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Geachte heer/mevrouw, 

Inleiding 
In artikel 4.7.2 van de BEI is vastgelegd dat de Installatie Verantwoordelijke (IV) van Stedin bepaalt welke 
activiteiten u binnen een raamopdracht mag uitvoeren. Daarnaast moeten de IV en de OIV inzage hebben in de 
raamopdrachten die een WV uitgeeft.  

 

Doel van dit schrijven 

In het kader van bovenstaand artikel willen wij u als opdrachtnemer/contractant van Stedin informeren en 

vaststellen welke Veiligheidswerkinstructies (VWI) u in het kader van de BEI uit mag voeren onder een 

raamopdracht zoals verwoord in artikel 4.7.2 van de BEI en in het BEI Stedin Bedrijf Specifiek Supplement. 

 

Doelgroep 

Uitsluitend de GSR en combi aannemers van Stedin. 

  

Toegestane VWI’s t.b.v. een raamopdracht 

Onderstaand vindt u een overzicht van die veiligheidswerkinstructies (VWI) die u binnen een raamopdracht kan 

gebruiken voor het uitvoeren van elektro technische werkzaamheden.  

E-04 Het in en uit bedrijf  nemen en veilig stellen van een LS-netdeel 

E-10 Het meten of beproeven van en LS-kabel 

E-11 Het selecteren van een kabel 

E-12 Het plaatsen / verwijderen van kabelzoek-apparatuur 

E-13 Het plaatsen en/of verwijderen van een registrerende meting 

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

E-25 (De)montage van een kWh-meter, TF-ontvanger of relais op of nabij een LS-rek, of van een 

indirecte kWh-meter e.d. bij een aansluiting 

E-26 Werken aan of nabij accubatterijen 

E-27 Het uitvoeren van niet-elektrotechnische activiteiten in stations en verdeelkasten 

E-28 Werken aan besturings-, telecom of beveligings-installaties 

E-40 Het monteren van een verbindingsmof 

E-41 Het monteren van een eindmof 

E-42 Het monteren van een aftakmof 

E-44 Het monteren van een OV-aftakmof 
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E- 45 Het repareren van een onder spanning staande kunststof LS-kabel met lichte mantelschade 
E- 46 Het verleggen van een onder spanning staande LS-kabel 
E- 47 Het (toezicht bij het) uit de grond verwijderen van een buiten gebruik zijnde LS-kabel 
E- 48 Het toezicht bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond 
E- 60 Het opheffen van een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander 
straatmeubilair 
E- 61 Het vervangen van een lichtmast of ander straatmeubilair 
E- 62 Montage van een aansluiting, inclusief de aftakmof 
E- 64 Het (de)monteren en/of invoeren van een onder spanning staande kunststof aansluitkabel 
(≤16Cu of 50Al) 
E- 65 Een kunststof aansluitkast verplaatsen 
E- 66 Het onder spanning verwisselen of (bij)plaatsen van een zekeringhouder of installatieautomaat in 
een kunststof aansluitkast 
E- 67 Het verhelpen van storingen in aansluitkasten t/m 80A 
E- 68 Het vervangen van bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A 
E- 69 Het plaatsen of verwisselen van een direct aangesloten kWh-meter, TF-ontvanger of relais bij 
aansluitingen ≤ 3x80A 
E- 70 Het (de)monteren van een tijdelijke afsluitmof 
E- 80 Het aanbrengen en/of verwijderen van een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten 
E- 83 Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren 
E- 84 Het controleren (ijken) van een kWh-meter 
E- 85 In bedrijf zijnde laagspanning zekering veilig vervangen 

 

Informatie 

Werkzaamheden komen voor een raamopdracht in aanmerking wanneer ze o.a. regelmatig uitgevoerd worden.  

Monteurs aan wie de raamopdrachten uitgeven worden, moeten weten wat de risico’s van de werkzaamheden zijn 

en de van toepassing zijnde maatregelen begrijpen en kunnen toepassen. 

Ook dient er regelmatig toezicht worden gehouden op deze werkzaamheden. 

 

Mocht u in verband met bovenstaande nog op- of aanmerkingen hebben dan kunt u voor informatie contact 

opnemen met FM_Bevoegdheden@stedin.net 

Met vriendelijke groet, 

Installatie Verantwoordelijke BEI LS/MS Stedin 


