
Bijlage 5 versie 15-04-2018 van de BEI BLS: wijz.t.o.v. versie 15-04-2017 E20 t/m 80 kVA aggregaat is nu kleinverbruikaansluiting t/m 

3*80 ampère
Proces werkuitgifte LS

Raamopdracht - RO Directe opdracht - DO Goedgekeurde opdracht - GO

WV geeft opdracht voor een aantal WV accordeert het werkplan (WP), bepaalt de WV accordeert het werkplan, bepaalt de 

 identieke, kleinschalige en overzichtelijke  uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek 

activiteiten gedurende een langere periode zelf in opdracht aan die medewerker(s) zelf in opdracht aan die medewerker(s)

BD geeft opdracht voor het bedieningsplan (BP), BD geeft opdracht voor het bedieningsplan (BP),

indien aanwezig indien aanwezig

Een RO behoeft geen accordering door OIV Een DO behoeft geen accordering door OIV Een GO heeft een accoord van de OIV nodig; het

WP en het eventuele BP zijn hierbij betrokken 

Werkuitgifte niet door WV Werkuitgifte door WV Werkuitgifte door WV

Werkuitgifte door "leek", bijv. planner   

Onderstaand de voor een RO in aanmerking Onderstaand de activiteiten die een goed- VWI

komende activiteiten keuring van de OIV nodig hebben nr.

 

  

E-04 bij beperkte bedieningshandelingen; 

bovendien mag het  in-/uit-schakelen van een 

sterbedreven, uitgevallen netkabel (niet het 

veiligstellen) ook via een raamopdracht

E-04 voor zover er geen sprake is van de onder RO 

of GO genoemde situaties

 Activiteiten waarbij stations of netkasten in of uit bedrijf 

worden genomen, en/of worden veilig gesteld, en/of 

worden aan- of afgesloten, en/of worden geplaatst of 

verwijderd; inbegrepen zijn de bijbehorende (de)montage 

werkzaamheden aan kabels, al of niet onder spanning

E-04

E-10 bij in gebruik te stellen kabel E-10 bij gestoorde kabel E-10 Een LS kabel meten of beproeven

E-11 zonder gebruik van apparatuur E-11 m.b.v. selectie-apparaat  E-11 d.m.v. veiligheidsknippen E-11 Een LS kabel selecteren

E-12 E-12 Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

E-13 E-13 Een registrerende meting plaatsen of verwijderen

E-20, alleen in geval van kleinverbruikaansluiting t/m 

3*80 ampère "door donker", aangesloten in een 

aansluitkast

E-20, uitgezonderd  in geval van kleinverbruikaansluiting 

t/m 3*80 ampere "door donker", aangesloten in een 

aansluitkast

E-20 Een aggregaat aansluiten of afkoppelen

 E-22 E-22 Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat

 E-23 E-23 Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren

E-24 E-24 Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen

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

aansluiting (de)monteren

E-26 bij meten, bijvullen, reinigen E-26 bij alle overige werkzaamheden E-26 Werken aan of nabij accubatterijen

E-27 v.w.b. schouwen, meteropname,  

thermografische  inspectie, uitwisseling lamp, 

asbestinventarisatie, verwisselen sloten

E-27 v.w.b. overige werkzaamheden, zoals het 

uitwisselen van kozijnen en het invoeren/verwijderen 

van kabel

E-27 Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten

E-28  E-28

E-29  E-29 Werken aan licht- en krachtinstallaties

 

E-40 v.w.b. kabels  ≤ 50Al en ≤ 16Cu

E-40 v.w.b. kabels > 50Al en > 16Cu in het geval dat  

er maar één bestaande netkabel bij betrokken is (dus 

bij minimale netaanpassing)

E-40 v.w.b. kabels > 50Al  en > 16Cu als er meer dan 

één bestaande netkabel bij betrokken is
E-40 Een verbindingsmof monteren

E-41 v.w.b. kabels  ≤ 50Al en ≤ 16Cu

E-41 v.w.b. kabels > 50Al en > 16Cu in het geval dat  

er maar één bestaande netkabel bij betrokken is (dus 

bij minimale netaanpassing)

E-41 v.w.b. kabels > 50Al  en > 16Cu als er meer dan 

één bestaande netkabel bij betrokken is
E-41 Een eindmof monteren

E-42 v.w.b. aftakkabels  ≤ 50Al en ≤ 16Cu

E-42 v.w.b. aftakkabels > 50Al en > 16Cu in het geval 

dat  er maar één bestaande netkabel bij betrokken is, 

of bij montage van maar één aftakmof op dezelfde 

kabel (dus bij minimale netaanpassing)

E-42 v.w.b. kabels > 50Al en > 16Cu als er meer dan één 

bestaande netkabel bij betrokken is, of als er meerdere 

aftakmoffen op dezelfde kabel worden gemonteerd

E-42 Een aftakmof monteren

E-44 E-44 Een OV-aftakmof monteren

E-45  E-45 Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren

E-46 v.w.b. kabels  ≤ 50Al en ≤ 16Cu E-46 v.w.b. kabels > 50Al en > 16Cu E-46 Een LS-kabel verleggen

 E-47 v.w.b. kabels verwijderen uit de grond               

≤ 50Al en ≤ 16Cu

E-47 v.w.b. kabels  verwijderen uit de grond >50Al en 

> 16Cu  en kabels in stations of kasten invoeren of 

verwijderen

E-47 (Onder toezicht) een LS-kabel verwijderen uit de grond of verwijderen-invoeren in station of kast

E-48 E-48 Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond

E-60 E-60 Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen

E-61 zonder veiligstellen (met moffen) E-61 met veiligstellen E-61 Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen

E-62 E-62 Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof

E-63 E-63 Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen

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

E-65 E-65 Een kunststof aansluitkast verplaatsen

E-66 E-66

E-67 E-67 Storingen in aansluitkasten ≤ 3x80A verhelpen

E-68 E-68 De bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen

E-69 E-69 Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen ≤ 3x80A 

E-70 E-70

E-80 E-80 Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen

E-83  E-83 Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren

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

Een LS-netdeel in-en uit bedrijf nemen en veilig stellen 

Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren

Onderstaand de activiteiten die minimaal via een 

directe opdracht moeten worden uitgevoerd

Activiteit

activiteiten

De WV mag van een RO een DO maken, en van een DO een GO maken.     

Bij een combinatie van activiteiten geldt de hoogste (zwaarste) opdrachtvorm voor alle

Werken aan besturings-, telecom of beveiligings-installaties

 

 

Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof 

aansluitkast  

Opmerkingen

De wijze van opdrachtverstrekking en werkuitgifte van niet in dit overzicht opgenomen

activiteiten wordt bepaald door de IV.

 


