
Uw partner als 
installatieverantwoordelijke
Hoogspanning Services

Natuurlijk wilt u altijd kunnen 

beschikken over een veilige, 

betrouwbare en goed functio-

nerende elektrische installatie. 

Maar bent u wel op de hoogte 

van de actuele wet- en regel-

geving? Hoogspanning Services 

is dat zeker. Onze experts 

kunnen u op dit vlak dan 

ook al uw zorgen uit handen 

nemen. Zo bent en blijft u altijd 

‘in control’.

Uit de Arbowetgeving vloeit voort dat u als eigenaar, werkgever of beheerder 

van een elektrische installatie de zorgplicht heeft wat betreft de veiligheid 

bij het gebruik van en het werken aan elektrische installaties. In de normen 

NEN-EN 50110-1 en NEN3140 en NEN3840 zijn deze verplichtingen nader 

uitgewerkt. Volgens deze normen dient een installatieverantwoordelijke  

aangewezen te zijn die de elektrotechnische bedrijfsvoering organiseert en 

borgt. Hoogspanning Services is in staat deze verantwoordelijkheid voor uw 

elektrische hoog- en/of laagspanningsinstallatie (gedeeltelijk) over te nemen. 



hoogspanning.nl@engie.com

engie-services.nl/hoogspanning

Strenge veiligheidsnormen

Voor elektrische installaties gelden 

als het gaat om schakelacties en 

storingen, maar ook ten aanzien 

van het beheer en onderhoud de 

Nederlandse veiligheidsnormen: 

de norm NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering 

van elektrische installaties - 

Laagspanning’ en de norm NEN 3840 

‘Bedrijfsvoering van elektrische 

installaties - Hoogspanning’. 

Vanuit deze Nederlandse veiligheids- 

normen heeft u een zekere zorgplicht 

om voor elektrische installaties en 

-arbeidsmiddelen een installatie- 

verantwoordelijke te hebben of aan  

te wijzen. Dat kan iemand binnen uw  

organisatie zijn, maar ook iemand 

van buiten. Hoogspanning Services 

heeft hiervoor specialisten in huis. 

In overleg met u nemen wij de  

installatieverantwoordelijkheid 

geheel of gedeeltelijk over. 

Onze specialisten beschikken 

hiervoor over alle benodigde 

elektrotechnische kennis en ervaring. 

Bovendien maakt u door voor 

Hoogspanning Services te kiezen 

direct gebruik van de binnen ENGIE 

Services aanwezige juridische kennis. 

De relevante wet- en regelgeving 

hebben zo voor ons én voor u geen 

geheimen. 

Wat doet een installatie-

verantwoordelijke? 

Als installatieverantwoordelijke 

dragen wij zorg voor een veilige 

bedrijfsvoering van uw elektrische 

installaties én voor de veiligheid 

van uw elektrische arbeidsmiddelen. 

Wij adviseren u over het te voeren 

beleid en benodigde budgetten 

om uw installaties veilig te houden. 

Taken van een installatie-

verantwoordelijke: 

•  Het samen met u opstellen van een  

bedrijfsspecifiek veiligheidsplan; 

•  Het bepalen van de te volgen 

onderhoudsprocedures aan de 

elektrische installaties en de 

elektrische arbeidsmiddelen; 

•  Het bepalen van een inspectie-

plan en het (laten) inspecteren 

van de elektrische installaties en 

-hulpmiddelen voor de hoog-en 

laagspanningsinstallaties; 

•  Het zorgen voor en bijhouden 

van een goede documentatie van 

de elektrische installaties; 

•  Het aanwijzen van personeel 

volgens de NEN 3140 en/of  

NEN 3840; 

•  Het goedkeuren van aanpassingen  

aan elektrische installaties;  

•  Het uitvoeren van (complexe) 

schakelhandelingen;  

•  Het verstrekken van gevraagd en 

ongevraagd advies aangaande de 

elektrische installaties. 

Aanpak Hoogspanning Services

Onze specialist start altijd met een 

inventarisatie van uw installatie(s) en 

organisatie. Hij beoordeelt de staat 

hiervan en bekijkt of deze voldoet 

aan de geldende technische- en 

veiligheidseisen. Op basis van deze 

inventarisatie en het daaruit voort-

vloeiende elektrotechnisch veiligheids-

plan maakt hij vervolgens afspraken 

met u om de verantwoordelijkheid 

voor uw installatie(s) over te nemen. 

Afhankelijk van uw specifieke bedrijfs-

situatie en wensen onderzoeken we 

samen de mogelijkheden voor een 

passende invulling van de installatie-

verantwoordelijkheid. U kunt hierbij 

kiezen voor volledige overname: 

de operationele én de beleidsmatige 

kant. Maar u kunt er ook voor kiezen 

alleen de  operationele kant aan 

ons over te laten. U blijft dan zelf 

verantwoordelijk voor het opstellen 

van procedures en bijvoorbeeld het 

opleiden van uw eigen medewerkers. 

Vertrouwenspersoon 

Onze specialist stelt zich als installatie-

verantwoordelijke altijd op als iemand 

van uw eigen organisatie. Een ware 

vertrouwenspersoon die afhankelijk 

van de grootte van uw bedrijf en 

de complexiteit van uw installaties 

variërend van enkele uren per jaar tot 

enkele dagen per week in uw bedrijf 

aanwezig is. Hij is voor uw mede-

werkers het aanspreekpunt als het 

gaat om de veiligheid van elektrische 

installaties en arbeidsmiddelen. 

Hij is te allen tijde objectief, ook naar 

collega’s van de ENGIE organisatie, 

en hij zal altijd het belang van de 

opdrachtgever vooropstellen. 

Waarom Hoogspanning Services? 

Hoogspanning Services vult de 

installatieverantwoordelijkheid in 

voor uiteenlopende bedrijven. 

Productielocaties in de chemische- 

en foodindustrie, energiecentrales, 

netbeheerders, maar ook ziekenhuizen, 

windparken en datacenters. We  

hebben hierdoor ruime ervaring met 

diverse installaties. Brede, professio-

nele kennis en ervaring die we ook 

graag binnen uw organisatie inzetten. 

Meer weten? 

Naast Installatieverantwoordelijkheid 

heeft Hoogspanning Services veel 

meer in huis. Wilt u meer weten over 

onze dienstverlening wat betreft 

hoog- en laagspanningsinstallaties? 

Neem dan vrijblijvend contact met 

ons op of bezoek ons online.


