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1 DOEL 
Dit Veiligheidsvoorschrift beschrijft de eisen die gesteld worden wanneer er 

graafwerken worden uitgevoerd. 

2 TOEPASSINGSGEBIED 
De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium. 

3 DEFINITIES 
Dit voorschrift is van toepassing voor alle werkzaamheden die onder het maaiveld 

worden uitgevoerd. (vb Graafwerken, wegenwerken, enz) of waarbij voorwerpen in de 
grond worden geslagen (vb piketten, palen, enz). 

BA5HS2 WV : Electricien die beschikt over B5 opleiding Hoogspanning niveau 2 
werkvoorbereiding. 

4 VOORSCHRIFT 

4.1 Werkwijze 

4.1.1 Voorbereidende werkzaamheden 

Bij alle werken die onder dit voorschrift vallen dient steeds voorafgaand de checklijst 
graven te worden ingevuld : 

 door de coördinerend nyrstar uitvoerder 
 door de werkvoorbereider ingeval de werken door derden uitgevoerd worden.  

 
Tevens dient een risicoanalyse en werkbeschrijving opgemaakt te worden.  

 
Een elektricien van niveau BA5HS2 WV dient steeds te worden geraadpleegd. 

 

De milieudienst raadplegen (indien van toepassing) met als doel: 
o traject van de uitgegraven materialen (grond, bakstenen, betonpuin, 

zinkassen, overige afvalstoffen) te bepalen   
o ontgravingsaanpak bij aanwezigheid van bodemvreemde materialen 

vastleggen  
o noodzaak bepalen van het aanbrengen van geotextiel tussen 

gesaneerde en niet gesaneerde bodem 
o bepalen van het milieukundige kwaliteit van: 

 de wanden en bodem van de ontgravingsput 

 de grond die vrijkomt bij de werken 
 aan te brengen aanvulgrond 

o overleg plegen over de afwerking (beton, asfalt, gras, kiezel, …) 
 



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV11 

Graven 
 

Balen/Overpelt 

 

Enkel met een volledig ingevulde checklijst graven kan er een werkvergunning worden 

aangevraagd. De checklijst wordt in bijlage toegevoegd aan de werkvergunning. 

Ingeval van werkzaamheden die meerdere dagen duren, moet er een copy van de 

checklijst graven bij de werkvergunning gevoegd worden.  

Indien alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en de werfzone is 

afgebakend en vrijgegeven, kan worden overgegaan tot de graafwerken. 

4.1.2 Graafwerken 

Ondergrondse kabels, leidingen en andere obstakels worden tijdens de graafwerken 

omzichtig ontgraven en beheerd, in de nabijheid van bovengenoemde leidingen wordt 
manueel gegraven. Dit steeds volgens de afspraken gemaakt met de desbetreffende 

personen/diensten zoals opgenomen in de checklijst graven. 
Indien er tijdens de graafwerken toch een kabel wordt beschadigd, deze kabel niet 

meer manipuleren en de betrokken dienst/weekverantwoordelijke 
hoogspanning/sterkstroom waarschuwen. Wachten tot de kabel is vrij geschakeld, 

vergrendeld en geaard . Werken mogen pas hervat na vrijgave. 

4.1.3 Terugkoppeling bevindingen 

Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden afwijkingen geconstateerd worden van de 

tracé tekeningen of leidingen aangetroffen worden die niet op de tekening stonden, dan 
wordt daarvan een aantekening gemaakt. De verantwoordelijken van de betrokken 

dienst/elektriciens/centrale dienen te worden verwittigd zodat met de leidingen kan 
opnemen in tekeningen/plannen. 
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