Installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke NEN 3140

Bijlage I: Tijd tussen twee inspecties
Deze bijlage wordt gebruikt voor installaties en niet voor apparatuur. Per installatie wordt
een keuringsinterval bepaald.
In de tabel wordt per onderdeel een keuze gemaakt voor een wegingsgetal. Daar waar
het lastig is om een keuze tussen twee waarden te maken, mag ook een tussenliggende
waarde worden gekozen.
Factor

Keuzemogelijkheden

Weging

De leeftijd van de elektrische installatie

Jonger dan 10 jaar
Ouder dan 10 jaar
Ouder dan 20 jaar
Ouder dan 30 jaar

0
5
8
10

De kwaliteit van de elektrische installatie, gelet op
veiligheid

Is aanzienlijk beter dan de minimale kwaliteit zoals die is
vastgesteld in de jongste elektrotechnische normen

0

Voldoet aan de jongste elektrotechnische normen

2

Voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing
waren + extra veiligheidsvoorzieningen

4

Voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing
waren

7

Levert het vermoeden of geeft feitelijk aan dat de elektrische installatie niet aan de normen voldoet, er zijn echter
geen gevaarlijke situaties aanwezig

15

Schoon en droog; geen brandgevaar t.g.v. stof; geen
corrosie- en explosiegevaar; is vrij van transportmiddelen
of zware materialen

0

Is niet schoon en droog; bevat explosieve of corrosieve
gassen; levert explosiegevaar ten gevolge van stof op;
houdt het gebruik van transportmiddelen of zware materialen in

10

De omgevingsomstandigheden

Totaal

Zwaar industrieel met voortdurend gevaar voor veiligheid: 20
vocht; brandbaar materiaal; stof of corrosieve of explosieve gassen of dampen of stof; of houdt gebruik van
zware transportmiddelen en zware materialen in
De personen die de elektrische installatie gebruiken

Mate van toezicht op de
elektrische installatie

Uitsluitend ervaren elektrotechnisch opgeleide personen
of personen die zelfstandig kunnen oordelen over veilig
werken

0

Niet specifiek elektrotechnisch opgeleid personeel, maar
wel opgeleid zijn aandacht te geven aan gevaren door
werken met elektriciteit

3

Leken

8

Leerlingen, cursisten, studenten, practicanten

10

Regelmatig

0

Sporadisch

10

Totaal
Tijd tussentwee inspecties (aflezen uit grafiek)

153

154

