Nieuwsbrief BEIVIAG 20 augustus 2018
De Groep Veiligheidsregelgeving (GVR) informeert je middels deze nieuwsbrief over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de BEI en de VIAG. Heb je deze nieuwsbrief via een collega
ontvangen en wil je hem voortaan rechtstreeks in je mailbox? Meld je dan aan op de website
www.beiviag.nl via het kopje ‘Nieuwsbrief’.

Algemeen
De nieuwe releases van de BEI en VIAG per 15 april 2019 zijn bijna allemaal vastgesteld. Met
helaas wat vertraging verwachten we eind september alle documenten op de website te hebben
gepubliceerd.
Wat kan je verwachten?
De wijzigingenlijsten en de documenten die vanaf 15 april 2019 gaan gelden (met en zonder
wijzigingen zichtbaar) worden geplaatst onder het kopje ‘Wijzigingsreleases’.
Er wordt dan een korte nieuwsbrief verstuurd om jullie hierover te informeren.

Vragen en Feedback
Heb je een vraag over de BEI, VIAG of een ander onderwerp, of wil je graag feedback geven
over de nieuwsbrief, de website of iets anders, gebruik dan het formulier op de website. Jouw
vraag of feedback is van harte welkom. We streven er naar je zo spoedig mogelijk antwoord te
geven.

BEI BLS
Dit keer een beperkt aantal wijzigingen in de BEI-BLS, maar wel verduidelijkend en met enige
impact. Hieronder de belangrijkste.
- Het is gewenst om een lagere aanwijzing te kunnen geven dan waarvoor het Stipel/PCE
certificaat is uitgegeven. Dit wordt zowel in de BEI BLS als BHS ingevoerd, zie verder
de beschrijving bij de BEI-BHS.
- Als een bedienplan en/of werkplan niet volledig wordt uitgevoerd kunnen er gevaarlijke
situaties ontstaan. De regelgeving is hiervoor verduidelijkt en aangescherpt.
- Bij het knippen van hulpaders ontbreekt tot welke stroomwaarde er geknipt mag worden
en vanaf welke waarde er dus ook gemeten moet worden. Hier is de grens van 15 A
aangegeven.
De BEI-BLS wijzigingenlijst en de documenten die vanaf 15 april 2019 gaan gelden (met en
zonder wijzigingen zichtbaar) zijn gepubliceerd op de website.

BEI BHS
Hieronder de belangrijkste wijzigingen.
- Een belangrijke is wel dat de domeinen LNB en TR worden samengevoegd tot een
domein TR (transport).
- Het is gewenst om een lagere aanwijzing te kunnen geven dan waarvoor het Stipel/PCE
certificaat is uitgegeven. De gewenst flexibiliteit wordt aan de regelgeving toegevoegd.
Er wordt een tabel toegevoegd welk certificaat voor welke aanwijzing mag worden
gebruikt. Bijvoorbeeld het certificaat AVP MS mag voor iedere AVP, VP , VOP en een
THP aanwijzing van middenspanning worden gebruikt.
- Als een bedienplan en/of werkplan niet volledig wordt uitgevoerd kunnen er gevaarlijke
situaties ontstaan. De regelgeving is hiervoor verduidelijkt en aangescherpt.

-

-

Volgens de BHS mag er nu niet worden gewerkt aan een Buiten Bedrijf (BB) kabel
omdat er niet geaard is. De praktijk is dat er wel aan gewerkt wordt, bijv. bij
kabelomlegging. Op dit punt voldoet de regelgeving niet aan de algemeen gehanteerde
werkwijze die als veilig en geaccepteerd wordt geschouwd. Ter plekke moet een
werkaarde aangebracht worden om inductiespanning af te leiden. De BEI-BHS en
VWI's worden op dit punt aangepast.
Het door een BD aarden van een transformator is nu beperkt tot de zijde met de
hoogste spanning. Gewenst is het volledig aarden van de transformator. Het is veiliger
om een transformator aan beide zijden via verrebediening te aarden. Bij de eerste
aarding van transformatoren wordt de zinsnede 'aan de zijde met de hoogste spanning '
verwijderd.

De wijzigingenlijst is gepubliceerd op de website.
De documenten die vanaf 15 april 2019 gaan gelden (met en zonder wijzigingen zichtbaar)
worden uiterlijk eind september op de website geplaatst.

VIAG
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de wijzigingenlijst. Er zaten nog een aantal
last-minute wijzigingen aan te komen die we nog graag wilden meenemen in de release van
2019. We hebben daarom besloten om het vaststellen van de definitieve wijzigingenlijst uit te
stellen tot september. Eind september worden de wijzigingenlijst en bijbehorende documenten
op de website geplaatst.
Van de werkgroep biogas:
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er een aanvulling op de VIAG is gemaakt specifiek
gericht op het werken met biogasleidingen. Deze aanvulling heeft de naam VI-biogas gekregen
en daarbij zijn ook verschillende VWI’s en een aantal bijlagen opgesteld. Deze stukken zijn in de
laatste GVR+ vergadering vastgesteld en nu is de werkgroep bezig deze in het juiste format te
zetten. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we deze ook eind september plaatsen op de website
beiviag.nl onder een nieuw tabblad “BIOGAS”. Tevens wordt er nu een notitie opgesteld hoe de
certificering voor werken met biogasleidingen opgezet kan worden. In een volgende nieuwsbrief
zullen we hierop verder ingaan.

OPLEIDINGSTABELLEN
De nieuwe opleidingstabellen zijn beschikbaar. De opleiders die een opleiding of cursus hebben
ingediend en positief zijn bevonden zijn reeds geïnformeerd.
De nieuwe opleidingstabellen van de BEI-BLS, BEI-BHS en de VIAG zijn gepubliceerd op de
website. Tevens is onder ‘releasewijzigingen’ de tabel te vinden waarin de wijzigingen t.o.v. de
vorige versie in het rood zijn weergegeven. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in de
wijzigingenlijst.
De ‘Vraag en antwoord’ lijst die opgesteld is voor de opleidingstabellen is ten opzichte van de
vorige publicatie ongewijzigd. Deze lijst is opgemaakt voor zowel BEI als VIAG en te vinden
onder het kopje ‘Vraag en antwoord (FAQ)’.
Toelichting opname “Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo xxx”
in de opleidingstabellen.
Op verzoek van diverse aanvragers heeft de beheergroep opleidingstabellen gekeken naar de
mogelijkheid om leerlingen in opleiding voor de niveau 3 opleiding in de infratechniek de
mogelijkheid te geven om na afronding van alle onderdelen uit niveau 2 al een bewijs van
deelname te verstrekken. Op deze manier kunnen deze leerlingen gedurende hun niveau 3
opleiding al eerder Stipel-examen doen voor het VP niveau. Aan Stichting BLEI is om

medewerking gevraagd. Stichting BLEI heeft met een ROC gekeken naar de mogelijkheden
hiertoe. Leerlingen kunnen geen diploma of certificaat krijgen voor niveau 2 aangezien zij op het
crebo op niveau 3 staan ingeschreven. Wat wel kan is dat BLEI en het ROC een verklaring
afgeven zodra de leerling alle modules en PVB’s op niveau 2 heeft afgerond. Daartoe is een
verklaring opgesteld, waarop alle betreffende kerntaken en werkprocessen staan vermeld. Om
misbruik te voorkomen is een beperkte geldigheid aan de verklaring toegevoegd, en geldt deze
verklaring alleen wanneer deze door Stichting BLEI is afgegeven en ondertekend is door het
betrokken ROC. Deze verklaring zegt niets over de aanwijzing die een organisatie wel of niet
aan zijn medewerker zal verstrekken. Dit is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de
werkgever. Bij twijfel over de echtheid van een getoonde verklaring, kunt u altijd bij Stichting
BLEI informeren.
Dit resulteert in de onderstaande tekstaanpassing zoals ook vermeld op de wijzigingslijst:
Voor alle VP aanwijzingen waar in de huidige opleidingsroutes een diploma voor de betreffende
monteur infratechniek opleiding op niveau 2 wordt vereist, geldt dat een verklaring van het ROC
en Stichting BLEI betreffende het afronden van de modules die horen bij de niveau 2 opleiding,
ook voldoet. Deze verklaring omvat minimaal; crebonummer, logo ROC en stichting BLEI,
ondertekening door ROC, en de afgeronde kerntaken en werkprocessen, en heeft een
geldigheid van 1,5 jaar. Met deze verklaring krijgt de kandidaat toegang tot het VP examen.

