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ARBO-WETGEVING

ARBO-wet

ARBO-besluit

ARBO-regeling

Algemene zorg:

veiligheid, gezondheid en 

welzijn

Specifiek besluit:

Werken aan Elektrische 

installaties 

Specifieke maatregelen

Artikel 3.5: Elektrische bedienings- en 

andere werkzaamheden aan of nabij 

een elektrische installatie



Installatieverantwoordelijkheid

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Volgens de NEN3140 geldt:

Niets doen = ‘de hoogste in de rang’
Bij gemeenten meestal de gemeentesecretaris

Technisch overdragen IV-schap
• Interne aanwijzing 

• Externe aanwijzing 



Installatieverantwoordelijkheid

Waarom installatieverantwoordelijkheid?

Om een elektrotechnische installatie te beheren die veilig is 

en het doel dient waarvoor deze is bedoeld. 

Verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in, om en met 

de installatie gebeurt.

Veiligheid inzichtelijk maken door conform NEN3140 te 

meten en inspecteren.



Installatieverantwoordelijkheid

Waarom onderhoud en inspecties?

Bedrijfszekerheid o.a.
• Belasting eindgroepen

• Goede aarding

• Afschakeltijden

• Deugdelijkheid componenten

(Brand)veiligheid
• Inschatting veiligheidsrendement 

• Thermografie

Bepaling budgetten
• Niveau documentatie administreren

• Niveau aanvaardbare risico’s
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Hoezo is inspectie noodzakelijk?

Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden……
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NEN 3140 inspecties

Visuele inspecties
• Algemene indruk object en situatie (o.a. toegankelijkheid)

• Aanwezigheid documentatie (in verdeelkasten)

• Deugdelijkheid aansluitingen en coderingen

• Aarding

• Aanrakingsveiligheid

• Overzichtelijkheid componenten

Electrische inspecties (meting en beproeving)
• Aardverspreidingsweerstand

• Aardverbindingen

• Kortsluitstromen

• Isolatieweerstand (eigen OVL-net)

• Afschakeltijden 
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Electrische inspecties 

Voorbeeld installatietester Fluke
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Isolatieweerstand TT stelsel 
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Isolatieweerstand TN stelsel 
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Kortsluitstroom 

Nadelige beïnvloed door o.a.:
• Slechte verbindingen (warmte ontwikkeling)

• (Te) lange afstanden (geen afschakeling)
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Aardverspreidingsweerstand 

Goede aardingsvoorziening is van groot belang voor 

een veilige uitschakeling bij een fout in de installatie

De meting wordt uitgevoerd door:

• Gebruikmaking van hulpelektroden

• Installatie spanningsloos 

• Aardelektrode loskoppelen
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Aardlekbeveiliging 

Doel van een aardlekbeveiliging is het detecteren en 

uitschakelen bij lekstromen

De meting wordt uitgevoerd door:

• Meten van de uitschakeltijd

• Meten uitschakelstroom

• Testknop indrukken.



Inspectierapport 

Inhoud rapport:

• Omschrijving gemeten installatie(deel)

• Uitwerking gemeten resultaten

• Waardeoordeel bevindingen

• Conclusies en aanbevelingen

NEN3140 Inspecties

voorbeeld



Installatieverantwoordelijkheid

Afstemming met installatie-eigenaar:

1. Risico-inventarisatie korte termijn

2. Risico-inventarisatie (middel)lange termijn

Prioritering op basis van:

1. Veiligheid (aanrakingsgevaar)

2. Brandgevaar

3. Benodigde budgetten/investeringen

4. Afhandeltermijnen
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