig met technische en economische vraagstukken; onder
andere het opstellen van betere voorschriften voor keuring van kabels.
Het Centraal Bureau keurt voor verschillende bedrijven de geleverde
kabels. [67) Omdat steeds vaker ook keuringen van andere leveringen zoals
transformatoren, generatoren enzovoorts warden verricht, wordt in 1924
bij het Bureau een afzonderlijke afdeling voor de keuring van materialen
in het leven geroepen. Een commissie onder voorzitterschap van J.G.
Bellaar Spruyt houdt toezicht op deze afdeling. Er is geen eigen
laboratorium, maar men geniet gastvrijheid op verschillende plaatsen.
Na enkele jaren blijkt een eigen laboratorium noodzakelijk. Bovendien
is het wenselijk dat het keuringswerk onafhankelijk van de VDEN wordt.
Samenwerking tussen VDEN, provincies, belangrijke gemeenten en enkele
particuliere elektriciteitsbedrijven leidt in 1927 tot de oprichting van
de N.V. KEMA. De eerste president-commissaris is Bellaar Spruyt, terwijl
Ir. J.C. van Staveren tot directeur wordt benoemd. Het laboratorium en
kantoor is gevestigd te Arnhem. Het KEMA-keurmerk wordt het symbool voor
degelijkheid en veiligheid van elektrotechnisch materiaal. [68)
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3.3 Relaties tussen de organi$aties in verband met het tot-stand-komen
van het Veiligheidsbesluit 1913

Voor het tot-stand-komen van wettelijke elektrotechnische veiligheidsvoorschriften is vooral de aanloop tot het Veiligheidsbesluit 1913 van
belang. Het besluit bevat voor het eerst een groat aantal
elektrotechnische bepalingen. Latere elektrotechnische bepalingen in
Veiligheidsbesluiten zijn gebaseerd op die van het Veiligheidsbesluit
1913. De voorschriften van het Veiligheidsbesluit 1913 zijn opgesteld
door een cornrnissie van deskundigen (elektrotechnici) onder leiding van de
Electrotechnisch-Ingenieur van de Arbeidsinspectie. De cornrnissie heeft
daarbij bestaande voorschriften van het KivI gebruikt. Betrokkenen o.a.
uit het bedrijfsleven hebben v66r de uiteindelijke vaststelling van het
besluit de gelegenheid gehad cornrnentaar te leveren. Bij de opstelling van
de elektrotechnische bepalingen van het besluit zijn slechts een beperkt
aantal organisaties betrokken.
Een van de redenen waarom het aantal betrokken organisaties en
personen beperkt is, is gelegen in het karakter van de elektrotechniek.
Elektrotechniek is een zogenaamde science-based technologie; ze is
voortgekomen uit het sarnengaan van wetenschap en techniek.
Elektrotechniek is dus gebaseerd op specifieke kennis, de ontwikkeling is
daardoor in sterke mate afhankelijk van wetenschappers of
electrotechnici. Voor het bedrijfsleven en de overheid betekent dit dat
men afhankelijk is van elektrotechnici, de deskundigen bij uitstek. Zij
hebben daardoor een belangrijke positie.
Betrokkenen bij elektrotechnische veiligheidsvoorschriften zijn
globaal in te delen in 3

categorie~n:

het bedrijfsleven, de overheid en

de elektrotechnische vakwereld. Het bedrijfsleven betreft zowel de
gebruikers als producenten van elektriciteit. De minister en zijn
arnbtenaren zijn te beschouwen als de overheid. De elektrotechnici zijn
voornarnelijk verbonden aan de vakafdeling Elektrotechniek van het KivI.
Bij de discussies binnen de vakafdeling van het KivI speelt de
achtergrond van de leden vanzelfsprekend ook een rol. Het KivI vorrnt een
soort interrnediair tussen bedrijfsleven, overheid en de elektrotechnische
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vakwereld. Iedere categorie heeft zijn eigen organisaties en heeft
bepaalde belangen bij elektrotechnische veiligheidsvoorschriften.
Fabrieken en werkplaatsen zijn het eerst onderworpen aan wettelijke
(electrotechnische) veiligheidsvoorschriften (het Veiligheidsbesluit
1896) . Ook de centrales zijn als dee! van het bedrijfsleven op te vatten,
maar vallen aanvankelijk niet onder de Veiligheidswet. Ongevallen blijken
vooral bij installateurs, monteurs en dergelijken voor te komen [69). Het
is daarom begrijpelijk dat het werkingsgebied van de Veiligheidswet 1895
in 1909 wordt uitgebreid met 'elektrische centraalstations en
onderstations'.
Voor het bedrijfsleven hebben veiligheidsvoorschriften ook een andere
kant; voorschriften kunnen belemmerend werken. Het departement Amsterdam
van de Maatschappij van Nijverheid schrijft in 1912 als commentaar op het
ontwerp-Veiligheidsbesluit:
"In het algemeen werd opgemerkt, dat de verschillende artikelen te
zeer in details afdalen. [ ••• ] In hooge mate is dit het geval met die
welke op electrische inrichtingen betrekking hebben. Immers de snelle
ontwikkeling der electrotechniek, de toepassing van nieuwe materialen
en uitvindingen kunnen ernstig belemmerd worden door voorschriften,
die wellicht heden op hun plaats, morgen als noodeloos schadelijk en
klemmend moeten worden beschouwd." [70]
Overigens betekent een en antler niet dat het bedrijfsleven tegen
veiligheidsvoorschriften is. Centrales hebben voorschriften voor
verbruikers en ook assurantiemaatschappijen hanteren veiligheidsvoorschriften.
Tot de categorie overheid horen de minister en zijn ambtenaren. Zij
zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van het

veiligheidsbe~luit.

De

minister laat het ontwerpen aan de Directeur-Generaal van de Arbeid over,
die het werk delegeert aan de inspecteurs van de Arbeid. Voor het
elektrotechnische dee! laten de inspecteurs een en ander over aan de
Electrotechnisch-Ingenieur. Deze stelt een commissie samen uit 5
elektrotechnici. Zij hebben een nauwe relatie met de vakafdeling van het
KivI; ze zijn allemaal lid van de vakafdeling, twee van hen zijn
bovendien lid van de Permanente Commissie voor de Veiligheids-

-46-

voorschriften van de vakafdeling. Het elektrotechnisch deel van het
Veiligheidsbesluit heeft gedurende het ontwerpstadium voortdurend een
aparte behandeling. Dit geldt oak als de Arbeidsinspectie de cornmentaren
van het bedrijfsleven op het ontwerp-Veiligheidsbesluit bespreekt. De
Inspecteurs van de Arbeid stellen in de vergadering van 18-2-1913:
"Art.35/75. warden niet besproken daar hierover reeds met de
Vakafdeeling voor Electrotechniek van het Kon.Instituut van
Ingenieurs overleg is gepleegd.
Art.194/230. Worden om vorengenoemde redenen niet behandeld.
(Electrische bepalingen) ." (71]
Voor een groat aantal organisaties is de vakafdeling van het KIVI de
centrale plaats voor overleg en discussies over elektrotechnische zaken.
Men stemt er zaken, belangen, opvattingen enz. op elkaar af. De leden van
de afdeling komen o.a. uit het bedrijfsleven, het onderwijs of de
overheid. Ze hebben gemeen dat ze betrokken zijn bij elektrotechnische
ontwikkelingen en bezitten een grote mate van deskundigheid. Bij het
samenstellen van cornmissies houdt de vakafdeling voortdurend rekening met
de belangen van betrokkenen. Zo is reeds bij de eerste samenstelling van
de Cornmissie voor de Veiligheidsvoorschriften in 1897 rekening gehouden
met de achtergrond van de leden. De voorschriften, vastgesteld door de
vakafdeling, warden, mede door de inbreng van 'vertegenwoordigers' van
het bedrijfsleven, geaccepteerd door het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven
heeft zelf de controle in de hand bijvoorbeeld doordat de verzekeringsmaatschappijen dezelfde regels als voorwaarde voor verzekering stellen.
In het algemeen is overheidsinmenging ongewenst, in het byzonder is men
bevreesd voor te weinig flexibiliteit bij wettelijke voorschriften. Dit
komt bijvoorbeeld tot uiting in het reeds aangehaalde cornmentaar van de
Maatschappij voor Nijverheid (Departement Amsterdam) _op het ontwerpVeiligheidsbesluit in 1912. Het departement merkt in haar commentaar op
het ontwerp-Veiligheidsbesluit in 1912 op:
"Het zoude aanbeveling verdienen slechts algemeene bepalingen in het
Veiligheidsbesluit op te nemen als richtsnoer voor de
tenuitvoerlegging daarvan aannemende de door de Regeering goed te
keuren Veiligheidsvoorschriften van het Kon. Instituut van Ingenieurs
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Vakafdeeling voor Elektrotechniek. Deze voorschriften waaruit de
bepalingen van het Ontwerp Veiligheidsbesluit voornamelijk zijn
geput, warden periodiek in verband met de vordering der techniek
herzien, hetgeen eerder het geval zal zijn dan met het Kon. Besluit."
(72)

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook overheidsorganisaties hebben soms
eendere opvattingen. De Bouwpolitie te Rotterdam schrijft:
" [ ••• ] Hierbij valt men in een herhaling van veel wat door de
afdeeling electro-techniek van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs is geregeld bij zijne Veiligheidsvoorschriften.
Deze voorschriften wijzigen zich telkenmale - wat bij zoo'n jonge
techniek niet anders te verwachten is - maar ••••• nu komt de
moeilijkheid. Moet dan ook deze Wet gewijzigd worden of mogen de
Ingenieurs hunne ervaring niet meer aan het publiek belang dienstbaar
maken?
Aanbeveling verdient het m.i. te vragen om alleen deze
voorschriften en daarvan voor nieuwe werken steeds de laatste
uitgave, bindend te maken en verder niet

~

dan de byzondere

voorzieningen voor speciale gevallen te doen omschrijven.
De installateurs weten dan waaraan zich te houden." (73)
Ook voor de electrotechnisch-ingenieur van de Arbeidsinspectie, zelf
actief binnen de vakafdeling van het KivI, is het KIVI de plaats waar
kennis en deskundigheid aanwezig is. Alle leden van de overheidscommissie
voor het voorbereiden van het ontwerp-Veiligheidsbesluit zijn lid van het
KivI. Twee leden van de overheidscommissie, Ressing en Nagtglas Versteeg,
zijn tevens betrokken bij de Commissie voor de Veiligheidsvoorschriften
van het KivI. Het is dus niet verwonderlijk dat de reeds bestaande
voorschriften van het KivI als leidraad voor het ontwerpveiligheidsbeslui t gediend hebben. Wel zijn de wettelijke voorschriften
afwijkend van die van het KivI in verband met het andere karakter van het
Veiligheidsbesluit.
De Directeur-Generaal van de Arbeid demonstreert nog eens het belang
van de voorschriften van het KivI, als hij in 1910 bij een ontwerpVeiligheidsbesluit aan de minister schrijft:
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"Bij de samenstelling der electrische bepalingen van dit ontwerp
heeft tot leidraad gediend, het door den Electrotechnisch-Ingenieur
der Arbeidsinspectie in samenwerking met vijf heeren electrotechnici
ontworpen stel voorschriften.
Intusschen zyn sedert het advies dier Ingenieurs nieuwe zeer
uitvoerige voorschriften gepubliceerd door de Electrotechnische
vakafdeeling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, die
ongetwijfeld als leidraad zullen gelden voor installateurs, experts,
assuradeurs en gemeentebesturen (o.a. bij Hinderwetvoorwaarden).
Het was daarom rationeel by de redactie der in het
Veiligheidsbesluit op te nemen bepalingen van electrotechnische aard
zooveel mogelyk met deze recente uitgaaf rekening te houden en
daarvan niet dan om byzondere redenen af te wijken." [74]
Het is echter onjuist te veronderstellen dat, gezien de relatie tussen de
Permanente Commissie voor de Veiligheidsvoorschriften van het KivI en de
overheidscommissie, het ontwerp-Veiligheidsbesluit en de
veiligheidsvoorschriften van het KivI optimaal op elkaar afgestemd zijn.
Ondanks de mogelijkheid van de Permanente Commissie om in laatste
instantie, nadat alle commentaren van het bedrijfsleven op het ontwerpBesluit bekend waren, inspraak te hebben in het ontwerp-besluit, blijken
er tech strijdigheden tussen de KivI-voorschriften en het
Veiligheidsbesluit. Daarom meet als het Veiligheidsbesluit van kracht is,
de vakafdeling op haar beurt de voorschriften aanpassen. De notulen van
de bestuursvergadering 17-10-1913 van de vakafdeling vermelden:
"N.a.v. de inhoud dezer notulen, merkt de voorzitter op, dat in de
laatste vergadering der Commissie voor de Veiligheidsvoorschriften
besloten is een nieuwe uitgave dier voorschriften te ontwerpen,
waarbij deze in overeenstemming warden gebracht met de nieuwe
rijksvoorschriften. I.v.m. de op de leden vergadering gemaakte
opmerkingen zal voorts rekening worden gehouden met de opmerkingen
die de Commissie van de kant der Directeuren van de electriciteitsfabrieken zullen bereiken." [75]
Het is duidelijk dat de Electrotechnisch-Ingenieur van de
Arbeidsinspectie, N.M.H. Doppler [76), een centrale positie inneemt
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tussen de overheid (Minister, Directeur-Generaal en Arbeidsinspectie),
het KivI en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is gebonden aan de
voorschriften en eisen van Doppler. Als de vakafdeling van het KivI
veiligheidsvoorschriften opstelt, houdt ze taktisch rekening met de
wensen van de Electrotechnisch-Ingenieur. Dit blijkt bijvoorbeeld op de
bestuursvergadering van de vakafdeling Electrotechniek van het KivI:
"De voorzitter Feldmann deelt, nu toch over de
veiligheidsvoorschriften gesproken wordt, mede dat hij ze, na
tenslotte met de heer Doppler nag redactiewijzigingen te hebben
vastgesteld, in de Commissie in stemming heeft gebracht. Twee leden
nl. de heren Grittert en Verhoeckx hadden echter tegen deze
onderhandse wijziging bezwaar gemaakt en gemeend dat nu de
voorschriften opnieuw in de leden vergadering zouden moeten warden
gebracht.
Na overleg met de heren Van Swaaij en Van der Bilt, die beiden hem
in dit opzicht steunden, had hij ze echter toch laten drukken om
verder tijdverlies te voorkomen. Hoewel de beide bovengenoemde heren
formeel wellicht gelijk hadden, waar de heer Doppler niet tijdig
zijne opmerkingen had ingezonden, meende hij toch aan den andere kant
de heer Doppler niet voor het hoofd te moeten stooten, waar het van
belang is dat deze ze bij de Arbeidsinspectie gebruikt en door het
gouvernement laat aannemen." (77)
Binnen de Arbeidsinspectie is de positie van de ElectrotechnischIngenieur, voorheen Electrotechnicus, pas in de loop van de tijd gegroeid
naar een grate mate van eigen verantwoordelijkheid. Aanvankelijk zijn de
Inspecteurs van de

Arb~id

eindverantwoordelijk voor de voorschriften die

de Electrotechnicus opstelt. Als in 1906 er het plan ligt om de
Electrotechnicus een zelfstandige positie naast de Inspecteurs van de
Arbeid te geven, reageren deze met:
"Bij uw in margine vermeld schrijven hadden wij de eer te ontvangen
het ontwerp van eene wijziging, welke U voornemens zijt in onze
instructie te brengen, ten einde den Electro-technicus bij de
uitoefening van het toezicht op de uitvoering van de wettelijke
voorschriften op electrische toestellen en geleidingen gelijke
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zelfstandigheid toe te kennen als de Medisch-Adviseur op zijn gebied
heeft en dezen ambtenaar daardoor eene positie in te ruimen, niet
meer ondergeschikt aan, doch naast die van de Inspecteurs. Het zij
ens vergund U dienaangaande enkele beschouwingen mede te delen,
[ .•• ], welke bezwaren bestaan tegen de door U voorgenomen wijziging."

[77]
De electrotechnicus heeft tech een aparte positie gekregen naast de
inspecteurs van de Arbeid. Dit komt ook overeen met de aparte positie die
de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften hebben.
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3.4 Het Veiligheidsbesluit 1913

Het Veiligheidsbesluit 1913 is belangrijk voor ons thema 'Elektrotechniek
en Veiligheid'. We zullen daarom kort het karakter van de
elektrotechnische bepalingen bespreken.
Het Veiligheidsbesluit 1913 bevat een groat aantal nieuwe wettelijke
bepalingen op het elektrotechnisch gebied. De toelichting van de Minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel vermeldt daarover:
"Gelijk reeds in den aanvang gezegd, zijn de voorschriften van
electrotechnischen aard van het geldend Veiligheidsbesluit [1909,
hetgeen wat betreft elektrotechnische bepalingen overeenkomt met
Veiligheidsbesluit 1896] geheel ontoereikend om een voldoend veiligen
toestand in fabrieken en werkplaatsen, waar electrische geleidingen
en toestellen warden aangelegd of aanwezig zijn, zoveel mogelijk te
bevorderen. Oat dit gebrek zich niet steeds even ernstig heeft doen
gevoelen, is hieraan te danken dat installateurs in den regel bereid
waren gevolg te geven aan de wenken van den electrotechnischen
ingenieur bij de arbeidsinspectie en dat zij bovendien veelal
gebonden waren aan veiligheidsvoorschriften van assurantiemaatschappijen." [79]
Aan de basis van de wettelijke bepalingen liggen de veiligheidsvoorschriften van het KivI. De wettelijke bepalingen zijn in het algemeen
minder vergaand dan die van het KivI. Als men aan de voorschriften van
het KivI voldoet, voldoet men ook aan de wettelijke voorschriften.
In het Besluit zijn de elektrotechnische bepalingen verdeeld over 2
categorie~n

nl.

'Het voorkomen van brand door electrische geleidingen en

toestellen' en 'Voorkomen van ongevallen door electrische leidingen of
toestellen'. De eerste categorie bevat artikelen 36 t/m 75, de tweede
bevat artikelen 194 t/m 230. Door de indeling in twee

categorie~n

is er

soms een overlapping van eisen.
De paragraaf over het voorkomen van brand door elektrische toestellen
begint met het

defini~ren

van sterkstroominstallaties, spanning,

onbrandbare voorwerpen, buitenleidingen enz. Vervolgens legt men het
werkingsgebied van de artikelen vast nl. fabrieken en-werkplaatsen waar

-52-

sterkstroominstallaties met elektrische toestellen en leidingen zijn.
In de artikelen legt men verder eisen vast ter voorkoming van brand.
Hierbij treedt men in details die specif iek elektrotechnisch van aard
zijn. Men schrijft de aanwezigheid van een installatieschema voor.
Leidingen, schakelmaterialen, isolatoren, elektrische beveiligingen
(smeltveiligheden), verbindingen, gloeilampfittingen enz. warden
behandeld. Elektrische isolatiematerialen moeten onbrandbaar zijn. Er is
een (stroom)belastingtabel voor leidingen opgenomen, waarin de maximaal
toegestane stroom bij een bepaalde leidingdikte is opgegeven. Enzovoorts.
De essentie is te voorkomen dat t.g.v. elektriciteit brand kan ontstaan.
Bovendien moet eenvoudige controle op de deugdelijkheid mogelijk zijn.
De paragraaf betreffende het voorkornen van ongevallen heeft vooral
aandacht voor het isoleren, aarden of afschermen van onder spanning
staande leidingen en toestellen. Ook is soms bescherming tegen
mechanische beschadiging van leidingen nodig. Een en ander om aanraking
en dus elektrische schok te voorkomen. Oak wordt het gebruik van
elektrische beveiligingen voorgeschreven. Verder zijn er bepalingen om
reparaties veilig uit te kunnen voeren, speciale voorschriften voor
vochtige ruimten, detailvoorschriften voor handlampen enz.
De veiligheidsvoorschriften hebben voornamelijk een technisch
karakter. De technische eisen zijn zodanig dat er, met actuele stand van
de elektrotechniek, goed aan te voldoen is. Zoals eerder vermeld is, zijn
somrnige bepalingen van de KivI-voorschriften stringenter dan die van het
Veiligheidsbesluit.

3.5 Veranderingen in de regelgeving

Veranderingen in elektrotechnische regelgeving hebben o.a. hun oorsprong
in technische ontwikkelingen. Daarnaast is het geven van voorschriften
alleen zinvol als deze technisch realiseerbaar zijn. Technische ontwikkelingen spelen dus een belangrijke rol. Invoering van nieuwe
voorschriften beargumenteert men vaak door te wijzen op de snelle ontwikkelingen in de elektrotechniek. De voorschriften van het KivI warden
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voortdurend bijgesteld aan de hand van nieuwe technische mogelijkheden. ·
Verbeteringen in de isolatie- en beschermingsmaterialen leiden
bijvoorbeeld tot aanpassing van de

veiligheidsvoorschrift~n.

De eisen van

de Elektrotechnische Dienst van de Arbeidsinspectie en de voorschriften
van het KivI volgden deze elektrotechnische ontwikkelingen. Rand de
eeuwwisseling is het bijvoorbeeld nog gangbaar om elektriciteitsdraden in
houten groeflatten te leggen en tevens de schakelborden in hout uit te
voeren. Ook is het gebruikelijk om draden in bedrijven op isolatoren te
bevestigen.

[BO] 10 jaar later is dit niet meer

toegestaan~

de

Arbeidsinspectie eist nu gebruik van metalen buizen, ter voorkoming van
mechanische beschadiging.

[81) Men acht marmeren schakelborden een grate

verbetering, daarom bepalen de voorschriften van 1910 dat schakel- en
verdeelborden uit onbrandbaar materiaal moeten bestaan. De houten borden
zijn dan niet meer toegestaan.
Niet alle veranderingen in regelgeving hebben hun oorsprong in
technische ontwikkelingen, ook maatschappelijke ontwikkelingen spelen een
rol. Een voorbeeld daarvan is de aanpassing van de voorschriften omdat,
ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, er een kopertekort is. Het
bedrijfsleven kan niet aan de voorschriften voldoen, de eisen moeten
warden versoepeld. In 1917 publiceert de Permanente Commissie voor de
Veiligheidsvoorschriften van de vakafdeling Elektrotechniek van het KivI
de volgende maatregel:
"Door de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in
Nederland is [ •.. ] de wenschelijkheid uitgesproken om tijdelijk het
gebruik van 1 mm2 leidingen toe te staan [ .•• ] De Commissie heeft
dienvolgens besloten dat [ .•. ] het gebruik van 1 mm2 leidingen als
tijdelijke maatregel zal warden toegelaten." [82)
Na de oorlog, in 1919, maakt de vakafdeling de voorgaande maatregel
ongedaan.
"De Commissie [ •.. ] brengt hiermede [ ... ] ter kennis van
belanghebbenden:
1. Het gebruik van leidingen [ ... ] met een geringere
doorsnede dan 1.75 mm2, is na 1 september 1919 niet meer
toegelaten.

[enz.]" (83)

-54-

Helaas gaat het wijzigen van de voorschriften soms met problemen gepaard.
Na de Eerste Wereldoorlog overstroomt nag steeds zogenaamd 'Ersatz'materiaal (oorlogsmateriaal) Nederland; de vooroorlogse kwaliteit komt
niet vanzelf terug. De VDEN richten daarom een bureau op voor keuring van
elektrotechnische materialen. Dit bureau wordt later de KEMA. De
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (HCNN) neemt in de
twintiger jaren het werk van het KivI over. Naast normvoorschriften
(normalisatie) zal de HCNN oak veiligheidsvoorschriften gaan opstellen.
Bovendien bevorderen normalisatievoorschriften oak de veiligheid. In de
dertiger jaren breekt de tijd van propaganda voor electriciteit en
keuringen breekt aan. Uiteindelijk zal een nieuwe wetgeving in 1938
totstandkomen.

3.6 Maatschappelijke reacties

In het algemeen zijn veiligheidsvoorschriften bedoeld om technische
ontwikkelingen in veilige banen te leiden of om bestaande misstanden aan
te kunnen pakken. Een belangrijke vraag is:

'Hoe reageert men op de voor-

schriften?' Het is belangrijk dat de voorschriften een gewenst effect
bewerkstelligen. Om acceptatie van de veiligheidsvoorschriften te bevorderen, is het gebruikelijk de belangrijkste betrokkenen tevoren te
raadplegen. Voor de Veiligheidsbesluiten zijn deze betrokkenen: het
bedrijfsleven, de overheid en de deskundigen. Oak voor de vakafdeling van
het KIVI zijn de overheid en het bedrijfsleven belangrijk.
Ondanks de mogelijke inspraak, is het niet vanzelfsprekend dat men, in
het byzonder de installateur, de voorschriften accepteert en opvolgt. Een
middel om navolging van de wettelijke voorschriften af te dwingen is
controle en sanctie. De veiligheidsvoorschriften van het KivI hebben deze
mogelijkheid niet. Als de elektriciteitsmaatschappijen, de
verzekeringsmaatschappijen en de inspecteurs van de Arbeid de KivIvoorschriften hanteren, kunnen we spreken van een indirecte controle en
sanctie.
Op het elektrotechnisch deel van het ontwerp-Veiligheidsbesluit in
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1896 zijn praktisch geen bezwaren gemaakt. Controles door de Inspecteurs
van de Arbeid op de naleving van de elektrotechnische bepalingen van het
Besluit zijn zeer beperkt. Het ontbreekt de inspecteurs aan
mogelijkheden, ze zijn overladen met ander werk. Elektrotechnische
ontwikkelingen zijn in Nederland nog in een pril stadium, hoewel de
ontwikkelingen zeker indruk maken.
De eerste veiligheidsvoorschriften van het KivI in 1900 zijn geen
succes. Dit wijt men aan onoverzichtelijkheid en aan gekozen afwijkingen
van de Duitse voorschriften. Het is echter ook duidelijk dat, hoewel de
inspecteurs van de arbeid gewacht hebben op deze voorschriften, er nog
niet echt sprake is van een controle op de naleving. De Inspecteurs
missen daarvoor de nodige specifieke elektrotechnische kennis.
Verschillende verzekeringsmaatschappijen hebben aanvankelijk een zekere
vrees voor elektrische installaties. Branden, vermoedelijk t.g.v.
elektriciteit, hebben hiervoor aanleiding gegeven. (84) Het is
waarschijnlijk dat, als de eerste KivI- voorschriften totstandkomen, de
assurantiernaatschappijen neg steeds terughoudend zijn.
Anders ligt het in 1903 als er bij de Arbeidsinspectie een
electrotechnicus aangesteld wordt. Hij werkt mee aan de nieuwe
voorschriften van het KivI, hetgeen oak controle op de naleving
garandeert. De gewijzigde voorschriften van 1904 warden in grote
aantallen verkocht. Oak in de opleiding van (elektro)rnonteurs schenkt men
aandacht aan de voorschriften van het KivI. In het vervolg zijn de KivIvoorschriften maatgevend voor het bedrijfsleven. De voorschriften warden
verschillende rnalen aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen in de
elektrotechniek. Dit heeft vervelende consequenties voor bedrijven, want
zij rnoeten telkens hun installaties aanpassen om aan de voorschriften te
voldoen. Dit is volgens de Electrotechnisch-Ingenieur van de
Arbeidsinspectie een reden waarom de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften in het Veiligheidsbesluit 1913 opgenomen zijn.
Als de Electrotechnisch-Ingenieur van de Arbeidsinspectie rend 1910
werkt aan het ontwerp-Veiligheidsbesluit, waarin een groot aantal
·elektrotechnische bepalingen voorkomen, zijn het dus de KivIvoorschriften die als uitgangspunt dienen. De wettelijke voorschriften
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moeten stabiliteit in de regelgeving verschaffen.

(85)

De overheid hoopt

daarmee tevens de elektrotechnische industrie tegemoet te komen, opdat
deze zich vrijer kan ontwikkelen. In tegenstelling met deze opvattingen
zijn de commentaren uit het bedrijfsleven. Reacties uit het bedrijfsleven
op de missive van de minister in 1912, waarin hij om commentaar vraagt op
het ontwerp-veiligheidsbesluit, wijzen op een onzekerheid met betrekking
tot de soepele hantering van de voorschriften.
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers schrijft in haar nota van
opmerkingen over art.35-76 {elektrotechnische voorschriften):
"Aan deze voorschriften [ ••• ] kunnen oudere installaties bijna in
geen geval voldoen [ ••. ] Wij meenen dat het billijker zoude zijn deze
voorschriften alleen van toepassing te verklaren op nog nieuw aan te
leggen installaties, en voor oude installaties {indien noodzakelijk)
in elk afzonderlijk geval voorschriften tot verandering te doen geven
door den electrotechnischen ingenieur verbonden aan de Arbeidsinspectie [ ••• ]. Wij mogen dan zeker wel verwachten, dat bij deze
voorschriften voor elk bedrijf met de verschillende omstandigheden
rekening zal warden gehouden en het den werkgever niet te lastig
gemaakt zal warden." [86)
Er zijn ook positieve reacties. De Kamer van Koophandel te Breda schrijft
over de elektrotechnische voorschriften:
"Daar tot nu toe [ ••• ) geen voldoende wettelijke voorschriften
bestonden, is het zeer toe te juichen dat deze by algemeenen
maatregel van bestuur nauwkeurig zullen warden vastgelegd en onze
Kamer is van oordeel dat de artt.35 t/m 75 van groote zakenkennis en
bekwaam overleg getuigen." [87)
Bij de bespreking in 1909 van het voorontwerp-Veiligheidsbesluit door een
subcommissie van de Arbeidsinspectie te Arnhem wordt gewezen op de
onevenredigheid tussen omvang en aard van de elektrotechnische bepalingen
en de rest van het besluit.

(88) In de reacties op de missive in 1912

komt dit aspect niet of nauwelijks terug. Behalve de meer algemene
bezwaren tegen overheidsregulatie, zijn er een beperkt aantal opmerkingen
over de bepalingen. Deze opmerkingen gaan veelal over redactionele
wijzigingen of zijn aanvullingen gebaseerd op eigen ervaringen.
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Uiteindelijk zullen er naar aanleidingen van de reacties geen belangrijke
wijzigingen aangebracht worden.
Opmerkelijk is de geringe invloed van de werkgevers op het
totstandkomen van het Besluit. Tijdens de bestuursvergadering op 24
oktober 1912 van de vakafdeling van het KivI bespreekt men de behandeling
van het ontwerp-besluit voor de komende ledenvergadering.

(89] Vooral Van

Loenen Martinet (Holl.IJz.Spoorweg Mij.) keert zich tegen uitgebreide
elektrotechnische bepalingen in het Besluit. Men schrijft:
" [ ..• ] dat hij het afkeurt dat deze voorschriften zoo uitvoerig in
een maatregel van bestuur zouden worden vastgelegd."
Op de ledenvergadering vindt Van Loenen Martinet geen steun voor zijn
standpunt.
"Aan de discussie [ .•• ] werd in de eerste plaats deelgenomen door het
lid J.J.W. van Loenen Martinet, die van de ontworpen
detailvoorschriften [ ..• ] vreesde belernrnering van de ontwikkeling der
electrotechniek [ ..• ] en de voorkeur gaf aan meer algemeene
voorschriften [ .•. ]. Algemeen werd de voorkeur gegeven aan
detailvoorschriften, welke uniform over het gehele land toegepast
warden[ ..• ]." (90)
Van Laenen Martinet is namens de Hollandsche IJzeren Spoarweg
Maatschappij oak lid van het departement Amsterdam van de Maatschappij
van Nijverheid. Zijn opvattingen kamen nogmaals terug in een gedrukt
rapport dat het departement als reactie op de missive van de minister
uitbrengt.

(91) Opmerkingen in het rapport betreffende technische details

warden verwerkt, op het algemene bezwaar reageert men niet.
Ook na het totstandkomen van het Veiligheidsbesluit 1913 blijven, soms
tot ergernis van de Arbeidsinspectie, reacties komen. Men verzoekt
bijvoarbeeld om wijziging van bepalingen, welke men aanvankelijk zelf zo
heeft voorgesteld. Een en ander heeft echter geen invloed op de
herziening van het Veiligheidsbesluit in 1916.

(92]

Met het totstandkomen van het Veiligheidsbesluit 1913 hebben de KivIvoorschriften ('vaor fabrieken en werkplaatsen') een wettelijke status
gekregen hebben. In de twintiger jaren zullen organisaties zoals de
Haofdcomrnissie voor de Normalisatie in Nederland (HCNN) , de KEMA en het

-58-

Verbond voor Electrotechnischen Handel en Industrie (VEHI) het opstellen
van voorschriften overnemen van het KivI. De electrotechnische bepalingen
van het Veiligheidsbesluit 1913 blijven tot 1938, als er een
Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit komt, voor 'Fabrieken en
Werkplaatsen' bepalend.
Het Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 (93] heeft, t.g.v. de
Veiligheidswet 1934, een ruimere werkingssfeer. Land- en tuinbouw,
bosbouw, veehouderij en veenderij vallen nu ook onder de Veiligheidswet.
Onder fabrieken en werkplaatsen vallen nu bijvoorbeeld ook
projectiecellen van bioscopen en radiozend- en distributiestations. In
het besluit is geen verdeling meer gemaakt in 'voorkomen van ongevallen'
en 'voorkomen van brand'. Gekozen is voor een andere opzet. De bepalingen
zijn verdeeld in 2 groepen nl. bepalingen over vaste delen en bepalingen
niet-vaste delen van een installatie. Daarnaast zijn er bepalingen over
transportabele inrichtingen en bovendien bedrijfsvoorschriften. De
voorschriften met betrekking tot de vaste elektrische installatie zijn te
verdelen in eisen, waaraan rnateriaal rnoet voldoen, en voorschriften voor
wat betreft de installatiewijze. (94]

Een aantal bepalingen zijn

aangepast aan de actuele stand van de elektrotechniek. Opvallend is het
grote aantal bepalingen dat letterlijk_ overeenkomt met de bepalingen van
het Veiligheidsbesluit 1913. De bepalingen die 0p specifieke terreinen
moeten gelden, worden met betrokken instanties sarnengesteld, bv. de
radiozend- en distributiestation-bepalingen zijn opgemaakt in
samenwerking met het hoofdbestuur van de P.T.T. Problemen bij de
totstandkoming van het Veiligheidsbesluit 1938 zijn niet gevonden.
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4. CONCLUSIE

De Veiligheidstentoonstelling en het Veiligheidscongres in 1890 vormen
een mijlpaal op veiligheidsgebied. De tentoonstelling is een groat
succes. Op het congres zijn veel prominente figuren: ministers,
karnerleden, leidende

industri~len,

ingenieurs en hoge arnbtenaren.

Veiligheid op het gebied van elektrotechniek neemt op het congres een
bescheiden plaats in. De vergadering van het congres concludeert dat
verzekeringsmaatschappijen elektrotechnische veiligheidsvoorschriften als
voorwaarde voor verzekering zouden rnoeten opstellen. Na het congres gaat
de discussie op veiligheidsgebied verder.
Het werk van de Inspecteurs van de Arbeid en van de
Staatenquetecornmissie (1890) leidt tot de Veiligheidswet 1895 en het
Veiiigheidsbesluit 1896. In het Veiligheidsbesluit .zijn reeds enige
bepalingen betreffende veiligheid op het gebied van elektrotechniek
opgenornen. De werkingssfeer van het Veiligheidsbesluit en dus van de
bepalingen is beperkt tot 'Fabrieken en Werkplaatsen'. De Inspecteurs van
de Arbeid hebben de controle op de naleving van de elektrotechnische
bepalingen.
In 1896 zijn de elektrotechnische voorzieningen en toepassingen nog
niet uitgebreid. Voor de elektrotechnici van de Nederlandsche Vereeniging
voor Electrotechniek staat het echter vast dat de elektiotechnische
ontwikkelingen snel gaan en dat daarom gedetailleerde elektrotechnische
veiligheidsvoorschriften noodzakelijk zijn. Zij beginnen in 1897 met het
opstellen van veiligheidsvoorschriften voor elektrische sterkstroominstallaties. Na 1899 zetten de elektrotechnici, binnen de Vakafdeling
Elektrotechniek van Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KivI), het werk
aan de veiligheidsvoorschriften voort. In 1900 warden
laagspanningsveiligheidsvoorschriften vastgesteld. Nag vele nieuwe en
gewijzigde KivI-voorschriften volgen: laag- en hoogspanning, trams enz.
Ze zijn telkens aan de actuele stand van de elektrotechniek aangepast en
warden gepubliceerd als bijlage van het jaarboekje van het KivI. De
voorschriften zijn bedoeld voor het bedrijfsleven, de
verzekeringsrnaatschappijen enz. De Arbeidsinspectie gebruikt de KivI-
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voorschriften als richtlijn. Ze hebben geen wettelijke status, maar ze
zijn praktisch de enige voorschriften die houvast en duidelijkheid geven.
Verzekeringsmaatschappijen en elektriciteitsmaatschappijen kunnen de
voorschriften dwingend voorschrijven voor verzekerden resp.
elektriciteitsafnemers, vaak het bedrijfsleven. Ook in deze tijd dringt
elektrotechniek door in het bedrijfsleven; elektrische verlichting wordt
ingevoerd, de elektromotor wordt de belangrijkste krachtbron.
In 1913 komt er een nieuw veiligheidsbesluit, het Veiligheidsbesluit
1913. Deze bevat een groat aantal bepalingen op het elektrotechnisch
gebied. Deze bepalingen zijn gebaseerd op de bestaande KivIvoorschriften. Door een commissie van elektrotechnici ender leiding van
de Elektrotechnisch-Ingenieur van de Arbeidsinspectie zijn de KivIvoorschriften geschikt gemaakt voor het Veiligheidsbesluit 1913. Er is
bijvoorbeeld een scheiding gemaakt in bepalingen die

o~

brandveiligheid

en die op het voorkomen van ongevallen betrekking hebben. Een en ander in
verband met de opzet van het gehele Veiligheidsbesluit. Na het
totstandkomen van het Veiligheidsbesluit 1913 blijven de KivIvoorschriften nog steeds belangrijk, ender andere omdat de werkingssfeer
van het besluit beperkt is tot 'Fabrieken en Werkplaatsen'.
Tussen 1913 en 1938 zijn er nog verschillende nieuwe of gewijzigde
Veiligheidsbesluiten tetstandgekomen. De bepalingen op het gebied van
elektrotechniek zijn echter nauwelijks veranderd. In 1938 warden de
elektrotechnische bepalingen in een apart besluit, het Electrotechnisch
Veiligheidsbesluit 1938 ondergebracht. Omdat nu de bepalingen alleen de
elektretechniek betreffen is de scheiding 'brand' en 'engevallen', zeals
in het Veiligheidsbesluit 1913 voorkomt, vervallen. In de nieuwe opzet
zijn een aantal bepalingen aangepast aan de actuele stand van de
elektretechniek. Een

g~oot

aantal bepalingen komen neg over een met de

bepalingen van het Veiligheidsbesluit 1913. Orndat de Veiligheidswet 1934
een uitgebreidere werkingssfeer heeft, geldt dit eek veer het
Veiligheidsbesluit 1938.

We hebben gezien dat bij het totstandkornen van de KivI-voerschriften en
de elektrotechnische bepalingen van het Veiligheidsbesluit 1913 slechts
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een beperkt aantal organisaties betrokken zijn. Vragen we ons af waarom
er zo weinig inbreng van anderen (bijvoorbeeld de vakbonden)

is geweest,

dan kunnen we slechts vermoedens aandragen:
- Veiligheid op het gebied van elektrotechniek was geen discussiepunt in
de arbeidersbeweging en bij de vakbonden. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met het veilige karakter van de elektrotechniek, er gebeuren weinig
ongelukken met elektriciteit (zie bijlage 2).
- Kennis van elektrotechniek vereist een specifieke opleiding. De
veiligheid van elektrotechnische toepassingen is daardoor moeilijker te
beoordelen. De neiging om de zaak aan deskundigen over te laten is dan
groat. De deskundigen (elektrotechnici) hebben daarbij waarschijnlijk
weinig gedaan om kennis van elektrotechniek te populariseren.
- Veiligheidsvoorschriften op elektrotechnisch gebied zijn opgesteld
v66rdat elektrotechnische toepassingen grate problemen hebben gegeven op
veiligheidsgebied. De maatschappelijke behoefte aan elektrotechnische
veiligheidsvoorschriften is nog niet groat.
- Van de kant van overheid en bedrijfsleven is de inbreng eveneens
beperkt. Het vertrouwen in de elektrotechnici van het KivI en de
Electrotechnisch-Ingenieur van de Arbeidsinspectie is groat, ze bezitten
een grate deskundigheid. De elektrotechnici van het KivI hebben bovendien
belangrijke posities in het bedrijfsleven. De Elektrotechnisch-Ingenieur
van de Arbeidsinspectie heeft belangrijke wettelijke bevoegdheden.

Als slotconclusie kunnen we stellen dat het opstellen van
veiligheidsvoorschriften op elektrotechnisch gebied een zaak is geweest
van een beperkte groep deskundigen. De acceptatie van de voorschriften
heeft geen belangrijke problemen opgeleverd. Het proces van totstandkomen
van de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften kunnen we daarom
harmonieus noemen.
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- F.A. Toors,

'De ontwikkeling van de electrische huisinstallaties

gedurende de laatste 40 jaar', De ontwikkeling onzer
electriciteitsvoorziening 1880-1938, Uitgegeven naar aanleiding van
het 25-jarig bestaan der Vereeniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland (Arnhem 1948)

(verder afgekort

als VDEN) deel 2 793-814 •
- Joh. de Vries,

'Het economisch leven in Nederland 1918-1940',

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 14 (Haarlem 1979) 102145, zie aldaar p.119.
- M. Pieterson (red.), Het technisch labyrint (Amsterdam 1981).

[4] Reeds in 1899 vergelijkt men gas en elektriciteit, waarbij gewezen
wordt op de hogere veiligheid van elektriciteit m.b.t. brandgevaar,
zie:
'Gas of electriciteit', Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij
ter bevordering van Nijverheid (1899)

(verder afgekort als MvN) 67-

72, zie aldaar p.68 •
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p.18 •

-74-

(56] Congres voor

Nijverheidshygi~ne

en Reddingswezen, Verslag der

werkzaamheden (Amsterdam 1891) deel II Vergaderingen der

secti~n,

aldaar p.85 .

(57] De Ingenieur 24 (1909) p.427
De Ingenieur 12 (1897) p.61

(58] Congres voor

Nijverheidshygi~ne

en Reddingswezen, Verslag der

werkzaamheden (Amsterdam 1891) deel II Vergaderingen der

secti~n,

aldaar p.218 •

[59] Verslag Tweede Nationaal Veiligheidscongres 1926 (Amsterdam), aldaar
p.227 •

[60] J. Stoop, Geschiedenis van veiligheid en gezondheid in
arbeidsomstandigheden in Nederland (rapport TH-Delft 1982) p.100 e.v.

(61] De Risico-bank, Tijdschrift van de Centrale Werkgevers Risico-bank
Archief Het Veiligheidsinstituut Amsterdam
jaargangen 1902-1927 Bibl.code D3 2 .

(62] MvN

(1915) p.9

(63] Zie:
'De periode van de voorgeschiedenis' VDEN 9-42, zie p.33-34 •
- P. van den Boomen en T. Hesselmans,

'Het ontstaan en de ontwikkeling

van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening 1884-1925',
(doctoraalscriptie Utrecht 1985), zie p.9 •

(64]

'De periode van de voorgeschiedenis' VDEN 9-42, zie p.21

[65] P. van den Boomen en Ten Hesselmans,

'Het ontstaan en de

ontwikkeling van ae Nederlandse elektriciteitsvoorziening 1884-1925'
(doctoraalscriptie Utrecht 1985) , zie p.23 •

-75-

[66] H. Lohr, 'Vijf en twintig jaar VDEN' VDEN 630-653, p.639 .

[67]

'De N.V. KE.MA, Arnhem' VDEN 654-683, p.654 .

[68] De oprichting van de KEMA wordt uitgebreid beschreven in:
'De N.V. KEMA, Arnhem' VDEN 654-683 •

[69]

'verslag van de ambtsbezigheden van den electrotechnicus bij de
arbeidsinspectie gedurende de jaren 1905-1906', Verslagen van de
Inspecteurs van den Arbeid over 1905 en 1906, zie p.5

[70] 'Opmerkingen betreffende het ontwerp Veiligheidsbesluit', Departement
Amsterdam van de Maatschappij van Nijverheid (verslag Amsterdam
1912), zie p.3 •

[71] Notulen van vergaderingen met districtshoofden 1905-1950
ARA-CDA 1908/1940, f.63 .

[72)

'Opmerkingen betreffende het ontwerp Veiligheidsbesluit',
Departement Amsterdam van de Maatschappij van Nijverheid (verslag
Amsterdam 1912), zie p.3-4 •

[73] Reactie Rotterdamse bouwpolitie op missive van de minister in 1912
betreffende het ontwerp-Veiligheidsbesluit,
HA-VBF 1912/1916, f.359 •
[74) Brief d.d. 25-10-1910 van Dir.Gen. aan de Min. v. Landbouw, Handel
en Nijverheid, HA-VBF 1909/1912, f.22 •

[75] Bestuursvergaderingen KivI afd. Electrotechniek 1907 t/m 1916,
notulen 17-10-1913, ARA-KivI 1847/1960 inv.nr. 233 f.75 .

[76) Doppler heeft een Duitse ingenieursopleiding.
ARA-CDA 1908/1950 inv.nr.1619

-76-

(77) Bestuursvergaderingen KivI afd. Electrotechniek 1907 t/m 1916
ARA-KivI 1847-1960 inv.nr. 233 (notulen 8-9-1909)

(78) ARA-CDA 1908/1950 inv.nr.1619, f.117-119.

(79) Rapport van de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel
d.d. 16 april 1912, Afdeling Arbeid no.1011 ('s-Gravenhage)
Archief Bibliotheek Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie te
Voorburg

(80) F.A. Toors,

'De ontwikkeling van de electrische huisinstallaties

gedurende de laatste 40 jaar' VDEN 793-814, zie p.799 en 808 .

[81] Centraal verslag der Arbeidsinspectie 1912, p.208 •

[82) De Ingenieur 32 (1917) no.50 p.926 •

[83) De Ingenieur 34 (1919) no.12 p.204 •

(84] De Ingenieur 12 (1897) no.6 p.62 •

[85] Centraal verslag der Arbeidsinspectie 1914, hoofdstuk XVII p.368 •

[86] Nota van opmerkingen van de Vereniging van Nederlandsche Werkgevers
HA-vBF 1912/1916, f.141 •

[87] Brief van Kamer van Koophandel Breda d.d. 12-11-1912 aan de Minister
van Landbouw, Handel en Nijverheid.
HA-VBF VBF 1912/1916, f.156 •

(88) brief d.d. 10-2-1910 van Van Thiener. (Hoofdinspecteur van het 7e
district van de Arbeidsinspectie) aan de Elektrotechnisch-Ingenieur
van de Arbeidsinspectie. HA-VBF corr./1915 (losse stukken)

-77-

(89] Bestuursvergaderingen KivI afd. Electrotechniek 1907 t/m 1916
ARA-KivI 1947/1960, inv.nr. 233, f.59 .

(notulen 24-10-1912).

(90] De Ingenieur 27 (1912) p.969 .

(91]

'Opmerkingen betreffende het ontwerp Veiligheidsbesluit',
Departement Amsterdam van de Maatschappij van Nijverheid (verslag
Amsterdam 1912)

•

(92] Notulen Districthoofd-vergaderingen 1909-1917
ARA-CDA 1909/1917 inv.nr. 85, f.79 .

(93] Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 (Stb.873)

(94] A.H.O.W. de Bats, Veiligheidswetgeving op electrotechnisch gebied
(Den Haag 1934).

-78-

ARCHIVAL IA

Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.
Archief Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, 1847-1960
{afgekort met ARA-KivI 1847/1960)
Archief Centrale Dienst der Arbeidsinspectie
(Directeur-Generaal van de Arbeid)
(1894) 1908-1950
(afgekort met ARA-CDA 1908/1950)

Historisch Archief Ministerie van Sociale Zaken te 's-Gravenhage
Archief Totstandkoming VBF 1896-1897
(afgekort met HA-VBF 1896/1897)
Archief Wijzigingen VBF 1907-1916
(afgekort met HA-VBF 1907/1916)
Archief Correspondentie VBF t/m 1915
(afgekort met HA-VBF corr./1915)
Archief Totstandkoming VBF 1909-1912
(afgekort met HA-VBF 1912/1916)
Archief Totstandkoming VBF 1916-1935
(afgekort met HA-VBF 1916/1935)

Archief Bibliotheek Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie te Voorburg
Besluiten en rapporten m.b.t. het Veiligheidsbesluit 1913.

Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
Wetten en Besluiten.

Archief Veiligheidsinstituut
Wetten, Besluiten, parlementaire stukken m.b.t. veiligheidswetgeving

-79-

VERSLAGEN / PERIODIEKEN

Centraal Verslag der Arbeidsinspectie. 1909-1935.

Orgaan der Centrale Werkgevers Risico-Bank. 1905-1927.

Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid. 1890-1925.

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1890-1920.

Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid. 1897-1908

-so-

LITERATUUR, GEDENKBOEKEN, RAPPORTEN EN VERSLAGEN

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Nederland en

Belgi~,

deel 14

(Haarlem 1979).
Bats, A.H.O.W. de, Veiligheidswetgeving op electrotechnisch gebied (Den
Haag 1934)

•

Blanken, I. en H.W. Lintsen, Mechanische kracht in de Industrialisatie
van Nederland (1850-1950),

(rapport TH-Eindhoven 1981).

Boomen, P. van den, en T. Hesselmans, Het ontstaan en de ontwikkeling.van
de Nederlandse elektriciteitsvoorziening 1884-1925 (doctoraalscriptie
Utrecht 1985) •
Broerse Jr., C., De Veiligheidswet en het Veiligheidsbesluit 1916
(Amsterdam 1917).
Congres voor

Nijverheidshygi~ne

en Reddingswezen, Verslag der

werkzaamheden (Amsterdam 1891) deel I en deel II •
Cursus voor Veiligheidsinspecteurs, Veiligheidsinstituut (Amsterdam
1954) .
Gedenkboek, naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de
Arbeidsinspectie gesteld werd onder leiding van den Directeur-Generaal
van den Arbeid (Den Haag 1934).
Gedenkboek ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan der
Arbeidsinspectie (Groningen 1940) •
Geers, A.J.C.M. en J.K.M. Gevers, Arbeidsomstandighedenrecht (Deventer
1979).
Knibbe, E. en P. Schaareman, Brand door elektriciteit in woonhuizen
(rapport TH-Delft 1983)

•

Lintsen, H.W., Ingenieur van beroep (Den Haag 1985).
Lintsen, H.W., Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw
('s-Gravenhage 1980).
Lintsen, H.W., Rode draden voor een industriemuseum

(rapport TH-

Eindhoven 1981).
Maas, F., H. Marinus en J. Scheffer,
(rapport TH-Eindhoven 1980)

R~ntgenbuis,

radio, televisie

•

Molenaar, A.N., Arbeidsrecht (Zwolle 1958) dl.l en dl.2B •

-81-

De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938, Uitgegeven
naar aanleiding van het 25-jarig bestaan der Vereeniging van
Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (Arnhem 1948)

•

Parlementaire stukken Veiligheidswet 1895, Verzamelde stukken, het
Veiligheidsinstituut (Amsterdam z.j.)

•

M. Pieterson (red.), Het technisch labyrint (Amsterdam 1981).
Schuld, H.W., De opkomst van de electriciteitsvoorziening (rapport THEindhoven 1980).
Sevenhuijsen, J., De geschiedenis van de Nederlandse arbeidsbeschermende
wetgeving (rapport TH-Delft 1978)

•

Stoop, J., Geschiedenis van veiligheid en gezondheid in
arbeidsomstandigheden in Nederland (rapport TH-Delft 1982)
Troitzsch, U. en Weber, W.

•

(red.), Die Technik (Braunschweig 1982).

Verslag Tweede Nationaal Veiligheidscongres 1926 (Amsterdam 1926)

-82-

BIJLAGE 1

De elektrotechnische bepalingen van het Veiligheidsbesluit 1896 (Stb.215)
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BIJLAGE 2

Het aantal ongevallen t.g.v. elektriciteit over de jaren 1909 t/m 1935.
Bron: Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1935.

Opmerking:
De vermindering van het aantal ongevallen in de jaren dertig is
vermoedelijk het gevolg van de afname van industri~le bedrijvigheid,
welke samenhangt met de economische crisis.
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