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Ruud van de Wiel 



A&MV Advies BV 
Arbeidsmiddelen & Machineveiligheid 

Trainingen:    
- Veilig werken met elektriciteit (NEN 3140) 
- Keurmeester Arbeidsmiddelen (KMA) 
 
Inspecties en advies: 
- NEN 3140 / NEN 1010 
- Richtlijn Arbeidsmiddelen 
- Machineveiligheid 
- Risico Inventarisaties RI&E 
- Advies Machineveiligheid en CE-markering 
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Aanleiding 

• Onderzoeksopdracht opleiding HVK 

• (Toenemende) aantal stroomstoringen 

• Ongevallen bij werken aan OVL 

• Veiligheid (veiligstellen) na (verkeers)schade  

• Centraal staat risico van vlamboog of 
contact met spanningvoerende delen 
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Stelling 1 

De terugtrekkende overheid 
resulteert in hogere risico’s m.b.t. 

het werken aan Openbare 
Verlichting installaties 
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Arbobesluit art. 3.4  
Elektrische installaties 

• Veilige elektrische installaties 

• Het voorkomen van gevaar voor brand, 
ontploffing, directe en indirecte aanraking en 
te dichte benadering 

• Bijgewerkte tekeningen 

 

• Voldoen aan de 5-secondenregel NEN 1010 
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Arbobesluit art. 3.5 
Elektrotechnische, bedienings-  

en andere werkzaamheden aan of 
nabij een elektrische installatie 

• Werkzaamheden mogen alleen door bevoegde 
personen uitgevoerd worden 

• Werkzaamheden uitvoeren aan een 
spanningsloze installatie 

• Er zijn doeltreffende maatregelen getroffen om 
een gevaarloos verloop van de werkzaamheden 
te waarborgen 
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De risico’s van elektriciteit 

• Elektrocutie 

• Kortsluiting 

 Overbelasting 

 Vlamboog 

 

• Onbedoeld 
inschakelen 

• Blikseminslag 

• Installatierisico’s 

• Werkrisico’s 
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Elektrocutie 
of vlamboog 

Organisatie 

Techniek 

Omgeving 

PBM’s, meet-
instrumenten 

Gedrag / 
cultuur 
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Organisatie  

• Het verzorgen van opleidingen en 
(veiligheids)instructies  

• Het bevoegd verklaren (aanwijzen) van 
uitvoerenden (NEN 3140) 

• Het opstellen van procedures  

• Het toezicht houden op de toepassing hiervan  

• Spil is de Installatieverantwoordelijke (IV) 

• Installatieverantwoordelijkheid niet op orde 
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Stelling 2 

Veel instanties lopen onnodig 
risico omdat ze de 

Installatieverantwoordelijkheid 
niet op orde hebben 
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Elektrocutie 
of vlamboog 

Organisatie 

Techniek 

Omgeving 

PBM’s, meet-
instrumenten 

Gedrag / 
cultuur 

80% 
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Technische maatregelen 

• Het verzorgen van onderhoud en inspecties 
van installaties en apparatuur  

• Het zorgen voor tijdig en correct herstel van 
gevonden gebreken 

• Tijdige vervanging van verouderd materiaal 

• Aanraakveilige installatie  

• Up-to-date tekeningen 

• Juiste beveiligingen (zekeringen) 
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Technische maatregelen 

• Tekeningen niet up-to-date 

• Aarding en zekeringen niet op orde 

• Gehele installatie niet van één eigenaar 

• Installatie niet spanningsloos te maken,   
deel OVL op ‘rode’ net 
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TEST 
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Voeding 

Schakelen of 
meten 



Elektrocutie 
of vlamboog 

Organisatie 

Techniek 

Omgeving 

PBM’s, meet-
instrumenten 

Gedrag / 
cultuur 

80% 

15 



Omgeving 

• Vocht, regen 

• Verkeer 

• Werkdruk, stress (gedupeerden) 

• Graafwerkzaamheden 

• Installatie niet spanningsloos 
gemaakt kan worden 
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Stelling 3 

Bij Openbare Verlichtingsinstallaties 
biedt een voedingsnet in eigen beheer 
veel meer voordelen dan een openbaar 

voedingsnet 
 

Kosten gedreven 
Groot voordeel is dat de installatie eenvoudig 

spanningsloos gemaakt kan worden. 
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Elektrocutie 
of vlamboog 

Organisatie 

Techniek 

Omgeving 

PBM’s, meet-
instrumenten 

Gedrag / 
cultuur 
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Gedrag en cultuur 

• Geen of onjuist gebruik van PBM’s 

• Geen of onjuist gebruik van geschikt 
gereedschap 

• Niet opvolgen van procedures en instructies 

• Onder spanning werken 
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Samenvatting 

Grootste risico’s: 

• Bezuinigingen 

• Installatieverantwoordelijkheid niet op 
orde 

• Werkdruk, stress (gedupeerden) 

• Graafwerkzaamheden 
• Installatie niet spanningsloos 
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Vragen? 
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http://www.google.nl/imgres?num=10&um=1&hl=nl&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=ORjNaukF30PDNM:&imgrefurl=http://spirits.goedbegin.nl/&docid=dAWyAKWtlDj2kM&imgurl=http://img121.exs.cx/img121/4910/vraagteken5ss.jpg&w=252&h=220&ei=3sd6UKunEYSU0QWRjoCIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=342&vpy=133&dur=177&hovh=176&hovw=201&tx=90&ty=96&sig=110650236325998223048&page=1&tbnh=142&tbnw=138&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:19,s:0,i:140

