
Rondom de bouwvergunning voor een woonhuis gaat er in 2022 wat veranderen. Huizenbezitters- en
gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen, bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag
energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de
geldende kwaliteitseisen houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.
Voor veel bouwwerken ga je niet meer naar de gemeente, maar moet je een zogenoemde kwaliteitsborger
inschakelen. 

KWALITEITSBORGER
Binnen de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de
kwaliteitsborger één van de actoren. Een kwaliteitsborger is een private
partij die toeziet op de kwaliteit van een bouwwerk. De bouwwerken
die in eerste instantie moeten voldoen aan de Wkb zijn de zgn.
Gevolgklasse 1 bouwwerken. Dit zijn o.a. bouwwerken tot 20 meter
hoog zoals bedrijfspanden van maximaal 2 verdiepingen, woonboten
en (vakantie) woningen, Dat kunnen nieuwbouw, verbouw of renovatie
bouwwerkzaamheden zijn. 

Samen met de opdrachtgever, de bouwer en de gemeente borgen
kwaliteitsborgers de kwaliteit van deze bouwwerken. Kwaliteitsborgers
zijn onpartijdig en onafhankelijk.

De kwaliteitsborger zal het bouwwerk inspecteren en controleren of de
constructieve gegevens beoordeeld zijn door de hoofdconstructeur en
toegevoegd aan het projectdossier. Ook is in de werkvoorbereiding
beoordeeld of er project specifieke risico’s zijn. In de uitvoeringsfase zal
bekeken worden of alle constructieve aspecten voldoen aan het
bouwbesluit. Aanvullend wordt beoordeeld of de bekabeling van de
zonnepanelen lucht- en waterdicht naar binnen zijn gevoerd.
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PVTUBE EN PVTILE
Aangezien bekabeling afkomstig van het dak door- of tussen de dakpannen wordt gevoerd, is het van
belang dat hierdoor geen slijtage aan de kabelmantels ontstaat. Om de bekabeling veilig door de eerste
betonnen gebouwschil te voeren, past men de daarvoor bedoelde speciale pan toe (PVtile). Het is hierbij
van belang dat de PLUS- en MIN-leidingen gescheiden (volgens NPR 5310) en lucht- en waterdicht (volgens
BENG 1) in buizen naar binnen worden gevoerd. 

Ter verbetering van de elektrische en mechanische veiligheid dient bekabeling
ook door het dak in buis of goot gelegd te worden. Dit in verband met
aanraakveiligheid (hoge DC-spanning) en het voorkomen van isolatiefouten
overeenkomstig NEN1010:2020. Het is hierbij van belang dat er niet zomaar PU-
schuim wordt toegepast als waterdichte afdichting. Niet alle PU-schuimen zijn
volledig 100% waterdicht, omdat er een bepaalde hoeveelheid waterabsorptie kan
zijn. Maar afhankelijk van het type schuim is het wel meer of minder waterdicht.



Zo is meer geslotencellig schuim, zoals een 2K schuim, meer waterdicht (en heeft dus een veel lagere
waterabsorptie) dan een meer opencellig schuim zoals bv. een flexibel schuim. Het is dus correcter om te
stellen dat schuimen waterresistent zijn in plaats van volledig waterdicht.

Langdurig contact met water of stilstaand water moet worden vermeden. Immers, water dat niet weg kan
en dus in het schuim aanwezig blijft, kan zorgen voor verminderde prestaties in de eigenschappen. Bij het
doorboren van het dak, de damp-open folie en de dampremmende folie ontsnapt warmte uit de woning
(exfiltratie). Omgekeerd ontstaat een koudebrug, waardoor kou en vocht de woning binnendringen
(infiltratie). Op termijn is vocht- en houtrotschade een onvermijdelijk gevolg.

SOLAR SAFE HOME
Door de richtlijnen binnen het Solar Safe HOME concept te volgen voldoe je aan de veiligheidsrichtlijnen
zoals deze hierboven staan omschreven. PVtile biedt de juiste mechanisch veilige manier van doorvoeren
van zonnestroombekabeling door de betonnen dakschil. 
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De bekabeling dient in de binnenzijde van de woning ook 
door toepassen van een buis veilig geïnstalleerd te worden
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