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geactualiseerd en omgezet in nieuwe 
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1. Doel 

Het doel van deze procedure is veilig te werken aan elektrische installaties en aangedreven elektrisch 
equipment.   
 
 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 
 
3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
 :  
 :  
 :  
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4. Werkwijze 
 

 
  

Nr.  

4.1 
 
Werken aan elektrische installaties en aangedreven elektrisch equipment 
 

4.1.1 Inleiding 
 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties en/of aangedreven elektrisch equipement gelden de volgende 
regels: 

Alleen gecertificeerde personen mogen elektrotechnische handelingen uitvoeren conform NEN 3140 aan laagspanningsinstallaties 
en conform NEN 3840 aan hoogspanningsinstallaties  

Elektrische schakelhandelingen in laag- of hoogspanningsruimten mogen alleen door benoemde personen worden uitgevoerd na 
toestemming van de installatieverantwoordelijke en in overleg met de (wacht-)chef 

Het inschakelen van machines of procesapparatuur mag alleen geschieden door bevoegd AVR-personeel na toestemming van de 
(wacht-)chef 

Het bedienen van elektrische procesapparatuur in fabrieken en installaties door onbevoegde personen is verboden 

4.1.2 Log Out Tag Out 
 
Voor het veiligstellen en werken aan elektrisch aangedreven equipement wordt verwezen naar veiligheidsprocedure 50.003 Label en 
vergrendelprocedure (LOTO). Deze procedure is opvraagbaar bij de AVR-contactpersoon en/of de SHEQ-afdeling. 

4.1.3 Algemene Informatie en Definities  
 

Installaties:  
De installaties van “opwekking tot aansluiting” zijn te verdelen in hoogspanning (HS), laagspanning (LS) en extra lage 
spanning (ELV). Bij de opwekking en transport wordt meestal hoogspanning toegepast.  
Laagspanning is als U ≤ 1000 Volt~ of U ≤ 1500 Volt= tussen fasen/polen, of U ≤ 600V~ en U ≤900V= tussen fase/pool en 
aarde; de rest is hoogspanning (Arbobesluit art 3.1).  
 
In de praktijk gebruikt men ook nog de term midden spanning, meestal spreekt men dan over installaties van 1kV tot 25kV. 
Midden spanning is echter geen term die we in de Arbowetgeving tegenkomen.  
 
De normen EN 50110:2005, NEN 3140:2011 en NEN 3840:2011 geven de stand van de wetenschap goed aan en geven 
extra invulling aan de termen in de wet- en regelgeving. Deze normen mogen als algemeen bekend beschouwd worden bij 
‘voldoend opgeleide personen’.  
 
Definities EN 50110:2005 (Elektrische bedrijfsvoering):  
 
Onder spanning werken = Alle werkzaamheden waarbij een persoon actieve delen kan aanraken of met delen van zijn of 
haar lichaam of met gereedschap, hulpmiddelen of PBM, waarmee wordt gewerkt, terecht komt in de gevarenzone.  
Werken in de nabijheid van actieve delen = Alle werkzaamheden waarbij een persoon of met delen van zijn of haar 
lichaam, met gereedschap of met een ander voorwerp terecht komt in de nabijheidszone zonder binnen te dringen in de 
gevarenzone.  
Gevarenzone (Dl) = ruimte rondom actieve delen waarin het isolatieniveau ter voorkoming van elektrisch gevaar niet is 
geborgd, waar neer deze ruimte zonder beschermingsvoorziening wordt benaderd of binnen gegaan (m.a.w. contact- en 
overslaggevaar afhankelijk van spanning, zie EN 50110:2005 figuur 1 en 2 en tabel bijlage A en NEN 3140:2011 bepaling 
6.1 tabel 105).  
Nabijheidszone (Dv) = beperkte ruimte rondom gevarenzone (afhankelijk van spanning, zie EN 50110:2005 figuur 1 en 2 
en tabel bijlage A).  
Spanningsloos werken = werkzaamheden aan een elektrische installatie die zonder spanning of lading is, die worden 
uitgevoerd nadat alle maatregelen ter voorkoming van elektrisch gevaar zijn genomen (definitie ‘dead working’ EN 
50110:2005 bepaling 3.4.8).  
Veilig stellen volgens de 5 essentiële eisen (EN 50110:2005 bepaling 6.2): volledig scheiden, beveiligen tegen weder in 
schakeling, controleren of installatie spanningsloos is, aarden en kortsluiten, zorgen voor bescherming t.o.v. naastgelegen 
actieve delen.  
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
    
    

 
 

Gerelateerde documenten 
AVR30.165 Vergrendel- en labelprocedure 
 

Referenties / Verwijzingen  
Deze procedure is een uitwerking van de eisen zoals omschreven in: 

- De veiligheidseisen conform VCA*/VCA**/VCA Petrochemie (2008). 
- ISO14001 
- OHSAS 18001 
- NEN 3140 / 3840 

 


	Naam

