
Risico-inventarisatie en actieplan stroomafschakeling

KANTOOR

Installatie/ Machine Risico's bij stroomafschakeling Maatregelen Door wie

Stef Augustijns / 

Eddy Bevers

Contactlijst opstellen met telefoonnummers 

die belangrijk zijn bij stroomafschakeling.

Verlichting Duisternis Noodverlichting is aanwezig

Controleren batterijen Kristof Delcroix

Server Verlies van data., indien servers uitvallen zal 

ICT 1 a 2 dagen werk hebben om deze terug te 

kunnen opstarten. Men zal hierdoor op werven 

geen toegang meer hebben tot files op server, 

maar ook in Nederland zal men problemen 

kennen (toegang gebouwen Hoogvliet geregeld 

via server Essen).  

Server is voorzien van UPS batterij die tijdelijk 

(30min) stroom kan voorzien. Back-ups worden 

automatisch gedaan. Deze back-ups zijn 

incrementeel.

Stroomvoorziening gebouw Indien stroom uitvalt voor kantoor zal dit voor 

diverse problemen zorgen: uitvallen server, 

toegangsproblemen, etc.

Voorziening zal getroffen worden waarbij men 

stroom kan voorzien voor gebouw via generator 

275 kV. Deze generator zal wel niet automatisch 

ingeschakeld worden dus zal er tijdens 

risicoperiodes iemand aanwezig moeten zijn 

tussen 17.00 en 20.00 om generator in te 

schakelen bij stroomuitval. Bij het overschakelen 

van net naar generator en omgekeerd is het 

aangewezen om alle niet-essentiële toestellen uit 

te schakelen en deze niet allemaal tegelijk terug 

in te schakelen om zo geen overbelasting van het 

net te veroorzaken.
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Installatie / Machine Risico's bij stroomafschakeling Maatregelen

Open blijven staan poort Poort manueel loskoppelen en toe doen. 

Afsluiten met ketting en hangslot. Persoon 

aanduiden als verantwoordelijke om alles af te 

sluiten. Telefoonnummer opnemen in contactlijst

Kristof Delcroix

Deuren gebouw Om het gebouw binnen en buiten te gaan is er 

een badge systeem aan achterdeur. Bij 

stroomafschakeling  werkt dit niet meer.

Van binnenuit is er aan achterdeur een 

noodvoorziening (groen kastje) zodat men in 

noodgeval naar buiten kan. Er zijn ook sleutels 

om voordeur te openen.

Lift Blokkeren lift Analoge telefoonverbinding in lift aanwezig

Niet gebruik maken van lift tijdens risicoperiodes 

na 16u00. Signalisatie aanbrengen
Kristof Delcroix

Na stroomuitval wordt er een automatische 

verwittig naar  onderhoudsdienst lift gestuurd. 

Telefoonnummer onderhoudsdienst opnemen in 

contactlijst.
Geoffrey Van 

Thillo

Telecommunicatie Geen bereikbaarheid Telefoons doorschakelen naar Gsm's indien 

nodig. GSM-masten zouden batterijen hebben 

waardoor deze 2u functioneren bij stroomuitval 

dus gsm-verkeer zou ook verstoord kunnen zijn 

Kristof Delcroix

Brandalarm/ Inbraakalarm Uitvallen Zouden voorzien zijn van batterijen (24u). Bij 

stroomuitval gaat alrm af en na 1 uur stroomuitval 

wordt contact opgenomen door bewakingsfirma. 

Om alarm af te zetten dient de code + 0 ingetikt 

te worden en in de kelder dient buzzer of 

ingedrukt te worden

Telefoonnummers bewakingsfirma en brandweer 

opnemen in contactlijst
Geoffrey Van 

Thillo

Contactlijst bewakingsfirma is niet meer up to 

date. Personen worden gecontacteerd die niet 

meer voor Verwater werken.

Kristof Delcroix

Poort (ingang + uitgang terrein)

OK

Blokkeren poort  OK

Aktie

Indien nodig

OK

OK

OK

OK

Indien nodig

Indien nodig

Men kan poort loskoppelen van elektrische motor 

met sleutel.  Sleutel bij onthaal (Sofie) en 

brandweer. Als men buiten staat moet men 

hiervoor wel over poort klimmen.  
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LASATELIER

Installatie/ Machine Risico's bij stroomafschakeling Maatregelen Door wie

Stroomvoorziening gebouw Normaal gezien geen werkzaamheden tussen 

17.00 en 20.00.

Overwogen kan worden om via generator ook 

lasatelier te voeden maar zolang er geen 

overwerk wordt gedaan is er normaal geen 

probleem.

Overbelasting net bij inschakeling stroom toestellen uitschakelen en niet allemaal tegelijk 

terug aanschakelen
Benny 

Nuytemans

Deuren gebouw Om het gebouw binnen en buiten te gaan is er 

een badge systeem. Bij stroomafschakeling  

werkt dit niet meer.

Benny Nuytemans heeft een sleutel om de deur 

manueel te openen.

Garagepoorten Afsluiting gebouw Kunnen ook manueel geopend worden

Rolbrug Lasten die vast blijven hangen Tijdens risicoperiode geen hijswerken na 16.45 Benny 

Nuytemans

Lastoestellen Brand Zijn beveiligd zodat ze niet automatisch 

herinschakelen na stroomonderbreking

Verlichting Duisternis Noodverlichting is aanwezig

Controle batterijen. Benny 

Nuytemans

Indien nodig
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GARAGE + MAGAZIJN

Installatie/ Machine Risico's bij stroomafschakeling Maatregelen Door wie

Stef Augustijns

Verlichting Duisternis Noodverlichting is aanwezig

Tijdens laatste stroomonderbreking bleek dat niet 

alle noodverlichting nog functioneerde. Controle 

en vervangen batterijen

Stef Augustijns / 

Dominiek Verjans

Blokkeren poort

Brandalarm/ Inbraakalarm Uitvallen Zouden voorzien zijn van batterijen(24u).  

Telefoonnummers bewakingsfirma en brandweer 

opnemen in contactlijst

Tankstation Uitvallen Na stroomonderbreking moet tankstation terug 

opgestart worden met masterkey
Stef Augustijns Indien nodig

OK

Aktie

OK

OK

OK

Status
Stroomvoorziening gebouw Geen toegang tot terrein, materiaal Aktie

Poort (ingang + uitgang terrein) 

garagepoorten

Men kan poort loskoppelen van elektrische motor 

met sleutel.  Sleutel bij Stef Augustijns. 

Garagepoorten kunnen van binnenuit manueel 

geopend worden.

Voorziening zal getroffen worden waarbij men 

stroom kan voorzien voor gebouw via generator 

125 kV. Bij het overschakelen van net naar 

generator en omgekeerd is het aangewezen om 

alle niet-essentiële toestellen uit te schakelen en 

deze niet allemaal tegelijk terug in te schakelen 

om zo geen overbelasting van het net te 

veroorzaken.
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