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Gebruikte afkortingen

RA Risicoanalyse
BA4 – BA5 Geïnformeerd persoon - gekwalificeerd
PA
Preventieadviseur
VC Veiligheid Coördinator
LVB Locale veiligheidsbevoegde
EV Exploitatie verantwoordelijke (Dispatching)
WL Werkleider
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
FOD WASO Fédérale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid, sociaal overleg
DNB Distributienetbeheerder
HS
Hoogspanning
HL
Hiërarchische lijn
NetOp
NetOperations
RCC Regionaal Control Center
SC Service Center
SB Schakel-bevoegde
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Inhoud
1. Algemeen
2. Welke documenten voor welk werk?
3. Oefeningen
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De installaties van Elia kunnen worden onderverdeeld in twee
hoofdcategorieën:
1. Exclusieve plaatsen van de Elektrische dienst Elia (Exclusieve Elektrische Ruimten).
Dit zijn plaatsen waar geen ongeoorloofde toegang of specifieke werkzaamheden zijn
toegestaan in het kader van een door Elia toevertrouwde opdracht.
In het geval van specifieke opdrachten door derden (Distributienetbeheerder, Netgebruiker)
worden de toegang en de werkzaamheden uitgevoerd onder de volledige
verantwoordelijkheid van de klant en in overeenstemming met de overeenkomsten die
tussen Elia en deze bedrijven zijn gesloten. Hoogspanningsstations, bovengrondse HS-lijnen
maar ook ondergrondse HS-kabels worden als EER beschouwd.
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De installaties van Elia kunnen worden onderverdeeld in twee
hoofdcategorieën:

2. De niet-elektrische plaatsen die door Elia worden beheerd.
Dit zijn plaatsen waar toegang is toegestaan zonder specifieke schriftelijke toestemming voor
een opdracht die verband houdt met de activiteit van Elia en op voorwaarde dat bepaalde
specifieke voorschriften en/of richtlijnen worden nageleefd. Zodra het begrip "werk" van
toepassing is, mogen deze werkzaamheden niet plaatsvinden zonder de goedkeuring van de
betrokken diensten van Elia en na onderzoek van de voorwaarden waaronder deze
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
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Documentatie structuur van Elia en de impact op uw werk:

De basisregel voor elke interventie op een elektrische locatie van Elia is dat de interventie
moet worden besteld, vooraf moet worden gepland en in detail moet worden voorbereid.
Elke interventie in een EER moet worden geanalyseerd om te bepalen welke
veiligheidsmaatregelen het personeel van Elia moet nemen om mensen te beschermen en
om de betrouwbaarheid van de installatie te garanderen.
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Documentatie structuur van Elia en de impact op uw werk:
Er zijn twee mogelijke scenario's:
1/ OF de interventie wordt haalbaar geacht zonder de hoogspanningsapparatuur uit te
schakelen en veilig te stellen, en dit op basis van de analyse van de werkzaamheden en de
risico's die ermee verbonden zijn.
2/ OF de analyse van de werkzaamheden en de risico's die hier aan verbonden zijn, voor
zowel de mensen als het Elia-net, maken het uitschakelen en veiligstellen van de HSinstallatie noodzakelijk.
NB: in beide gevallen zullen documenten worden afgeleverd, waarin de beslissing over de
haalbaarheid van de werkzaamheden wordt geformaliseerd. Ook de maatregelen die
moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig kunnen
verlopen, worden hierin opgesomd.
De handelingen en verantwoordelijkheden van de Lokale Veiligheidsverantwoordelijke (altijd
het personeel van Elia) en de werfleider van het contracterende bedrijf kunnen van geval tot
geval verschillen.
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Inhoud
1. Algemeen
2. Welke documenten voor welk werk?
3. Oefeningen
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Overzicht van documenten
WVG + AIV  noodzakelijk
voor werkzaamheden
waarbij een HS-element
moet worden veilig gesteld
of waarbij risico's ontstaan
voor het net

BVIP
 Specifieke checklist voor
een HS-post

TWVG nodig voor
werkzaamheden in een EER
(Exclusieve Electrische Ruimten
van Elia) zonder veiligstelling
van een HS-installatie

RA  verplicht voor elke
taak

Vuurvergunning
 noodzakelijk bij
brandgevaar
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WVG & AIV

WVG
WerkVerGunning
Document waarop de uit te voeren
werkzaamheden, de
geldigheidsduur, de identiteit en de
handtekeningen van de uitgevende
instelling en de ontvanger zijn
vermeld.

WVG + AIV  noodzakelijk
voor werkzaamheden
waarbij een HS-element
moet worden veilig gesteld
of waarbij risico's ontstaan
voor het net

ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES …

1.
2.
3.
4.
5.

AIV
Attest van In
Veiligheidstelling
Enkelvoudige elektrische schema's
waarin alle veiligheidsmaatregelen
met betrekking tot de
hoogspanningsinstallatie kunnen
worden geïdentificeerd.

De WVG wordt persoonlijk uitgewisseld tussen de LVB en de WL op de locatie, en na de
expliciete controle van de veiligheidsmaatregelen.
De WVG is alleen geldig als alle veiligheidsmaatregelen die vermeld zjin op de bijbehorende
AIV toegepast zijn en door beide partijen (LVB & WL) zijn gevalideerd.
De WVG moet gedateerd en ondertekend worden, waarbij het gele exemplaar naar het WL
gaat en het witte exemplaar in het bezit van de LVB blijft totdat het werk is afgewerkt.
De WVG mag niet aangepast worden tijdens het werken.
Een WVG gaat altijd samen met een afbakingsplan dit door de LVB & WL is ondertekend.
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Onder
spanning

Energie vrijschakelen

Zichtbare
scheiding

1

2

Vergrendelingen
en consignatie

Afwezigheid van
spanning controleren en
aarden

3

Afbakening

Buiten
spanning

5

4

Rollen en chronologie voor de beveiliging van een onderdeel van het hoogspanningsnet
1
De dispatching Elia schakelt de
vermogensschakelaars op afstand uit en
onderbreekt zo de energiestroom...

2
Er vindt een zichtbare scheiding plaats tussen de delen onder
spanning en buiten spanning, dit wordt gecontroleerd door de
schakelbevoegde SB en gecommuniceerd aan de EB (Elia
dispatching).

3

De SB vergrendelt * de scheiders, waardoor elke
positiewijziging onmogelijk is. Hij brengt daarbij Rode
vergrendelingkaart (Ee) aan. De toestellen zijn dan
geconsigneerd en het is verboden om te schakelen.

=

=

4
3
* Vergrendeling betekent dat
de schakeleenheid door een
adequaat mechanisch
systeem vergrendeld wordt.

Rood

of geel

de Lokale VeiligheidsBevoegde (LVB) controleert of alle te
aarden onderdelen spanningsvrij zijn, dan sluit hij de
aardingsschakelaars en/of plaatst hij zijn loose aardingen op
de aangewezen plaatsen en bevestigt de gele kaarten

=

5
De LVB zal de werkzone afbakenen en garandeert hiermee een
veilige afstand tot de onder spanning staande delen die zich in de
directe omgeving van de werkzone bevinden (nabijheidszone).

Kleurenkaarten zijn het equivalent van een hangslot!

11

Training Center

Buiten
spanning

Kruiselingse controle
veiligheidsmaatregelen

6

Fysieke controle van
de afbakening

7

Restenergie
wegnemen

8

?

Documenten
overhandigen

9

De acties tussen de LVB en de WL na de veiligstelling:
8

6
De LVB en WL lopen door de
beveiligde installatie en voeren
een visuele controle van
veiligheidsmaatregelen uit. Ze
duiden dit aan op het document.

+

7
De LVB en de WL gaan samen de afbakening bekijken en
zorgen ervoor dat het werk goed kan worden uitgevoerd en dat
door het respecteren van de fysieke grenzen (kleurketens) het
werk in alle veiligheid kan worden uitgevoerd.
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Buiten
spanning

Kruiselingse controle
veiligheidsmaatregelen

Restenergie
wegnemen

Fysieke controle van
de afbakening

Documenten
overhandigen

?

9
8
De afstemming tussen de LVB en de WL met als doel het garanderen van
een werkgebied dat volledig vrij is van alle restenergie.
8
6

7

De LVB en de WL bepalen samen of er andere veiligheidsmaatregelen
moeten worden genomen, zoals het uitschakelen van elektrische
hulpcircuits, het ontspannen van de schakelveren of het aflaten van
drukken in bepaalde installaties (bv: drukvaten)

in overleg met de LVB

automaten van de hulpdiensten...

machines aarden

Als de LVB vindt dat hij zelf verdere acties moet ondernemen, zal hij deze van bijkomende gele kaarten voorzien.
Als de LVB van mening is dat de WL zijn eigen veiligheidsmaatregelen kan nemen, zal hij hem een reeks blauwe kaarten
toewijzen.
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Buiten
spanning

Kruiselingse controle
veiligheidsmaatregelen

Fysieke controle van
de afbakening

Restenergie
wegnemen

Documenten
overhandigen

6

7

8

9
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Aan het begin van de werken

Werkvergunning
• Rubriek " Aanvang werk" :

Implicaties
van WL

– Voor de start van de werken, verklaart de werkleider dat :

6
7

10

14
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Kruiselingse controle
veiligheidsmaatregelen

Fysieke controle van
de afbakening

7

WVG + AIV
( VISUEEL VOORBEELD VAN DOCUMENTEN )

Restenergie
wegnemen

8

Documenten
overhandigen
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9
Risico Analyse
en Operationele
Dialoog

Gekoppelde Vergrendelingskaarten

VET : de beveiligde
installatie !

Training Center

"Doorlopende" WVG in combinatie
met het postbus-systeem
Wat is een "doorlopende" WVG?
De WVG is in principe voor een vrij korte periode geldig en die vooraf wordt vastgelegd tijdens
de voorbereidende vergaderingen.
Voor de werken op lange termijn was het noodzakelijk om de bedrijven toe te laten om met een
zekere flexibiliteit te werken met betrekking tot hun respectieve planning, maar ook om rekening
te houden met de weersomstandigheden en de vereisten die verbonden zijn aan de werking
van het Elia-net.
Om deze reden kan een netwerkonderdeel gedurende enkele dagen of zelfs weken worden
uitgeschakeld (veiligheidssnijding).
Deze manier van snijden stelt Elia in staat om te vermijden dat de dagelijkse activiteiten ('s
morgens en 's avonds) moeten worden uitgevoerd en dat bedrijven hun werkdocumenten elke
dag moeten inleveren.
Het algemene principe is dat het snijden en beveiligen van de werkzaamheden op de eerste
dag plaatsvindt en dat het netwerkonderdeel, tenzij het absoluut noodzakelijk is, onbeschikbaar
blijft voor gebruik totdat de werkzaamheden zijn voltooid.

Waarvoor dient het postbus-systeem?
Via de postbussen kunnen alle bedrijven die beschikken over een "doorlopende" WVG, hun
werkdocumenten aan het einde van elke dag achterlaten en de volgende ochtend weer
ophalen, zonder tussenkomst van het personeel van Elia. Er dient wel elke dag
gecommuniceerd te worden met de LVB die verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Training Center

Postbus-systeem
Einde van het dagelijkse werk:
De WL deponeert de WVG in zijn postbus waar de LVB
of het bewakingspersoneel de documenten kan ophalen bij noodgevallen
Waarbij het noodzakelijk is om de stroomvoorziening van de
betrokken netelementen te herstellen.
Voorwaarden: de werkzone moet aan het einde van elke dag worden ontruimd van alles wat
het terug onderspanning brengen van de Elia installatie zou kunnen verhinderen.
Dit houdt in dat de WL aan het einde van elke werkdag zijn veiligheidsmaatregelen moet intrekken, nadat
het de blauwe kaarten waarmee het zijn veiligheidsmaatregelen heeft gebrogd, heeft verwijderd. (Let op:
na het verwijderen van de laatste kaart blijft er geen veiligheidsmaatregelen meer over.)

De WL ondertekent de verklaring voor einde werk van die dag in de lijst die als bijlage bij het WVG
is gevoegd.
Hij deponeert zijn gele kopie van de WVG samen met alle blauwe kaarten in de brievenbus van
zijn bedrijf.
Belangrijk!
De WL moet het beëindigen van de werkzaamheden telefonisch en per SMS aan de LVB
melden.
De brievenbussleutel is voor Elia beschikbaar op een locatie die in overleg met de LVB wordt bepaald.
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Postbus-systeem
Bij aanvang van de werken op de volgende dag:
1. De WL opent zijn brievenbus met zijn sleutel en haalt
de WVG en zijn blauwe kaarten op.
2. Hij neemt opnieuw zijn veiligheidsmaatregelen, hij
borgt deze opnieuw met zijn blauwe kaarten en
informeert zijn personeel.
3. Vervolgens tekent hij weer als WL "voor aanvang van
de werkzaamheden" in de bijlage bij het WVG.
4. Hij informeert de LVB telefonisch dat de
werkzaamheden zullen worden voorgezet.
5. Pas dan kan het werk echt beginnen.

&
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Postbus-systeem
Verbod om weer aan het werk te gaan:
1. Als de WL zijn WVG en blauwe kaarten niet terugvindt in de brievenbus, als hij de
volgende dag ter plaatse aankomt.

2. Indien de verantwoordelijke van ELIA een bericht of een STOP-melding in de
brievenbus heeft gelegd.

De WL mag absoluut niet weer aan het werk gaan. De situatie van het
netwerk is veranderd, verdere werkzaamheden kunnen niet meer
plaatsvinden.
De WL neemt contact op met de LVB voor verdere instructies.
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WVG + AIV in het kort …

•

De werkvergunning is nodig voor werkzaamheden met snijding van één of meer
HS-onderdelen of voor werkzaamheden met risico's voor het HS-net.

•

De werkvergunning garandeert de hoofdaannemer dat Elia de nodige
veiligheidsmaatregelen heeft genomen (de Vitale 7).
De genomen veiligheidsmaatregelen worden schematisch weergegeven door
middel van elektrische symbolen in detail op het AIV.
Bij het werken met hoofd - en onderaannemers,
een werkvergunning wordt alleen afgegeven aan de hoofdaannemer
(deze informeert zijn onderaannemer volgens het cascadeprincipe).
De WVG moet door de LVB persoonlijk worden overhandigd aan de WL
 de visuele controle van de veiligheidsmaatregelen is verplicht!

•
•

•

• De WVG bestaat altijd uit :
•

de eigenlijke WVG: beschrijving van het werk, periode, LVB & WL identiteiten,
handtekeningen,
•
één of meer AIV: beschrijving van de elektrische veiligheidsmaatregelen die in
de installatie zijn genomen en die samen gecontroleerd moeten worden door de
LVB en de WL.
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Overzicht documenten
TWVG nodig voor
werkzaamheden in
een EER (Exclusieve
Elektrische Ruimte)
zonder veiligstelling
van een HS-installatie

T

oegang en/of

W VG
erk

er

uning

Dit document is alleen geldig voor toegang en/of werkzaamheden op elektrische of
andere plaatsen, als geen enkel onderdeel van het HS-netwerk veiliggesteld moet
worden.
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TWVG

(Toegang en/of WerkVerGuning)

• Document van Elia, met uniek identificatienummer, dat de
ontvanger in staat stelt om :
– toegang te hebben tot de op het document vermelde
installatie en/of
– om de poortjes in de afbakening te gebruiken en/of
– de werkzaamheden uit te voeren.
– het werk te coördineren met andere partijen
Een TWVG kan voor een lange periode (bijvoorbeeld 1 jaar)
en voor meerdere posten worden uitgegeven.
De TWVG moet persoonlijk worden afgeleverd door een
verantwoordelijke van Elia op de werf, en dient als een
document om "aan de slag te gaan".
Alleen als er geen actie wordt ondernomen op het HS-netwerk!
Geen actie van NetOp dispatching!

TWVG (Toegang en/of WerkVerGuning)
Training Center
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Overzicht documenten
BVIP-BVIL-BVIK

Specifieke
checklists
voor een HS-post,
HS-lijn of HS-kabel

BijzonderVeligheid Instructie Post
Het beschrijft de bijzondere risico's van een
L
ijn
welbepaalde HS-post, HS-lijn of HS-kabel...
Kabel
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Bijzonder Veligheid Instructie Post/Lijn/Kabel
 BVIP/BVIL/BVIK

• Document van Elia, met uniek identificatienummer, dat de afspraken
tussen de Elia (opdrachtgever) en zijn aannemer beschrijft
• Voor een welbepaalde periode (maximale duur van het document = 1
jaar).
• dit document verleent de aannemer toegang tot een beschreven en
goed gedefinieerd HS-post, lijn of kabel en worden de lokale
voorwaarden vastgelegd.
• Voor werkzaamheden uitgevoerd door aannemers.
• In het geval van werkzaamheden met hoofd- en onderaannemers
wordt alleen voor de hoofdaannemer een BVIP/L/K opgesteld.
• De hoofdaannemer is verplicht de informatie door te geven aan zijn
werknemers en onderaannemers.
• Indien Elia niet de opdrachtgever is, wordt het verlenen van toegang
geformaliseerd in het document "Toegangs en/of werkvergunning TWVG".

Verplicht voor bouwplaatsen met een installatie op de bouwplaats
of toegang tot verschillende HS-post
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Bijzonder Veligheid Instructie Post/Lijn/Kabel
 BVIP/BVIL/BVIK
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Overzicht documenten

Risicoanalyse


verplicht voor elke opdracht

Document waarmee elke verantwoordelijke (WL) voor de werken kan
aantonen dat hij de risico's van zijn taken correct heeft ingeschat en dat deze
inschatting het mogelijk maakt de gepaste maatregelen te nemen om de start
van de werken toe te laten.
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Risicoanalyse - RA

• Wettelijk verplichting
• De RA moet specifiek zijn
– Risico's in verband met de uitgevoerde
werkzaamheden,
– Risico's met betrekking tot de werkomgeving,
– Risicobeoordeling op het laatste moment
(LMRA).
Dynamisch document, opgesteld voor het werk, voltooid
net voor het werk en tijdens het werk.
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Overzicht documenten

Vuurvergunning

 nodig als er brandgevaar
bestaat
Verplicht document voor de beoordeling van brandrisico's
als gevolg van het gebruik van specifieke middelen of methoden

Vuurvergunning
Training Center

De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen in
de vuurvergunning ( FO009_Vuurvergunning).
Het gebruik van een vuurvergunning is verplicht voor
werkzaamheden met een open vlam of een warme punt, of het nu
gaat om personeel van Elia of om de aannemer.

Mogelijkheid tot uitreiking voor meer dan een dag, MAAR
beperkt in tijd (max. 5 werkdagen) en afhankelijk van:
 omstandigheden
 de omgeving
 het soort van werk!

Vuurvergunning
Training Center
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Gebruikte afkortingen

RA Risicoanalyse
BA4 Geïnformeerd persoon
BA5 Gekwalificeerd persoon
PA
Preventieadviseur
VC Veiligheidscoördinator
LVB Locale Veiligheidsbevoegde
EB Exploitatiebevoegde (Dispatching)
WL Werkleider
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
FOD WASO Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid, sociaal overleg
DNB Distributienetbeheerder
HS
Hoogspanning
HL
Hiërarchische lijn
NetOp
Network Operations
RCC Regionaal Control Center
SC Service Center
SB Schakel-bevoegde
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Many thanks for your attention!

ELIA SYSTEM OPERATOR
Boulevard de l'Empereur 20
1000 Brussels

+32 2 546 70 11
info@ elia.be
www.elia.be
An Elia Group company

