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behorend bij de BEI-BLS 
 

 

Informatiekaart WV LS-meterkast 

 

Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in de LS-meterkast. Je mag Standaard 

BedieningsHandelingen (SBH) en Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren in aansluitkasten. 

 

 

Voor welke VWI’s kun je opdracht geven, met welk soort opdracht? 

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke 

gevallen welk soort opdrachten gelden. (RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht) 

 

VWI’s 
Soort 

opdracht? 

Algemeen 

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

 

RO, DO, GO 

Meting en beproeving 

E-13:  Een registrerende meting plaatsen of verwijderen 

 

RO 

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 

 

RO 

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 

 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

Specials 

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

 

RO 

 

 

Aandachtspunten voor de veiligheid 

 Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren. 

 Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen 

je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen. 

 Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. 

Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig  je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en 

welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.  

 Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet 

voldoende gebeurt. 

 

Lees verder op pagina 2.
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WV LS-meterkast  (vervolg) 

 

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat 

uitvoerenden dit ook doen. 

 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. 

 


