
 
 

Aanwijzing verantwoordelijkheid 1 
laag/hoogspanninginstallaties <firmanaam> 

Naam bedrijf  

Vestigingsplaats   

Uitgever bevoegdheden   

Functie   

Aan te wijzen persoon   

Geboortedatum   

Functie   

Afdeling   

Wordt aangewezen als 
o Installatieverantwoordelijke  
o Werkverantwoordelijke 
o Ploegleider 
o Vakbekwaam persoon / Voldoend onderrichte persoon 

Aanwijzing geldig vanaf  

Aanwijzing geldig tot  
 
De ondertekenaars van dit formulier verklaren zoals is vermeld op de achterzijde van dit formulier dat de heer  
< naam aangewezene >:  
1. specifiek voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is aangewezen; 
2. schriftelijke instructies en documenten heeft ontvangen met betrekking tot de veiligheid, in verband met de 

werkzaamheden aan en met elektrische installaties; 
3. de beschikking heeft over persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Het instructie-interval, dat door de installatieverantwoordelijke volgens bijlage U uit NEN 3140 wordt bepaald, is 
vastgelegd op 3 jaar. 
De aangewezene verklaart de volgende sleutels te hebben ontvangen: 

sleutel nr.    sleutel nr.    

Plaats:   Datum:   

 
Handtekening voor aanwijzing namens de directie: Handtekening voor akkoord: 
 
  (naam)   (naam)

                                                        
1 Aanwijzing als bedoeld in art. 3.5, lid 1 van het Arbobesluit en bepaling 4.2.101 van de NEN 3140 / NEN 3840 



 

De persoon is aangewezen voor de hieronder genoemde werkzaamheden: 

Adviseren van de bedrijfsvoering aangaande de Netwerk installaties en elektrische arbeidsmiddelen 

Adviseren van inspectiebeleid aangaande Netwerk installaties en elektrische arbeidsmiddelen 

Onderhoud, herstel en vernieuwing van de installatie en van arbeidsmiddelen 

Inspecteren van arbeidsmiddelen 

Verwijderen of aanbrengen van mespatronen 

Spanningsloos maken van installatiedelen 

Uitvoeren meting en beproeving, storing zoeken aan/in installaties 

Reparatiewerkzaamheden aan elektrische apparatuur 

Werkzaamheden binnen 20 cm van een aanraakbare spanning van meer dan 50VAC zijn niet toegestaan 

Het verrichten van metingen binnen 20 cm van een aanraakbare spanning van meer dan 50VAC is alleen 
toegestaan bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

De volgende documenten zijn ontvangen:   

Sleutelprocedure 

Werkinstructie 

De onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar: 

isolerende handschoenen 

mespatroontrekker met handschoen 

isolatiemat 

helm + gelaatscherm 

bord “niet inschakelen” 

dubbelpolige spanningsaanwijzer 

1 set dummy’s 

1 blokkeersysteem ten behoeve van installatieautomaat 

 


