
Keizerslaan 20 

1000 Brussel 

België 

Waarom & welke aanpassingen? 

Uw veiligheid op onze sites is onze top-

prioriteit!  Om deze maximaal te waar-

borgen zijn een aantal basisregels inza-

ke de toegang van absoluut belang. 

 

Wat is er nieuw? 

 

• Enkel de specifiek toegewezen werk-

leider kan een Elkey schriftelijk aan-

vragen. 

• U dient jouw Elkey persoonlijk af te 

halen. 

• Geen Elkey zonder geldig AVIP-

certificaat. 

• Elkey dient maandelijks gevalideerd 

te worden. 

• Eén Elkey per persoon 

• Bij verlies van een Elkey kan Elia u  

€ 750 excl. btw aanrekenen. 

 

 

 

       Jeroen François, 

       Corporate Security manager 

Uw Elkey:  
 

Een veilige toegang tot de 

Elia hoogspanningsposten 
 

Security Departement - Elia NV 

Keizerslaan 20 - 1000 Brussel 

 

T +32 (0)2 546 71 41  

M +32(0) 486 83 79 25 

I   www.elia.be 

  
Jeroen.Francois@elia.be 



Hoe vraag ik een 

nieuwe Elkey aan? 

Wat als mijn Elkey niet 
meer werkt, verloren of 

gestolen is? 

Kan ik een extra toegang 

of verlenging aanvragen? 

 
Elkey defect? 
 
 
 

• Begeef u naar de betrokken administratieve onder-
steuning, vergeet hierbij niet om een geldig identi-
teitsbewijs én defecte Elkey mee te brengen. 

 

• U ontvangt een nieuwe Elkey in ruil voor uw defec-
te Elkey. 

 
 

Elkey verloren? 
 
 

• Breng de betrokken administratieve ondersteuning  
onmiddellijk op de hoogte. 

 

• Begeef u naar de betrokken administratieve onder-
steuning, vergeet hierbij niet om een geldig identi-
teitsbewijs mee te brengen. 

 

• U ontvangt een nieuwe Elkey na ondertekening van 
het formulier “Verlies Elkey”.*  

 
 
Uw Elkey gestolen? 
 
 

• Breng de betrokken administratieve ondersteuning 
onmiddellijk op de hoogte. 

 

• Laat een PV opstellen door de politie. 
 

• Begeef u naar de betrokken administratieve onder-
steuning, breng hierbij uw PV van aangifte en geldig 
identiteitsbewijs mee.  

 

• U ontvangt een nieuwe Elkey na afgifte van uw PV.  

 
* In geval van verlies behoudt Elia zich het recht hiervoor € 750€ exl. btw aan 

te rekenen. 

U bent aangesteld als werkleider voor een speci-
fiek project op een hoogspanningspost van Elia?   
 
Vraag dan nu uw Elkey eenvoudig aan door on-
derstaande stappen te volgen: 
 
 

• Zorg dat u over een geldig AVIP-
certificaat* beschikt. 

 

• Vul het aanvraagformulier “Nieuwe Elkey” 
in (te verkrijgen via www.elia.be of de 
administratieve ondersteuning van een 
servicecenter). 

 

• Stuur uw aanvraagformulier digitaal naar 
de betrokken administratieve ondersteu-
ning. 

 

• Na goedkeuring ontvangt u 
een uitnodiging om uw 
Elkey persoonlijk op te 
halen. 

 

• Haal uw Elkey persoonlijk 
op, u dient hierbij een gel-
dig identiteitsbewijs voor te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Algemene VeiligheidsInstructies Posten 

 
Indien hiertoe een noodzaak is én mits goedkeuring door 
een Elia verantwoordelijke kan u een verlenging van uw 
Elkey of een extra toegang verkrijgen.   
 
 

Dit kan op eenvoudige wijze door onderstaande stappen 
te volgen: 
 
 

• Zorg dat u over een geldig AVIP-certificaat* be-
schikt. 

 

• Vul het aanvraagformulier “Wijziging of verlenging 
Elkey” in (te verkrijgen via www.elia.be of de admi-
nistratieve ondersteuning van een servicecenter).  

 

• Na goedkeuring ontvangt u een email dat de aan-
passingen werden uitgevoerd. 

 
 
 

 

• Indien de periode tussen 2 werkzaamheden langer 
dan 3 maanden is, dient u spontaan uw Elkey af te 
geven bij de betrokken administratieve ondersteu-
ning.* 

 

 
 
* In geval u nalaat om uw Elkey terug te bezorgen behoudt Elia zich het recht 
hiervoor € 750 exl. btw aan te rekenen. 

Wat met mijn Elkey eens 

de werken zijn afgelopen? 


