
Risico Wijzer 
Overspanningsbeveiliging 
Deze risico wijzer werkt met een punten systeem. Elk item krijgt een aantal punten. De punten van 
elk item wordt opgeteld. De som van de punten bepaald de Risicoklasse. 
Er is een optelling mogelijk voor een algemene indicatie en een gedetailleerde per apparaat of 
systeem.  

Algemene indicatie             Risico per apparaat of systeem

Welk gebouw: Welk apparaat of systeem:

Hoe is de ligging van het 
gebouw waarin de apparatuur 
zicht bevindt?

Hoe is de ligging van het 
gebouw waarin de 
apparatuur zicht bevindt?

dichte bebouwde omgeving 1 dichte bebouwde omgeving 1

verspreid bebouwde omgeving 2
verspreid bebouwde 
omgeving

2

redelijk vrijstaand omgeving  
industrieterrein

4
redelijk vrijstaand omgeving  
industrieterrein

4

Hoog gebouw, minder dan 300 
m van hoog gebouw, of 
afgelegen

8 Hoog gebouw, minder dan 
300 m van hoog gebouw, of 
afgelegen

8

Wat voor gebouw betreft het ?
Wat voor aansluitingen 
heeft de apparatuur?

woning 3 alleen nutsleidingen 1

klein kantoor, kleine industrie, 
winkels, opslag

5
nutsleidingen+ enige interne 
communicatie leidingen

3

gemiddeld kantoor 9
nutsleidingen+ uitgestrekte 
interne communicatie 
leidingen

5

grote kantoor/verzorg- of 
verpleeginstelling

11
nutsleidingen+ externe 
communicatie leidingen

7

meerdere gebouwen/ agrarisch 13
nutsleidingen+ uitgestrekte 
externe communicatie 
leidingen

9

industrie/ ziekenhuis 18 nutsleidingen+ uitgestrekte 
interne en externe 
communicatie leidingen

11

grote industrie
22
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Algemene indicatie             Risico per apparaat of systeem

Waarde van de apparatuur?

Waarde van de apparatuur? 
Bedragen voor particulier 
omschrijving voor bedrijven

 Bij algemene indicatie n.v.t. tot € 1.000,- 2

€ 1.000,- tot €  2.000,- 
Kantoor aan huis 

4

€  2.000,- tot € 4.000,- 
Opslag

5

€  4.000,- tot € 6.000,- 
Agrarische bedrijven 

6

€  6.000,- tot €  12.000,- 
Scholen theaters, kleine 
kantoren

7

€ 12.000,- tot € 25.000,- 
Musea, hotels, openbare 
gebouwen

8

€  25.000,-en hoger 
Industrie, grote kantoren

10

Hoe belangrijk is de 
continuïteit?
in het algemeen

Hoe belangrijk is de 
continuïteit?
per apparaat/systeem

beoordeling n.v.t. - beoordeling n.v.t. -

van gering belang 0 van gering belang 0

van belang 7 van belang 7 

van vitaal belang
9

van vitaal belang
9

Totaal punten Totaal punten 

Risicoklasse Risicoklasse 

0   -  7 punten 1 0   -  7 punten 1

8   - 15 punten 2 8   - 15 punten 2

16 - 22 punten 3 16 - 22 punten 3

23 - 30 punten 4 23 - 30 punten 4

> 30 punten 5 > 30 punten 5


