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1. Bereid de werkzaamheden goed voor

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

2. Scheid de elektrische installatie

Scheid het gedeelte van de installatie waaraan gewerkt moet worden van alle voedingsbronnen 
met daarvoor geschikte middelen.

3. Voorkom herinschakeling

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 die voedingsbron buiten 
bedrijf  worden gesteld.

4. Controleer de spanningsafwezigheid

Ga met de juiste uitrusting na of  de installatie spanningsloos is. Doe dat op alle actieve 
geleiders binnen de werkzone of  in de onmiddelijke 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 (vb. installaties 
die gevoed worden door noodstroombronnen).

6. De elektrische installatie afbakenen en/of afschermen

Staan er dichtbij de werkzone delen van een elektrische installatie onder spanning? Dan moet 
je die afbakenen en afschermen zoals 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. Terug onder spanning brengen

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.


