
Achtergrondinformatie de Gouden Acht
veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning
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  De gouden acht
Het verschil tussen Vitale Vijf en Gouden Acht.

Gouden Acht = Vitale Vijf +  
drie organisatorische maatregelen

Vitale Vijf: 2, 3, 4, 5 en 6. 
Drie organisatorische maatregelen: 1, 7 en 8.

1 Werkzaamheden voorbereiden
Onderzoek aandachtig de installatie waar je moet aan werken. Ga na 
hoe je de installatie moet scheiden en welke andere maatregelen je moet 
nemen om de veiligheid te waarborgen. 

2 Het vrij schakelen = scheid de elektrische installatie
Scheid het gedeelte van de installatie waaraan gewerkt moet worden van 
alle voedingsbronnen met daarvoor geschikte middelen.

3 Voorkom herinschakeling = vergrendelen
Dat doe je bij voorkeur door het bedieningsmechanisme te vergrendelen. 
Indien een mechanische vergrendeling niet mogelijk is, moet je 
andere maatregelen nemen. Indien de onderbrekingsinrichting een 
hulpenergiebron nodig heeft, moet ook de voedingsbron buiten bedrijf 
gesteld worden.

4 Controleer de spanningsafwezigheid =  
 meten van de spanningstoestand
Ga met de juiste uitrusting na of de installatie spanningsloos is. Doe 
dat op alle actieve geleiders binnen de werkzone of in de onmiddellijke 
nabijheid ervan.

5 Aarden, ontladen en kortsluiten
Binnen de werkzone moet je alle hoogspanningsinstallaties en sommige 
laagspanningsinstallaties aarden en kortsluiten.
Aarden en kortsluiten van laagspanningsinstallaties binnen de 
werkzone is alleen verplicht wanneer het risico bestaat dat de installatie 
ongewild spanning kan voeren (bv. installaties die gevoed worden door 
noodstroombronnen).

6 Afbakenen van het werkterrein en/of afschermen
Als er dichtbij de werkzone delen van een elektrische installatie onder 
spanning staan, dan moet je die delen afbakenen en afschermen zoals 
staat in de voorgeschreven procedure in het AREI (art 266.05.4).

7 De elektrische installatie vrijgeven
De werkverantwoordelijke is de enige persoon die aan het uitvoerend 
personeel de toestemming mag geven om de werkzaamheden te 
beginnen.

8 Onder spanning brengen = installatie terug in dienst zetten
Wanneer de werkverantwoordelijke zeker is dat de elektrische installatie 
klaar is om opnieuw op veilige wijze onder spanning te worden gebracht, 
meldt hij aan de installatieverantwoordelijke dat de werkzaamheden 
voltooid zijn.
Vervolgens mag de procedure voor het herstel van de spanning worden 
ingezet onder de verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke.
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Deze kaartjes kan je als een apart document downloaden. Knip ze uit 
en gebruik ze om de opdracht bij punt 6 uit te voeren.
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Antwoorden en informatie bij het draaiboek 
de Gouden Acht

1. Voorbereiding
2. Opwarmer

Wat is het verschil tussen elektrocutie en elektrisering?

 ● Onder elektrisering verstaat men een stroom door het menselijk lichaam 
die de dood niet als gevolg heeft.  
Elektrocutie: het begrip elektrocutie impliceert een elektrisering met een 
dodelijke afloop.

Waarom is elektrisering gevaarlijk?

 ● Een elektrisering of een schokstroom doorheen het menselijk lichaam 
heeft motorische en thermische gevolgen (fysiologisch inwerking). 
Bij conventie is een stroom van 25mA voor wisselspanning en 60 mA 
voor gelijkspanning als gevaarlijk gedefinieerd. 
De motorische fenomenen zijn het gevolg van het feit dat de spieren 
gestuurd worden door elektrische pulsen via het zenuwstelsel. Het is 
dan ook begrijpelijk dat een uitwendige stroom een soortgelijk maar 
niet controleerbaar effect heeft. Dit kan een prikkeling, een schok, een 
spiercontractie of zelfs een fibrillatie zijn. Fibrilatie is een niet-geordend 
samentrekken van de hartkamers bij stroom door het hart, met mogelijk 
de dood tot gevolg.

 ● Ten gevolge van Joule effect – opwarming door de stroom – ontstaan er 
brandwonden.

 ● Een ander gevaar is de schrikreactie, bijvoorbeeld bij werken op hoogte, 
met een mogelijke val tot gevolg.

 ● Een ander gevaar van elektriciteit is de vlamboog. Dit gaat gepaard met 
hoge temperaturen en/of explosie.

Hoe kan je de risico’s beperken?

 ● Kies en gebruik het correcte installatiemateriaal als bescherming tegen 
rechtstreekse of onrechtstreekse aanraking, vlambogen en thermische 
effecten.  
Noteer dat de selectie van beschermingstoestellen afhankelijk het 
gebruikte netsysteem (TT, TN, TNS/C of IT) uiteraard aan het AREI 
onderworpen is. 
Vanuit de risicoanalyse van de installatie en werkzaamheden neemt men 
acties om risico’s uit te sluiten en zoveel als mogelijk te beperken. Voor 
de overblijvende risico’s is het noodzakelijk om in functie van de gevaren 
de geschikte CBM’s en PBM’s te gebruiken.  
Verder is belangrijk de werkzone af te bakenen en de toegang voor 
onbevoegden aan te duiden en te beperken.

3. Inleiding
Eigen inbreng

4. Beeldmateriaal
Activiteit
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5. Bespreking
Welke gevaarlijke situatie heb je gezien in het kortfilmpje?

Werken aan een installatie waar men niet zeker van is of ze 
spanningsloos staat (LOTO = lock out / tag out).

Hoe kan je deze situaties vermijden?

Verhoogd bewustzijn rond veiligheid en het uitvoeren van een degelijke 
risicoanalyse samen met het respecteren van procedures en het gebruik 
van het juiste gereedschap.

Wanneer is een elektrische installatie spanningsloos?

Om zich te verzekeren dat de elektrische installatie in de werkzone buiten 
spanning is en blijft gedurende de duur van de werkzaamheden, moeten 
de volgende maatregelen worden genomen:
• voorbereiden van de werkzaamheden,
• scheiden van de elektrische installatie,
• voorkomen van herinschakeling van de elektrische installatie,
• controleren van de spanningsafwezigheid,
• aarden, ontladen en kortsluiten,
• afbakenen en/of afschermen van de elektrische installatie,
• vrijgeven van de elektrische installatie.
Dit wordt gewaarborgd in de Gouden Acht.

Moet de installatie waaraan gewerkt wordt altijd spanningsloos zijn?

Werken onder spanning mogen slechts uitgevoerd worden op 
voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is:
• de kenmerken van de elektrische installatie laten het toe,
• men gebruikt een aangepaste werkmethode,
• de dienstnoodwendigheden vereisen werken onder spanning,
• de uitvoerders zijn specifiek opgeleid om de werkzaamheden onder 

spanning uit de voeren.

6. Opdracht 
Spel Gouden 8 

Activiteit

7. Afsluiter
Materialen voorzien om het respecteren van de gouden acht 
mogelijk te maken.
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Extra informatie
Meer informatie over de Gouden Acht kan je vinden in het boekje Safety 
First. Dat kan je downloaden op
www.stroomopwaarts.be/producten/volwasseneonderwijs: 

De Safety First boekjes kan je bestellen bij de adviseur voor uw 
regio. 

De boekjes kosten €10 per stuk. Ze bevatten ook informatie over PBM’s, 
werken op hoogte, milieu, gezondheid en elektriciteit (de Gouden Acht, 
rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, netsystemen, bescherming).

 ● Antwerpen (muv arrondissement Mechelen) 
Wendy De Bruyn
Gsm 0495 67 94 04
wendy.debruyn@volta-org.be

 ● Arrondissement Mechelen & Limburg
Ann Ophalvens
Gsm 0476 89 23 90
ann.ophalvens@volta-org.be

 ● Oost-Vlaanderen
Veerle Van Antenhove
Gsm 0494 82 39 65
veerle.vanantenhove@volta-org.be

 ● Vlaams-Brabant en Brussel
Elke Van Ossel
Gsm 0475 47 56 66
elke.vanossel@volta-org.be

 ● West-Vlaanderen
Sabine Goethals
Gsm 0486 51 70 03
sabine.goethals@volta-org.be


