
ELEKTRICITEIT T02-01   Veilig werken aan of omtrent elektrische installaties BA4 /BA5 
 
Wie werkt aan of omtrent een elektrische installaties wordt mogelijks blootgesteld aan 
welbepaalde gevaren en risico’s. Werknemers die zich in die situatie bevinden moeten 
beschikken over een bevoegdheid om welbepaalde werken of handelingen te mogen uitoefenen   
aan de elektrische installatie of in de nabijheid daarvan.  
De werkgever dient te bepalen welke werken door welke bevoegde persoon mogen worden 
uitgevoerd. 
Het AREI (Algemeen Regelement op de Elektrische Installaties) deelt deze werknemers in twee 
groepen in: BA4 gewaarschuwde werknemers en BA5 vakbekwame werknemers. 
 

Een BA5 vakbekwaam persoon kent de gevaren van elektriciteit en reageert alert bij problemen of 
ongevallen. Deze kan zelfstandige werken uitoefenen aan de elektrische installatie waartoe de 
werkgever hem of haar bevoegd heeft verklaard.  
 

Een BA4 gewaarschuwd persoon is op de hoogte van de risico’s van de specifieke installatie en de 
werkprocedures en kan onder toezicht welbepaalde handelingen uitvoeren aan de interne installatie. 
Ook hier geldt de regel dat een gewaarschuwde werknemer bevoegd verklaard dient te worden door 
de werkgever. De wetgever stelt dat de werkgever de vakbekwame personen en gewaarschuwde 
personen moet aanstellen en dient te voorzien in de nodige opleiding. 
Hierbij ondersteunen we de eis gesteld aan de werkgever door in een opleiding te voorzien die in 
open opleiding of op maat in het bedrijf kan worden aangeboden. 
 
Deze opleiding is zodanig uitgewerkt dat beide doelgroepen kunnen deelnemen en er voor elke 
doelgroep een aangepaste test is voorzien. 
Opleidingsattest “Veilig werken aan of omtrent elektrische installaties BA4 /BA5”  
De werkgever kent zelf het bevoegdheidsattest toe voor BA4 of BA5. 
 

 

 
Nederlands/Engels 

 

 

Werknemers, technici, installatie- en werkverantwoordelijken, geïnteresseerden 

 

 

Datum nog te bepalen 

 

 
1 dag (8u)  

 

 

Plaats nog te bepalen 

 

 

25 plaatsen beschikbaar 
 

 

 

Open opleiding: 155 euro/persoon 
In-company-opleiding op maat: informeer vrijblijvend voor mogelijkheden en 
voorwaarden 

 

 

Opleidingsattest ‘Veilig werken aan of omtrent elektrische installaties BA4/BA5.’/BA5 

 


