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Nederlandse Wetgeving 
De afgelopen jaren is de wetgeving m.b.t. de veiligheid van elektrische installaties veranderd en 
aangescherpt. De eisen die aan de installaties en aan het gebruik ervan worden gesteld zijn niet vastgelegd in 
de wet, maar in normen. In de Arbowet en het Arbobesluit worden eisen gesteld aan de veiligheid van de 
elektrische installaties. In het Bouwbesluit en de regeling Bouwbesluit wordt direct verwezen naar normen. 
Voldoet men aan de eisen gesteld in de NEN3140, dan wordt men geacht aan de wet te hebben voldaan. 
 
 
Arbeidsveiligheid Administratie (Handboek) 
Voor een veilig omgang van alle betrokkenen en een veilige en bedrijfszekere werking van de elektrische 
installatie is een goede administratie nodig. Met daarbij de volgende aandachtspunten: 
 
1. Gebruik, onderhoud en inspectie van de elektrische installatie en arbeidsmiddelen.  
2. het personeel (opleiding, instructie, werkzaamheden en aanwijzingen.  
3. procedures en werkinstructies. 
4. Toegangsbeleid 
 
 
Personeel 
Iedereen die wordt betrokken bij werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties moet (periodiek) 
zijn geïnstrueerd. 
Per functie zijn minimale niveaus vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (Installatie- en 
werkverantwoordelijke, ploegleider, vakbekwaam persoon, voldoende onderricht persoon en leek) Door de 
werkgever moet worden vastgelegd welke werkzaamheden bij de functie horen. E.e.a. wordt vastgelegd in 
een aanwijsformulier. 
 
 
Technische veiligheid 
 
Inspectie van installaties (logboek) 
Bij de inspectie moet worden nagegaan of de installatie voldoet aan de norm ten tijde van aanleg. De 
volgende aspecten worden gecontroleerd:  
1. Compleetheid en actualiteit van tekeningen (grondschema, installatieschema, aanzicht van de verdeler, 
groepenverklaring, installatietekening),  
2. Visuele controle installatiedelen, gebruikte materialen, toegankelijkheid technische ruimten en 
vluchtwegen, instelling en toepassing beveiligingstoestellen,  
3. Metingen en/of beproevingen. Het resultaat wordt vastgelegd in een rapportage met 
prioriteitsaanduiding. 
 
 
Inspectie arbeidsmiddelen 
Arbeidsmiddelen moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd waarbij er een visuele 
controle en een meting c.q. beproeving gedaan wordt. Arbeidsmiddelen moeten aantoonbaar gekeurd zijn. 
De inspectie frequentie wordt vastgesteld aan de hand van de Risico analyse en vastgelegd in het 
inspectieplan.  
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