
 

 

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies 

1 

 

Versie 15 april 2018 (geen wijzigingen t.o.v. versie 15 april 2017) 

behorend bij de BEI-BLS 
 

 

Informatiekaart VP LS-meterkast 

 

Je bent een Vakbekwaam Persoon. Je mag alle montagewerkzaamheden in de LS-meterkast uitvoeren. Ook 

mag je in de LS-aansluitkasten Standaard BedieningsHandelingen (SBH) en Beperkte BedieningsHandelingen 

(BBH) uitvoeren. 

 

 

Voor welke VWI’s kun je opdracht krijgen? 

VWI’s 

Algemeen 

E-04:  Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen 

Meting en beproeving 

E-13:  Een registrerende meting plaatsen of verwijderen 

Werkzaamheden in stations en verdeelkasten 

E-25:  Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren 

E-27:  Niet-elektronische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten 

Werkzaamheden bij OV en aansluitingen 

E-64:  Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren 

E-65:  Een kunststof aansluitkast verplaatsen 

E-66:  Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof 

 aansluitkast 

E-67:  Storingen in aansluitkasten ≤ 3x 80A verhelpen 

E-68:  De bedrading in een aansluiting ≤ 3x 80A vervangen 

E-69:  Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen ≤ 3x 80A 

Specials 

E-84:  Een kWh-meter controleren (ijken) 

 

Aandachtspunten voor jouw veiligheid 

 Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.   

 Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer 

ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn. 

 Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de 

gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden. 

 Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop. 

 Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.  

 Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is. 

 Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je 

leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter. 

 Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke. 

 


