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Inleiding
Algemeen
De eerste druk van NEN 3140 is in december 1965 verschenen onder de titel "Veiligheidsvoorschriften met
betrekking tot werkzaamheden aan of in de omgeving van laagspanningsinstallaties en -netten".
De tweede druk van NEN 3140 is in april 1991 verschenen onder de titel "Laagspanningsinstallaties - Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud".

Vo

Het proces van Europese eenwording maakte een algehele herziening van NEN 3140 noodzakelijk. De 2de
druk was een nationale norm die werd opgesteld zonder rekening te houden met de praktijk in de landen van
de Europese Unie.

De Nederlandse norm NEN 3140 maakt deel uit van de volgende verzameling publicaties:
- NEN-EN 50110-1: 1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Algemene bepalingen
NEN-EN 50110-2:1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Nationale bijlagen
Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Aanvullende Nederlandse bepalingen
NEN 3140: 1998
voor laagspanningsinstallaties
Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Aanvullende Nederlandse bepalingen
- NEN 3840: 1998
voor hoogspanningsinstallaties

or

Voor de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties geldt de combinatie van de volgende Nederlandse normen:
a) NEN-EN 50110-1: 1998 en
b) NEN 3140: 1998.

Relatie met internationale normen

ev

be

Pr

Zie NEN-EN 50110-1: 1998.

Relatie met Nederlandse wetgeving

iew

Zie NEN-EN 50110-1: 1998.
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Wijzigingen ten opzichte van de 2e druk
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de tweede druk zijn de volgende:
a)
b)
c)
d)

NEN 3140 maakt nu deel uit van een pakket normen voor werkvoorschriften;
de hoofdbepalingen staan nu in NEN-EN 50110-1;
NEN 3140 bevat alleen aanvullende Nederlandse bepalingen;
de terminologie in NEN 3140 is aangepast aan die in NEN -EN 50110-1. De relatie tussen de termen in de
2e en de 3e druk is weergegeven in de volgende tabel;
NEN 3140: 1991

Vo

laagspanningsdeskundige

NEN 3140: 1998
installatieverantwoordelijke (gedeeltelijk)
werkverantwoordelijke (gedeeltelijk)

ploegleider

ploegleider

bevoegd persoon

vakbekwaam persoon

voldoend onderricht persoon

voldoend onderricht persoon

e) de nummering van de bepalingen is aangepast aan die in NEN-EN 50110-1. In tegenstelling tot
NEN-EN 50110-1 is in NEN 3140 de scheiding tussen de normtekst en de toelichting op de normtekst
gehandhaafd;
f) de inspectie van nieuwe installaties is nu opgenomen in NEN 1010-6.

or

Redactionele opzet

In deze norm is gekozen voor een scheiding tussen de normtekst en de toelichting op de normtekst. De normtekst
staat op de rechterpagina's en de toelichting op de corresponderende linkerpagina's.

be

iew

VOORBEELD

ev

Pr

In deze norm zijn ook toelichtingen op bepalingen in NEN -EN 50110-1 opgenomen. De nummering van deze
toelichtingen is gelijk aan die van de corresponderende normtekst in NEN-EN SOll-i. Indien in deze norm
geen aanvulling op deze normtekst is opgenomen, is het nummer van de bepaling vermeld met de tekst: De
tekst van NEN-EN 50110-1 is voor Nederland niet aangevuld.

In deze norm is een toelichting op bepaling 4.8 in NEN-EN 50110-1 opgenomen. Op de rechterbladzijde is
de volgende tekst opgenomen.

4.8 Waarschuwingsborden

eld

De tekst van NEN-EN 50110-1 is voor Nederland niet aangevuld.

Voor meer informatie over de nummering van de bepalingen, de nummering van de bijlagen en de opsommingen
in deze norm, zie NEN -EN 50110-1: 1998.
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TOELICHTING

1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.101

De toelichtingen in deze norm hebben niet alleen betrekking op normteksten in deze norm, maar kunnen ook betrekking hebben op normteksten in NEN -EN 50110-1.
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2

Normatieve verwijzingen

or

Termen en definities
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NORMTEKST

1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.101

Deze norm is een aanvulling op NEN-EN 50110-1.

1.102

Deze norm is tevens van toepassing op het gebruik, het onderhoud, de inspectie en het
beheer van elektrische arbeidsmiddelen.

1.103

Deze norm heeft betrekking op elektrische installaties, met inbegrip van elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage spanning tot en met lage spanning.

Vo
2

Normatieve verwijzingen

2.101

De volgende normen bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens
bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm
waren de vermelde drukken van kracht. Alle normen kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te
gaan of het mogelijk is, de meest recente druk van de onderstaande normen toe te passen.
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
Deel 2: Termen en definities
NEN -EN 50110-1: 1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Algemene bepalingen

Termen en definities

be

ev

Pr

3

or

NEN 1010-2: 1996

Zie ook NEN-EN 50110-1 en NEN 1010-2.

Algemeen

3.1.101

elektrisch arbeidsmiddel
Elke op de arbeidsplaats gebruikte machine, die en elk gereedschap, apparaat, hulpmiddel
en persoonlijk beschermingsmiddel dat, door de aard van hun gebruik of omgevingsomstandigheden een elektrisch veiligheidsrisico kan opleveren.

3.2

Personeel, organisatie en communicatie

3.2.101

ploegleider
Een vakbekwaam persoon die ter plaatse met de leiding van werkzaamheden is belast.

iew

3.1

eld
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TOELICHTING

Uitgangspunten

4.2.101.1

De in 3.2.1 tot en met 3.2.4 van NEN-EN 50110-1 en de in 3.2.101 van
deze norm genoemde personen kunnen tot het personeel van de eigen
organisatie of een andere organisatie behoren.

4.2.101.2

De organisatie is ook verantwoordelijk voor de elektrotechnische veiligheid bij werkzaamheden die worden uitgevoerd door personeel dat
ter beschikking is gesteld door een andere organisatie.

4.2.101.3

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 door de
overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij deze overdracht van de verantwoordelijkheid nadrukkelijk schriftelijk wordt uitgesloten.

Vo

4

Een globale procedure voor het aanwijzen van personen staat in bijlage
S.

4.2.104.1

Personen met bijvoorbeeld alleen een meet- en regeltechnische vakopleiding voldoen niet aan de opleidingseisen voor installatieverantwoordelijken, werkverantwoordelijken, ploegleiders en vakbekwame personen.

or

4.2.101.4

4.2.104.2

In tabel 2 wordt aangegeven met welk niveau een bepaalde elektrotechnische vakopleiding overeenkomt.

Ook door voldoende kennis en ervaring kan men aan een gewenst
niveau voldoen.

I

assistentenopleiding

2

ev

Opleiding volgens de WEB

Tabel 2: Niveau elektrotechnische opleiding

be

Pr

Niveau

Toelichting

Voorbeelden van
functies
assistent monteur

basisberoepsopleiding

De beroepsbeoefenaar is een geschoold medewerker en verantwoordelijk
voor de uitvoering van het eigen takenpakket.
Daarnaast is er sprake van een collectieve en coöperatieve
verantwoordelijkheid in het takenpakket waarbij samenwerking met
collega's voorkomt.
De werkzaamheden worden in het algemeen deels onder toezicht en deels
onder indirect toezicht verricht

monteur

3

vakopleiding

De beroepsbeoefenaar is een geschoold medewerker en verantwoordelijk
eerste monteur
voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor ook
tegenover collega's kunnen verantwoorden. Hij controleert en begeleidt
door anderen uit te voeren werkzaamheden. Voorts combineert of bedenkt
hij, in het licht van werkvoorbereiding en beheers activiteiten, procedures.
De werkzaamheden worden merendeels zelfstandig onder indirect
toezicht verricht

4

specialisten - of
middenkaderopleiding

De beroepsbeoefenaar is een geschoold medewerker en verantwoordelijk
voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor ook
tegenover collega's kunnen verantwoorden. Hij draagt
verantwoordelijkheid betreffende planning en/ of administratie en/ of
beheer en/of ontwikkeling. Voorts combineert of bedenkt hij nieuwe
procedures. De werkzaamheden worden meestal zelfstandig en zonder
toezicht verricht.

iew

De beroepsbeoefenaar is een geschoold medewerker en verantwoordelijk
voor de uitvoering van het eigen takenpakket
De werkzaamheden worden in het algemeen onder direct toezicht verricht

eld

technicus
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NORMTEKST

Uitgangspunten

4.2

Personeel

4.2.101

Dein 3.2.1 tot en met 3.2.4 van NEN-EN 50110-1 en dein 3.2.101 van deze norm genoemde
personen moeten door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de
naleving van de Arbeidsomstandighedenwet of de Mijnwetgeving, schriftelijk worden aangewezen.

4.2.102

Indien elektrotechnische werkzaamheden met in- en/ofuitleenkrachten plaatsvinden moeten beide werkgevers sluitende afspraken maken over de aanwijzing van de genoemde
personen en hun onderlinge gezagsrelatie.

Vo

4

Werkverantwoordelijken, installatieverantwoordelijken, ploegleiders, vakbekwame personen en voldoend onderrichte personen waarmee een gezagsverhouding bestaat en aan wie
werkzaamheden zijn opgedragen, zoals bij inlenen en bij uitzendkrachten, moeten door
de inlener schriftelijk zijn aangewezen.

4.2.104

Werkverantwoordelijken, installatieverantwoordelijken, ploegleiders en vakbekwame personen moeten kennis van elektriciteit en de gevaren daarvan bezitten op een niveau dat
ten minste voldoet aan tabel 1.

or

4.2.103

Tabel 1: Minimaal kennis- en ervaringsniveau
Persoon

Werkverantwoordelijke

Niveau volgens de
Wet Educatie en
Beroepsonderwijs
4

Pr

4

Ploegleider

3

Vakbekwaam persoon

2

iew
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be

Installatieverantwoordelijke

eld
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TOELICHTING
Voorbeelden van overzichtelijke installaties zijn installaties waarbij:
a) geen terugvoeding mogelijk is;
b) geen parallelschakeling aanwezig is;
c) geen noodstroomsystemen zijn opgenomen.

4.2.105

Overzichtelijke werkzaamheden kenmerken zich door een beperkte
omvang naar tijd en naar plaats zoals:
a) werkzaamheden in eindgroepen;
b) vervangen van wandcontactdozen;
c) vervangen van armaturen;
d) aansluiten van motoren.

Vo
4.2.106.1

Voldoend onderrichte personen zijn personen die, naast werkzaamheden op hun eigenlijke vakgebied, werkzaamheden van beperkte omvang
en van beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren. Dit kunnen
zowel bedieningswerkzaamheden als elektrotechnische werkzaamheden zijn.
De aanwijzing van voldoend onderrichte personen vindt zijn oorsprong
in een efficiënte bedrijfsvoering.

4.2.106.2
4.2.107

Voorbeelden van werkzaamheden die door voldoend onderrichte personen, na instructie, kunnen worden uitgevoerd zijn:
a) het vervangen van lampen;
b) het spanningsloos maken vóór werkzaamheden en het opnieuw
inschakelen na werkzaamheden van elektromotoren;
c) het aan- en afkoppelen van elektromotoren;
d) het monteren van contactstoppen aan leidingen;
e) het vervangen van wandcontactdozen en lichtschakelaars;
f) het aansluiten van verlichtingsarmaturen op aanwezige leidingen;
g) het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen;
h) het aanbrengen en verwijderen van smeltveiligheden.

be
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or

Omdat een brede kennis van elektrische gevaren ontbreekt, is het noodzakelijk de werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze mogen
worden uitgevoerd, zorgvuldig te omschrijven en de betrokken personen
goed te instrueren en regelmatig op hun vaardigheden te toetsen.

De tijd tussen twee opeenvolgende instructies kan worden bepaald aan
de hand van bijlage U.

eld

Overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit moet extra aandacht worden besteed aan de veiligheid
van jeugdigen (dit zijn personen jonger dan 18 jaar).
Omdat aangewezen personen meestal zonder toezicht de aan hen toevertrouwde werkzaamheden uitvoeren geldt in het algemeen dat jeugdigen niet kunnen worden aangewezen.

4.3.101

Ruimten waar voor leken een elektrische gevaren bron aanwezig is, zijn
ruimten met niet- voldoende geïsoleerde actieve delen, zoals elektrische
bedrijfsruimten en elektrische beproevingsruimten.

4.3.107

De hoogstverantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de
Arbeidsomstandighedenwet of de Mijnwetgeving vergewist zich ervan
dat de algemene procedure is uitgereikt, wordt begrepen en dat de kennis
over de inhoud door regelmatige scholing wordt onderhouden.

4.3.109

Voorbeelden van maatregelen tot het tijdelijk beperken van gevaar
waarbij het gevaar binnen aanvaardbare grenzen wordt gehouden, zijn
het aanbrengen van versperringen en/of waarschuwingsborden.
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