NEN 3140 Vakbekwaam Persoon
Bedrijfsvoering van elektrische installaties

WOORD VOORAF
De NEN 3140 is een norm die is ontwikkeld door de normcommissie NEC 623. Deze norm beschrijft op welke manier
de bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen kan plaatsvinden.
In de praktijk is het lezen van een norm, voor een praktisch ingestelde persoon zoals een monteur, geen dagelijkse kost.
Dit boek beschrijft de praktische betekenis van de NEN 3140 en is afgestemd op een specifieke doelgroep: de Vakbekwaam
Persoon. Dit is een medewerker met minimaal een lagere elektrotechnische opleiding die verantwoordelijk is voor het
uitvoeren van een eigen takenpakket. Medewerkers in bijvoorbeeld de functie elektromonteur, storingsmonteur, installateur of inspecteur kunnen worden aangewezen als Vakbekwaam Persoon.
Het boek NEN 3140 Vakbekwaam Persoon kan door deze doelgroep worden gebruikt als leerzaam leesboek om inzicht
te verwerven in de wijze waarop veilig kan worden gewerkt aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische
arbeidsmiddelen. Daarnaast kan deze uitgave ook worden gebruikt als cursusmateriaal bij het verzorgen van trainingen
Vakbekwaam Persoon , Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140.
In NEN 3140 wordt beschreven dat medewerkers die met risico’s van elektriciteit te maken hebben, periodiek moeten
worden geschoold. NEN 3140-trainingen richten zich vaak op wat in de norm staat beschreven. Een training moet
echter de risico’s in de werkomgeving van de medewerker centraal stellen en daar volgens de norm over instrueren.
Dit is juist de omgekeerde invalshoek, die ook in dit boek, dat voor dergelijke instructies kan worden gebruikt, uniek is.
Uniek aan dit boek is verder de technische diepgang: waarom gebruiken we een dubbelpolige spanningsaanwijzer?
Welk meetinstrument is veilig en geschikt om te gebruiken in een bepaalde omgeving? Hoe moeten we veilig meten?
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet je gebruiken bij welke werkzaamheden? Dit zijn enkele van de vele
voorbeelden die dit boek tot meer maken dan de norm voor een praktisch ingestelde elektrotechnisch medewerker.
Juli 2019
A.W.M. Kerkhofs
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HOOFDSTUK 1
REGELGEVING
ONDERWERPEN:
HET DOEL VAN EEN NORM
VERSCHILLENDE VORMEN VAN
REGELGEVING EN DE RELATIE
MET NEN 3140
RICHTLIJNEN
WETTEN EN BESLUITEN
NORMEN

•
•
•
•
•

EEN NORM IS EEN VERZAMELING
BEPALINGEN DIE WORDT
ONTWIKKELD DOOR DE PRIVATE
SECTOR EN TOT STAND KOMT
OP BASIS VAN CONSENSUS,
TERWIJL RICHTLIJNEN WORDEN
OPGESTELD DOOR DE EU.
WETTEN, REGELINGEN EN
BESLUITEN WORDEN DOOR DE
NEDERLANDSE OVERHEID
ONTWIKKELD.

1

REGELGEVING

hoofdstuk 1

1.1 INLEIDING
Zowel de Europese Unie, de overheid als private organisaties ontwikkelen regelgeving.
Zo ontwikkelt de Europese Unie richtlijnen en de overheid wetten, besluiten en regelingen. Normen zoals NEN
(Nederlandse Norm) en DIN (Deutsches Institut für Normung) worden ontwikkeld door private organisaties.
Het doel van een norm is te streven naar eenduidigheid in bijvoorbeeld veiligheid, materiaalkeuze, het beheer van
installaties enzovoort. De leden van het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC, normcommissie 623) hebben
NEN 3140 ontwikkeld: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning.
NEN 3140 beschrijft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen
als door het gebruik of door de omstandigheden elektrisch gevaar kan ontstaan. De norm is van toepassing op elektrische installaties tot een spanning van maximaal 1000 VAC en 1500 VDC, ofwel laagspanningsinstallaties.

NORM

NEN 3140+A2 (nl)

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning

Nederlandse norm
ICS 29.240.01; 91.140.50
Vervangt NEN 3140+A1:2015
December 2018

Afbeelding 1.1: NEN 3140+A2:2018 (bron: NEN).
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RICHTLIJNEN

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de verschillende vormen van regelgeving en de relatie met NEN 3140
beschreven.

Richtlijnen Europese Unie

Wetten - Overheid Nederland

Besluiten en regelingen - Overheid Nederland
Normen - Private sector

Afbeelding 1.2: Regelgeving.

1.2 RICHTLIJNEN
De Europese Unie stelt richtlijnen op, een soort ‘Europese wetten’. Richtlijnen zijn van toepassing op producten, installaties, voorzieningen, toestellen en dergelijke. Als een richtlijn wordt goedgekeurd, dan is elke lidstaat, waaronder
Nederland, verplicht deze op te nemen in een wet. In tabel 1.1 staat een aantal relevante richtlijnen voor elektrische
installaties en arbeidsmiddelen.

Richtlijnen

Beschrijving

Machinerichtlijn

Essentiële eisen aan het productontwerp van nieuwe industriële en huishoudelijke
machines op het gebied van veiligheidsaspecten (mechanische en elektrische
veiligheidsaspecten), gezondheid, milieu en gebruikersbescherming.

Laagspanningsrichtlijn

Veiligheidsaspecten (elektrische en mechanische) voor alle nieuwe producten die
voor het functioneren afhankelijk zijn van spanningen in het bereik 50-1000 VAC of
75-1500 VDC. Hetzelfde geldt voor producten die tijdens hun functioneren leiden tot
spanningen in het genoemde bereik.

Richtlijn Arbeidsmiddelen

Veiligheids- (mechanische en elektrische), gezondheids- en milieueisen inzake alle op
de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties en
elke activiteit met betrekking tot deze arbeidsmiddelen.

Richtlijn Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bevat minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op
het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers. Deze
middelen worden gedefinieerd als ‘iedere uitrusting die bestemd is om door de
werknemer te worden gedragen of vastgehouden teneinde hem te beschermen
tegen een of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen
bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen’.

Tabel 1.1: Voorbeelden van richtlijnen.
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Of een product voldoet aan de daarop van toepassing zijnde richtlijn(en), is te herkennen aan de zogenoemde CE-markering. CE is de afkorting van Conformité Européenne. Dit symbool kan worden verward met het ‘China export logo’.

Afbeelding 1.3: De CE-markering.

Alleen producten die zijn voorzien van een (juiste) CE-markering mogen worden verhandeld binnen de EU. Het feit dat
er een CE-markering op een product staat, wil echter nog niet zeggen dat het product voor een groep medewerkers in
een specifieke omgeving een veilig en passend product is. Een fabrikant of importeur van producten als deze van buiten de EU komen, is verplicht om bij het product een Nederlandstalige veiligheidsinstructie te leveren en een gebruiksaanwijzing in het Nederlands of Engels. De gebruiksaanwijzing geeft helderheid.
Europese Richtlijnen worden in Nederlandse wetten en besluiten opgenomen en zijn verplicht om toe te passen.
Een voorbeeld hiervan is het Warenwetbesluit elektrisch materiaal.

Afbeelding 1.4: Een professionele boormachine (bron Metabo).

1.3 WETTEN EN BESLUITEN
De Nederlandse overheid ontwikkelt wetten, besluiten en regelingen. In het kader van veilig werken zijn de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, en het Arbeidsomstandighedenbesluit, kortweg het Arbobesluit, belangrijke wet- en regelgeving.

1.3.1 ARBOWET
De Arbowet heeft als doel de zorg voor goede arbeidsomstandigheden te regelen, waarbij zowel de werkgever als de
werknemer verantwoordelijkheden heeft. De werkgever heeft de plicht om een veilige werkomgeving te creëren voor
de werknemers. De werknemer moet, in overeenstemming met zijn opleiding en de door de werkgever gegeven
instructies, naar vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van eventueel andere betrokken personen.
Concreet heeft een medewerker de plicht om:
arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en te onderhouden;

•
•
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•
•
•
•

de beveiligingen op arbeidsmiddelen intact te laten en niet zonder noodzaak te verwijderen;
mee te werken aan de voor hem georganiseerde voorlichting en opleiding;
een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid direct te melden aan de werkgever of degene die namens deze
ter plaatse met de leiding is belast;
de preventiemedewerkers en medewerkers van deskundige diensten zo nodig bij te staan bij de uitvoering van
hun werk.

De Arbowet is een zogenoemde raamwet. Dat wil zeggen dat in de wet zelf geen specifieke (technische) voorschriften
zijn beschreven, maar algemeen geformuleerde doelvoorschriften. In de Arbowet zijn dus geen concrete eisen vermeld,
ook niet van werkzaamheden aan of binnen de gevarenzone van elektrische installaties of tegen elektrotechnische
gevaren bij het gebruik van elektriciteit. Toch kunnen de algemeen beschreven eisen in de Arbowet wel worden vertaald naar eisen die van toepassing zijn op de werkgever of op de werkzaamheden van bijvoorbeeld een elektromonteur.

Enkele voorbeelden
(De schuin gedrukte teksten zijn gecomprimeerde wetteksten.)

Arbobeleid
Artikel 3
1 De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de
stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, ervoor moet zorgen dat er geen nadelige invloed van uitgaat betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
Het werk voor een Vakbekwaam Persoon in de elektrotechniek moet worden georganiseerd door de werkgever.
Aandachtspunten hierbij zijn aandacht voor voldoende technische kennis, ontwikkelen van werkprocedures, instrueren van passende werkmethoden, beschikbaar stellen van de juiste gereedschappen en andere hulpmiddelen
enzovoort.
2 De werkgever is verplicht een beleid te voeren dat erop is gericht de arbeidsomstandigheden zo optimaal mogelijk te
maken, waarbij gevaren zo veel mogelijk bij de bron moeten worden aangepakt. (Stap 1) Wanneer dat redelijkerwijs
niet kan, kunnen andere collectieve beschermende doeltreffende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld technische (Stap 2). Als dat ook niet kan, kunnen individueel beschermende maatregelen worden getroffen. Passende en
doeltreffende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd pas het laatste ‘redmiddel’. (Stap 4)
Deze viertrapsaanpak wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd.

Afbeelding 1.5: Goedgekeurde isolerende tang volgens NEN-EN-IEC 60900 (bron Knipex).
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3 In geval van acuut gevaar moet de werknemer zich in veiligheid kunnen stellen of andere passende maatregelen kunnen treffen die ervoor zorgen dat schade aan de gezondheid zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Let op je werkomgeving. Zijn vluchtroutes vrij van obstakels? In NEN 1010 staan minimale vrije afstanden voor elektrische panelen in bedrijfsruimten en ruimten voor vluchtwegen.
4 De werkgever draagt zorg voor een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, rekening houdend
met bekwaamheden van de werknemers.
Uit het schriftelijke aanwijsbeleid van NEN 3140 volgt welke monteur bekwaam is voor welke werkzaamheden met
een elektriciteitsrisico en in welke omgeving hij deze werkzaamheden mag verrichten.
5 De werkgever toetst regelmatig het arbobeleid aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past het beleid aan
als daar aanleiding toe is.
Elke onderneming moet periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verrichten. Dit geldt voor algemene
risico’s zoals valgevaar, maar ook voor elektrocutiegevaar. Een inspectie van een elektrische installatie kan ook als
een RI&E worden beschouwd. Continu moet er aandacht zijn voor verbeteringen.

Voorbeeld verminderen van elektrocutiegevaar
Stap 1 Bronaanpak
Maatregel:
Kiezen voor een veilige spanning bijvoorbeeld 24VAC in plaats van 230VAC.
Stap 2 Collectieve bescherming
Maatregelen:
Een paneel met daarin een elektrische gevarenbron afsluiten zodat onbevoegden er niet in kunnen komen.
Een elektrische installatie waaraan moet worden gewerkt volledig scheiden van elke voeding.
Stap 3 Individuele bescherming
Maatregelen:
Aanrakingsveilige elektrische componenten toepassen in een paneel.
Componenten die niet aanrakingsveilig zijn, voorzien van een isolerende afscherming.
Stap 4 Doeltreffende passende PBM’s
Maatregelen:
Als de voorgaande stappen niet kunnen worden toegepast, en er is sprake van een elektrocutiegevaar, dan moet
volgens de juiste procedure met passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij meten.
Het veilig werken met isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen en isolerende gereedschappen is dus altijd
het laatste redmiddel. Het aan of in de nabijheid van actieve delen onder spanning werken, is een zeer uitzonderlijke
situatie. Hieraan voorafgaand moet daarvoor door de Werkverantwoordelijke een werkvergunning worden opgesteld waarin de beheersmaatregelen zijn beschreven.
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Voorlichting en onderricht
Artikel 8
1 De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers voldoende worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden
en het voorkomen van de daaraan gekoppelde risico’s.
Aan werkzaamheden met, aan of nabij elektrische installaties zijn ook risico’s verbonden. Een passende instructie,
zoals vermeld in NEN 3140, is daarom verplicht.
2 Als persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar worden gesteld en als op arbeidsplaatsen of op een andere
manier beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat werknemers duidelijk worden geïnstrueerd
over het doel, de werking en het gebruik hiervan.
Als Vakbekwaam Persoon maak je wellicht soms ook gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen geven je nu de juiste bescherming? De werkgever moet passende veilige arbeidsmiddelen beschikbaar stellen en je instrueren.

Afbeelding 1.6: Niet alle persoonlijke beschermingsmiddelen bieden de juiste bescherming (bron: Infralektra B.V.).

3 De werkgever moet erop toezien dat de veiligheidsinstructies ook daadwerkelijk worden opgevolgd.
Uit onderzoeken blijkt dat vaak geen toezicht wordt gehouden op veilig werken in de elektrotechnische sector.
NEN 3140 heeft deze taak neergelegd bij de Werkverantwoordelijke.
4 Als er jongeren werkzaam zijn, personen jonger dan 18 jaar, dan houdt de werkgever rekening met de beperkte werkervaring en de onvoltooide geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. De werkgever moet het vormings- en leerproces
bevorderen.
Jongeren mogen volgens NEN 3140 geen risicovolle werkzaamheden verrichten of die werkzaamheden mogen uitsluitend worden verrichten onder toezicht, zodat ongelukken worden voorkomen. Jongeren mogen niet worden
aangewezen voor werkzaamheden met elektrische risico’s.

Voorkomen van gevaar voor derden
Artikel 10
Als bij werkzaamheden, verricht door eigen medewerkers, gevaren kunnen optreden voor andere personen dan de eigen
werknemers, dan moet de werkgever doeltreffende maatregelen treffen ter voorkoming van gevaar of risico.
Als elektromonteur moet je bij werkzaamheden goed opletten dat niet anderen (voorbijgangers, monteurs van
andere bedrijven, productiemedewerkers enzovoort) risico’s ondervinden door jouw werkzaamheden.
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Afbeelding 1.7: Arboregelgeving.

1.3.2 ARBOBESLUIT
In hoofdstuk 3 van het Arbobesluit (Inrichting arbeidsplaatsen) staan algemene voorschriften vermeld en de artikelen
van dit besluit behandelen onder andere vluchtwegen, nooduitgangen, kleedruimten en eerstehulpposten. De artikelen 3.4 en 3.5 beschrijven specifieke eisen met betrekking tot de bescherming tegen de gevaren die verbonden zijn aan
het werken met elektrische installaties en met elektrische arbeidsmiddelen.
Artikel 3.2 Algemene vereisten
1 Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig ontworpen, gebouwd,
uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. (...)
2 Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren.
3 Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.
Artikel 3.4 Elektrische installaties
1 Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig
gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze
van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.
2 In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe
en indirecte aanraking en te dichte nadering.
3 Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.
4 Het derde lid is niet van toepassing op elektrische installaties voor laagspanning van beperkte omvang.
Artikel 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie
1 Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.
2 Een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning bevindt waarvan de delen niet of onvoldoende
zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking dan wel te dichte nadering, wordt slechts betreden in aanwezigheid van een tweede daartoe bevoegd persoon.
3 Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd, indien de installatie
of het gedeelte waaraan of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is.
4 De daartoe bevoegde werknemer neemt doeltreffende maatregelen om een veilig verloop van de werkzaamheden te
waarborgen.
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5 Het derde lid is niet van toepassing op werkzaamheden die worden verricht aan of in de nabijheid van een elektrische
laagspanningsinstallatie, indien:
a de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond;
b tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht is gegeven,
en
c de installatie tevens geschikt is voor het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden en door de daartoe
bevoegde werknemer doeltreffende maatregelen zijn genomen om de aan die werkzaamheden verbonden
gevaren te voorkomen.
Werken aan en in de nabijheid van een elektrische installatie onder spanning is verboden. In bijzondere situaties die
voldoen aan de drie in artikel 3.5 lid 5 vermelde criteria kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Eigenlijk kan
deze uitzondering als volgt worden vertaald: is het gevaar van uitschakelen groter dan onder spanning werken, dan
kan na een grondige afweging, door de Werkverantwoordelijke, nadat een schriftelijke voorbereiding en een werkvergunning is opgezet, met de juiste hulpmiddelen en na de juiste instructie toch aan of in de nabijheid van actieve
delen worden gewerkt.
Als werken onder spanning wordt geopperd, dan is er in praktijk meestal sprake van een gebrek aan kennis, de organisatie of de inrichting van de installatie.

1.4 ARBOCATALOGI
De laatste jaren is het terugdringen van de hoeveelheid regelgeving een van de speerpunten van de overheid. Dit heeft
ertoe geleid dat met het in werking treden van de nieuwe Arbowet de overheid niet meer tot in detail voorschrijft op
welke manier ondernemingen hun werknemers veilig en gezond moeten laten werken.
Alle sectoren hebben enkele jaren de tijd gekregen om met zogenoemde arbocatalogi maatwerk in veilig werken te
maken. De catalogi zijn door de Arbeidsinspectie getoetst en de meeste zijn sinds 1 januari 2011 van kracht.
Tot 2011 gaven de arbobeleidsregels concrete invulling aan het beleid van de overheid. In de arbobeleidsregels stond
NEN 3140 vermeld als de norm om te voldoen aan artikel 3.5 van het Arbobesluit.

Afbeelding 1.8: I&I Mens en Werk is een samenwerking tussen sociale partners in de installatie- en isolatiebranche, de koudetechniek
en luchtbehandeling. I&I Mens en Werk is uitgever en samensteller van de arbocatalogus.

Arbocatalogus Techniek Nederland
Deze arbocatalogus is samengesteld door werkgeversorganisaties en vakbonden in de installatie- en isolatiebranches, de koudetechniek en luchtbehandeling. De Arbeidsinspectie toetst een arbocatalogus.
In de arbocatalogus zijn concrete oplossingen voor (risicovolle) werkzaamheden opgenomen, die in de praktijk kunnen worden toegepast. Op www.ii-mensenwerk.nl staat de arbocatalogus beschreven.

Ook in de arbocatalogus voor de elektrotechnische sector is NEN 3140 de leidraad binnen de sector.
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1.5 NORMEN
In het bedrijfsleven bestaat de behoefte aan uniformiteit en eenduidigheid op uiteenlopende gebieden. De private
sector ontwikkelt normen om hieraan invulling te geven. NEN 3140 is ontwikkeld door het Nederlands Elektrotechnisch
Comité (NEC, normcommissie 623). Leden van deze commissie zijn belanghebbenden uit de elektrotechnische sector.
Het Nederlands Normalisatie Instituut, het NEN, voert hierin de regie en geeft de norm uit. Het feit dat er een norm zoals
NEN 3140 is, betekent niet dat het verplicht is deze toe te passen.
NEN 3140 is verplicht als:

•
•

de overheid deze norm in een wet of in een besluit vermeldt (maar dit is niet het geval). Wel kan NEN 3140 als maatschappelijk aanvaardbaar worden geacht;
de norm in een (zakelijke) overeenkomst wordt vermeld. NEN 3140 staat vaak vermeld in de polisvoorwaarden van
een verzekeraar; ook in aanbestedingen en aanbiedingen staat de norm vaak vermeld.

NEN 3140 is de norm waarin de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties staat beschreven. Met bedrijfsvoering worden die taken bedoeld die ervoor moeten zorgen dat:
elektrische installaties en-arbeidsmiddelen veilig blijven. Voorbeelden van deze taken zijn: inspectie en onderhoud
en
alle taken gericht op het veilig werken met de elektrische installaties en -arbeidsmiddelen.

•
•

In NEN 3140 zijn bijvoorbeeld beschreven:
bedrijfsvoeringprocedures;
werkprocedures; en
onderhoudsprocedures.

•
•
•

NEN 3140 heeft in tegenstelling tot NEN 1010 betrekking op álle elektrische laagspanningsinstallaties: van de kabel
die binnenkomt tot en met de elektrische arbeidsmiddelen.
NEN 1010 is een productnorm waarin staat beschreven hoe veilige laagspanningsinstallaties moeten worden gemaakt.
Maar er zijn ook andere productnormen van elektrische installaties zoals NEN-EN-IEC 61439 (elektrische panelen) en
NEN-EN-IEC 60204 (elektrische installaties in machines), NEN 2535 (brandmeldinstallaties) enzovoort.

Afbeelding 1.9: NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering en het veilig houden van alle elektrische laagspanningsinstallaties;
vanaf de aansluiting van het netbedrijf tot en met de aangesloten elektrische arbeidsmiddelen.
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NEN 3140 beschrijft verder:
eisen die aan medewerkers worden gesteld ten aanzien van opleiding en kwalificatie;
de wijze waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden door een aanwijzing moeten worden vastgelegd;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eisen aan het gebruik en het beheer van elektrische arbeidsmiddelen;
het toepassen van werkopdrachten, onderhoudsprocedures, werkprocedures en werkvergunningen;
de toegangseisen tot elektrotechnische ruimten;
de wijze waarop opdrachten tot elektrische werkzaamheden moeten worden gecommuniceerd naar medewerkers;
de eisen die worden gesteld aan een werkomgeving in relatie tot elektrische gevaren;
de inspectie en de beproeving van bestaande elektrische installaties en arbeidsmiddelen;
op welke wijze werkzaamheden aan diverse elektrische installaties moeten worden uitgevoerd.

1.6 HANDHAVING VAN REGELGEVING
Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (iSZW), vroeger de Arbeidsinspectie genoemd is belast met het toezicht op
de naleving van de Arbowet en -besluit.

Afbeelding 1.10: Bij overtreding kan een strafzaak worden ingesteld.

iSZW is bevoegd om:
onderzoeken in te stellen;
het werk stil te leggen;
boetes op te leggen;
in sommige gevallen een strafzaak in te stellen.

•
•
•
•

In schriftelijke overeenkomsten tussen ondernemingen zijn wederzijdse verplichtingen opgesteld. Civielrechtelijk kan
de ene partij de andere partij dan aansprakelijk stellen bij nalatigheid. Vaak gaat het hier over (veel) grotere schadebedragen dan in het strafrecht. Het belang om niet te worden geconfronteerd met een claim in dit kader, dus om veiligheidsregelgeving goed toe te passen, wordt over het algemeen onderschat.
Het toepassen van NEN 3140 binnen de elektrotechnische sector moet worden gezien als het minimale veiligheidsniveau. Mocht er onverhoopt toch een ongeluk gebeuren, dan moet de werkgever kunnen aantonen dat de veiligheid
van de werknemers voldoende was gewaarborgd. Bij veel ondernemingen die NEN 3140 niet of maar gedeeltelijk hebben geïmplementeerd, is dat lastig. Er kan dan een strafrechtelijke aansprakelijkheid (boete en/of hechtenis) uit volgen.
Vervolgens kan de werkgever civielrechtelijk nog door een medewerker of een klant aansprakelijk worden gesteld.
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