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NEN 3140 Invoering Veilige Bedrijfsvoering 
 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen 
werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de 
Arbowet als de NEN 3140/NEN-EN 50110 wordt beschreven hoe u als werkgever 
aan deze verantwoordelijkheid kunt voldoen. Dit schrijven zet deze regels en 
richtlijnen overzichtelijk voor u op een rij. 
 
In dit schrijven komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:  

 Arbohygiënische strategie toepassen. 
 Bronbestrijding. 
 Verantwoordelijken aanwijzen. 

 Uitvoerenden aanwijzen.  
 Organisatie rond installaties. 
 Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren. 

 
De NEN-EN 50110 en NEN 3140 omvatten de eisen voor de veilige bedrijfsvoering 
van en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. Ook zijn deze 
normen van toepassing op het gebruik, onderhoud en beheer van elektrische 
arbeidsmiddelen. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: alle handelingen en 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de elektrische installatie onder 
(ab)normale omstandigheden te laten functioneren. Kortom, indien er aan, met of 

nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen wordt gewerkt, zijn de 
NEN-EN 50110 en NEN 3140 van toepassing. Het is belangrijk dat er een 
gezagsverhouding is tussen wie het werk uitvoert en de desbetreffende 
opdrachtgever. In onderstaande afbeelding is te zien hoe ingewikkeld het wordt 
als er diverse partijen betrokken zijn bij een gebouw of object met een elektrische 
installatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenaar 

In veel situaties zal de eigenaar ook de gebruiker van een gebouw of object en 
de elektrische installatie zijn. Dan moet hij handelen volgens de NEN-EN 50110 
en NEN 3140, die geheel van toepassing zijn op de elektrische installatie. Voor de 
eigenaar is het belangrijk dat er duidelijke afspraken bestaan over het onderhoud 
van de elektrische installatie. Indien hij voor meerdere objecten een 
onderhoudsgroep aanstuurt die de elektrotechnische werkzaamheden uitvoert, 
vallen deze medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid en zijn de NEN-EN 
50110 en NEN 3140 geheel van toepassing. Vaak wordt gebruikgemaakt van een 
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elektrotechnisch installateur die de werkzaamheden uitvoert en als aannemer 
verantwoordelijk is voor het veilig werken aan de elektrische installatie. 
 
Huurder  
De huurder van een gebouw of object moet met de eigenaar duidelijke afspraken 

maken over de werkzaamheden aan de elektrische installatie. Indien de eigenaar 

afspreekt dat de elektrische installatie helemaal onder verantwoordelijkheid van 

de huurder valt en de huurder elektrotechnische werkzaamheden aan de 

elektrische installatie uitvoert, dan dient de huurder te voldoen aan de NEN-EN 

50110 en NEN 3140. Als de huurder het gebouw of object huurt zonder ooit zelf 

werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische installatie, dan heeft hij wel als 

werkgever een gezagsverhouding met de werknemers en dient hij ervoor te 

zorgen dat er veilige werkomstandigheden aanwezig zijn. 
 
Arbo hygiënische strategie toepassen  
De Arbowet (artikel 3) geeft aan welke strategie moet worden gevolgd bij het 
voorkomen, elimineren of verminderen van risico’s op de werkplek. Deze 

‘arbeidshygiënische strategie’ omvat de  
volgende stappen: 
 

1. 1 veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij de bron bestrijden;  
2. 2 organisatorische maatregelen treffen;  
3. 3 technische maatregelen treffen; 
4. 4 persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen. 

 

Bronbestrijding 
Risico’s bij de bron bestrijden, betekent de risico’s uit het bedrijf of de organisatie 

verwijderen. Voor het elektrische veiligheidsrisico is dat lastig, omdat het gebruik 

van elektriciteit sterk verweven is in de samenleving. In een enkel, specifiek geval 

kan toch bronbestrijding worden toegepast, bijvoorbeeld bij het gebruik van 

gereedschap op perslucht in situaties van hoog risico (bijvoorbeeld in tanks of 

silo’s).  

 

Bij het opsporen van storingen zal vaak de elektrische installatie gewoon in bedrijf 

zijn, terwijl het verhelpen van storingen altijd spanningsloos moet worden 

uitgevoerd. 

  
Bij het opstellen van een RI&E rond elektriciteit zijn er algemene en specifieke 
aandachtspunten. 
 
Organisatorische maatregelen  
Organisatorische maatregelen die genomen moeten worden om elektrische 
risico’s te beperken, zijn:  

 het aanwijzen van verantwoordelijken voor deelrisico’s; 
 het bevoegd verklaren (aanwijzen) van uitvoerenden; 
 het verzorgen van opleidingen en veiligheidsinstructies; 
 het opstellen van procedures; 
 het organiseren van werkzaamheden door derden;  
 het toezicht houden op de uitvoering daarvan. 
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Verantwoordelijken aanwezig 
Artikel 3 van de Arbowet geeft aan dat de werkgever voor een goede uitvoering 
van het arbobeleid zorgt door een goede verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. De NEN-EN 50110/NEN 3140 plaatst verantwoordelijken bij de 
twee elektrische risico’s, namelijk het installatie-en werkrisico. 
 
Uitvoerenden aanwijzen  
Artikel 3.5 lid 1 van het Arbobesluit geeft aan dat werknemers die 

elektrotechnische werkzaamheden of gevaarlijke bedieningswerkzaamheden 

uitvoeren, daarvoor bevoegd moeten zijn. Dat kan op diverse manieren, mits 

schriftelijk geregeld. De NEN-EN 50110/NEN 3140 biedt hiervoor de aanwijzing tot 

vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon. Voor het verstrekken van 

een aanwijzing heeft de werkgever beoordeeld in welke situaties de werknemer 

mag werken. Het resultaat van die beoordeling wordt met de aanwijzing voor 

zowel de werkgever als de aangewezen werknemer vastgelegd. Personen zonder 

deze bevoegdheid worden aangeduid als ‘leek’. 
 
Als er binnen een organisatie medewerkers zijn die aan, met of nabij elektrische 
installaties werkzaamheden uitvoeren, dan dienen zij al dan niet schriftelijk te zijn 
aangewezen. De NEN 3140 biedt de volgende onderverdeling: 
 

1. werkgever (hoofd van de onderneming); 
2. installatie- en werkverantwoordelijke;IV 
3. vakbekwaam persoon;VP 
4. voldoende onderricht persoon;VOP 

5. jeugdig persoon (stagiaire) < 18 jaar. 
 
 

 



 

 

4 
 

Organisatie rond installaties  
In de onderstaande afbeelding getoonde organisatie rond een elektrische 

installatie zijn de functiesvan installatieverantwoordelijke en 

werkverantwoordelijke aparte functies. Er dient dus een goede afstemming tussen 

beide personen aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In het schema in de volgende afbeelding zijn de functies van 
installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke gecombineerd. Ook zijn in 
de productieafdelingen voldoende onderrichte personen aanwezig. Deze dienen 
regelmatig overleg te voeren met de installatie-/werkverantwoordelijke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren 
Voor de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken 
helder en volgens de regels afspreken en vastleggen. Dit betreft:  
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 de aanwijzingen en verklaringen voor elektrotechnische werkzaamheden; 
 de uitbesteding van elektrotechnische werkzaamheden of het inhuren van 

personeel; 

 de uitbesteding van niet-elektrotechnische werkzaamheden. 
 
Het is belangrijk dat duidelijk is wie waar verantwoordelijkheid voor draagt als 
het gaat om zaken als de inhoud en veiligheidsaspecten van het werk. 
 
Aanwijzingen en verklaringen voor elektrotechnische werkzaamheden  
Er moeten personen schriftelijk worden aangewezen voor het verrichten van 

elektrotechnische werkzaamheden waarvoor bepaalde bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn. 
 
Het gaat hierbij om de volgende personen: 
 

1. installatie-/werkverantwoordelijke; 
2. vakbekwaam persoon;  
3. voldoend onderricht persoon. 

 
De aangewezen persoon moet een verklaring ondertekenen dat hij akkoord gaat 
met het in de aanwijzing gestelde. Na afhandeling van de schriftelijke aanwijzing 
en verklaring heeft de persoon de omschreven bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden verkregen. 
 
Elektrotechnische werkzaamheden uitbesteden of personeel inhuren 
Worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van een overeenkomst tot het 
verrichten van werkzaamheden zoals aanneming of uitbesteding, dan vindt de 
overdracht van de verantwoordelijkheid plaats via die overeenkomst. Dit geldt 
tenzij deze overdracht van de verantwoordelijkheid nadrukkelijk schriftelijk 
wordt uitgesloten. Degene die elektrotechnische werkzaamheden uitbesteedt, 
draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in verband met niet-

elektrische gevaren. 
 
Bij de uitbesteding van elektrotechnische werkzaamheden aan derden, dient 
degene die deze werkzaamheden uitbesteedt aandacht te schenken aan de 
volgende aspecten: 
 

 De werkzaamheden moeten volgens de relevante veiligheidsbepalingen 
worden uitgevoerd.  

 De meegenomen hulpmiddelen , verplaatsbare werktuigen en 
dergelijke moeten voor aanvang van de werkzaamheden door de 
gebruiker op hun goede staat worden gecontroleerd.  

 Het hoofd, de bestuurder of de werkgever van de onderneming die het 
werk aanneemt, is verantwoordelijk voor de veiligheid in verband met 
elektrische gevaren voor zijn eigen personeel en voor het (doen) nemen 
van de vereiste veiligheidsmaatregelen.  

 Personen die de werkzaamheden uitvoeren, dienen door hun werkgever 
schriftelijk te zijn aangewezen in overeenstemming met de NEN 3140. 

 
Als elektrotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd door personeel dat ter 
beschikking is gesteld aan de werkverantwoordelijke , moeten beide werkgevers 
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sluitende afspraken maken over de aanwijzing van de genoemde personen en 
hun onderlinge gezagsrelatie. Wordt personeel ingehuurd, dan moet worden 
aangegeven welke personen op grond van welke vakbekwaamheden worden 
verlangd. 
 
 
 
 
Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitbesteden 
Degene die niet-elektrotechnische werkzaamheden uitbesteedt:  

 draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in verband met elektrische 

gevaren; 
  

 is er verantwoordelijk voor dat het volgende wordt opgenomen 
in de aanvraag respectievelijk de opdracht :  

1. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de ‘Bepalingen 
voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud’ uit de NEN-EN 
50110/NEN 3140.  

2. De meegenomen hulpmiddelen, verplaatsbare werktuigen en dergelijke 
moeten voor aanvang van de werkzaamheden door de gebruiker op hun 
goede staat worden gecontroleerd.  

3. Het hoofd, de bestuurder of de werkgever van de onderneming die het 
werk aanneemt, is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen 

personeel in verband met niet-elektrische gevaren die voortvloeien uit 

het aangenomen werk. 
4. Het hoofd, de bestuurder of de werkgever van de onderneming die het 

werk aanneemt, moet met degene die deze werkzaamheden uitbesteedt 
overleg plegen over de mogelijke elektrische gevaren. 

 
Een voorbeeld van niet-elektrotechnische werkzaamheden is het schilderen van 
een elektrische bedrijfsruimte of laagspanningsruimte. In dat geval zal degene 
die het werk uitbesteedt de nodige voorzorgsmaatregelen moeten treffen opdat 
geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  
Meer over het voeren van een personeels- en aanwijzingsbeleid op Kennisbank NEN 
3140. 
 
Inspectie van de vaste elektrische installatie 
Een installatie moet veilig worden opgeleverd en vervolgens tijdens het gebruik 
veilig worden gehouden. Het doel van een inspectie is controleren of de 
elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften en 
veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de desbetreffende normen. Bij een 
nieuwe installatie volgt een opleveringsinspectie aan de hand van de NEN 1010-
6. Bij bestaande installaties wordt volgens de NEN‑EN 50110/NEN 3140 
geïnspecteerd, zie de afbeelding hieronder. 
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De inspectie van bestaande elektrische installaties moet periodiek plaatsvinden. 

Het doel is om na te gaan of elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren van 

leidingen voldoen aan de volgende criteria: 
 

 Ze zijn in overeenstemming met de veiligheidsbepalingen in de daarvoor 
geldende normen. 

 Ze zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met hun 
bedrijfsomstandigheden. 

 Ze zijn niet zo beschadigd dat de beoogde veiligheid wordt aangetast. 
 
 

Periodieke controle verplaatsbare elektrische apparatuur 

 
Elektrische apparatuur moet periodiek worden geïnspecteerd. Voorbeelden van 
deze apparatuur zijn elektrisch handgereedschap, verplaatsbare leidingen en 
handlampen, maar ook verplaatsbare toestellen zoals pc’s, stofzuigers, 
kacheltjes en koelkasten. Bij tijdelijke installaties geldt het voor zwerfkasten, 
bouwlampen, trilnaalden, enzovoort.  
 
Het doel van de inspectie van elektrische apparatuur is tijdig afwijkingen 
constateren die bij gebruik tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Elektrisch 

materieel moet periodiek worden geïnspecteerd door middel van metingen en 
beproevingen en visueel worden gecontroleerd op onder meer beschadigingen. 
 
De installatie- en werkverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat het 
elektrische materieel, handgereedschappen en dergelijke periodiek worden 
geïnspecteerd. 
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Benoeming NEN 3140, 
Aanwijsbeleid  

Benoemingen: wie mag en wie doet wat?  

   

Benoemingen in de NEN 3140   

De NEN 3140 geeft aan dat alleen Voldoende Onderrichte Personen, Vakbekwame 
Personen, Installatieverantwoordelijken en Werkverantwoordelijken aan een 

installatie mogen werken.  

 Wie komen voor deze 'benoemingen' in aanmerking  

 hoe krijgen deze personen hun nieuwe status  

 hoe maken ze die status waar?  

   

Taakverdeling opstellen   

De vraag 'wie mag wat doen aan een installatie?' leidt vanzelf tot een 
taakverdeling. De taakverdeling moet voor iedereen duidelijk zijn. Op basis hiervan 

kunnen personen namelijk worden benoemd volgens de NEN 3140. De norm zelf is 
van toepassing op iedereen die werkzaamheden uitvoert aan elektrotechnische 
installaties, waarbij o.a. de verantwoordelijkheden en werkzaamheden het niveau 

van de benoeming bepalen.  

   

Bepalen van benoemingen   

De werkgever moet echter uiteindelijk zelf bepalen wie welke benoeming krijgt, dit 
zal gebaseerd moeten zijn op de werkzaamheden die per persoon of functie worden 

uitgevoerd.   

 Bij diegenen die in geringe mate in aanraking komen met het werk aan 
installaties, voldoet Voldoende Onderricht Persoon.  

 Wanneer er regelmatig werkzaamheden aan installaties worden uitgevoerd, 

past Vakbekwaam Persoon het beste.  

Zorg er daarnaast voor dat er altijd een aangewezen Installatie en/of 

Werkverantwoordelijke aanwezig of bereikbaar is.  
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Hoe verhouden NEN 3140-functies zoals Voldoende Onderricht Persoon en 
Vakbekwaam Persoon zich met een al bestaande functieverdeling, bijvoorbeeld die 

tussen operator, ploegleider en chef TD? Doorgaans kan een volgende soort 

verdeling worden aangehouden:  

   

Voldoend onderricht Persoon ( VOP )  

 Operators  

 Onderhoudsmonteurs  

Vakbekwaam persoon (VP )  

 Storingsmonteurs  

 Servicemonteurs   

Installatie- en/of Werkverantwoordelijke   

 Hoofd Technische Dienst  
 Management/Afdelingsleiders  

 Directeur   

   

Hoe moeten personen worden aangewezen?  

Zorg ervoor dat alle personen een schriftelijke benoeming ondertekenen, waarin 

hun type benoeming en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven.  

Zorg daarbij dat het beleid gedekt is in de organisatie.  

   

Zonder deze formele benoemingen kunt u immers niet aantonen dat uw bedrijf de 

NEN 3140 naar behoren volgt.   

   

Wanneer personen geen formele, schriftelijke benoeming hebben worden zij 

beschouwd als Leek en mogen zij volgens de NEN 3140 geen handelingen 
verrichten aan elektrotechnische installaties. Het maakt hierbij niet uit welke andere 
opleidingen de persoon heeft gevolgd of wat zijn functie is. Zolang er geen 

formele benoeming is, wordt er niet voldaan aan de eisen van de NEN 

3140.  
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