
 
 
 

 
Aanvragen vergunning voor werken aan hoogspanningsinstallaties 
 
1. Wanneer is een vergunning voor werken aan hoogspanningsinstallaties nodig? 
Deze maatregelen zijn van toepassing voor alle werken aan hoogspanningsinstallatie. 
 
2. Preventiemaatregelen: 

Algemeen: 
− Door de firma werd een taakrisicoanalyse uitgevoerd van de uit te voeren werken en bezorgd aan de 

verantwoordelijke van de werken Sint-Franciscusziekenhuis. 
− Firma meldt zich iedere dag, gedurende de volledige duur van de werken (tenzij anders afgesproken) 

aan en af op de technische dienst. Meldt je aanwezigheid aan de afdeling vooraleer je de werken start. 
− Benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, 

veiligheidsbril, enz.) worden gedragen indien de aard van het werk dit vereist. 
− Het algemene rookverbod wordt gerespecteerd! 
− De werfzone is afgebakend en gesignaleerd. 
− Na de werken wordt de werf opgeruimd en daarna zo achtergelaten dat deze veilig betreedbaar is of 

wordt afgesloten voor onbevoegden. 
− In geval van brand of andere noodsituatie: interne noodnummer 011 71 59 99. 
Afspraken en aandachtspunten: 
- Mag enkel uitgevoerd worden door BA4 / BA5 geschoolden / opleiding schakelen hoogspanning 
- Werken aan de elektrische installatie mag alleen plaatsvinden wanneer de installatie (in elk geval het 

deel waar aan gewerkt wordt) spanningsloos is gemaakt. Vereisten hiervoor zijn:  
o Volledig scheiden; 
o Beveiligen tegen weder inschakelen; 
o Controleren of de installatie spanningsloos is;  
o Zo nodig zorgen voor aarding en kortsluiting;  
o Zorgen voor bescherming van naastliggende actieve delen. 

- Het onder spanning werken aan een elektrische installatie mag alleen als is aangetoond dat dit 
dringend noodzakelijk is en als op basis van een taakrisicoanalyse voldoende aanvullende 
veiligheidsmaatregelen zijn genomen. 

- Draaiboek wordt opgemaakt (met o.a. elke schakelbeweging, verantwoordelijken, scenario’s bij 
noodsituaties, enz.). Iedere medewerker neemt het draaiboek door vooraleer de werken beginnen. 
 

3. De aanvrager 
De vergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager voor elk risico-werk dat uitgevoerd wordt door zijn eigen 
persoon of door personen onder zijn bevoegdheid.  
(X) Firma verklaart de Veiligheidsrichtlijnen "Werken met derden" te hebben gelezen, begrepen en gaat met de 
inhoud akkoord. 
 Firma  

Welke werkzaamheden worden 
uitgevoerd? 

 

Plaats van de werken  
Datum en tijdstip Van  tot 

 
 
 
 



4. Ondertekening met naam en handtekening 
Naam uitvoerder van de elektrische werken (in te vullen 
door firma): 

Naam van diegene die installatie uit dienst neemt + 
tijdstip (in te vullen door SFZ): 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


