Beste lezer,
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Via deze nieuwsbrief informeert de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR) van Netbeheer Nederland u
over ontwikkelingen in en rond de BEI en de VIAG. Op deze wijze worden alle medewerkers en
bedrijven die betrokken zijn bij werkzaamheden aan elektriciteitsnetten en gasnetten geïnformeerd
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de BEI- en VIAG-regelgeving.
Gepubliceerde documenten
Alle gepubliceerde documenten van de BEI en de VIAG staan op de website van de Arbocatalogus
Netwerkbedrijven https://www.beiviag.nl. De BEI en de VIAG staan hier wel apart, omdat er anders
verwarring kan ontstaan bij gebruikers met een andere Arbocatalogus.
Wijzigingsrelease 2015 BEI-BLS en VIAG
Zoals al eerder aangekondigd, worden wijzigingen verwerkt in jaarlijkse wijzigingsreleases. Er is eind
2014 een wijzigingsrelease uitgegeven die per 15 april 2015 van kracht is. Wat hierbij opvalt, is dat
van alle documenten de aanduiding “2013” is verwijderd. De documenten zijn nu voorzien van een
versiedatum 15-4-2015.
Wijzigingsrelease 2016 BEI-BLS en VIAG
De wijzigingen voor de nieuwe jaarrelease worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd. De publicatie
hiervan is in augustus, zodat u tijdig op de hoogte bent van de wijzigingen. Vanaf augustus 2015 zijn
op https://www.beiviag.nl de wijzigingsdocumenten BEI-BLS en de VIAG beschikbaar voor de
wijzigingsrelease 2016. Deze wijzigingen zijn van kracht per 15-4-2016. In de wijzigingsdocumenten
vindt u een overzicht van de wijzigingen en kunt u zich alvast voorbereiden op de implementatie. De
gewijzigde normen, bijlagen en VWI’s worden op een later tijdstip gepubliceerd.
Overgangsregeling BEI-BLS en VIAG
De overgangsregeling BEI-BLS en VIAG 2013 is vervallen. De overgangsregeling had als uiterste
datum 31-12-2014, waardoor er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de bepalingen uit de
overgangsregeling.
Ontwikkeling BEI-BHS
De landelijk uniforme BEI-BHS (de BEI voor midden- en hoogspanning) met de bijbehorende VWI’s is
klaar. Er wordt nu nog de laatste hand gelegd aan uniforme informatie die gebruikt kan worden voor
de transitie-instructies. De BEI-BHS, de bijbehorende VWI’s en de informatiekaarten zullen in juli
gepubliceerd worden en zijn van kracht per 15-4-2016. Door Stipel en O&O wordt nu hard gewerkt om
de certificeringsschema’s, de examens en het landelijke opleidingsmateriaal in juli klaar te hebben.
Overgangsregeling BEI-BHS
Om de transitie van de huidige aanwijzingen naar de nieuwe BEI-BHS-aanwijzingen goed te laten
verlopen, is er een overgangsregeling BEI-BHS vastgesteld. Deze overgangsregeling BEI-BHS is
gepubliceerd op de website https://www.beiviag.nl.
Informatiebijeenkomsten BEI-BHS
De regelgeving BEI-BHS is beschikbaar vanaf juli 2015 en is van kracht per 15-4-2016. De
afzonderlijke bedrijven zullen deze regelgeving implementeren in de periode 1 december 2015 tot
uiterlijk 15 april 2016.
Om dit te ondersteunen, organiseert Netbeheer Nederland drie informatiebijeenkomsten. Die
bijeenkomsten vinden plaats op:
- 13 oktober te Bodegraven
- 21 oktober te Eindhoven
- 26 oktober te Zwolle
Meer informatie over deze bijeenkomsten en over de wijze van aanmelding kunt u lezen in een
uitnodigingsbrief die wordt verspreid via de e-mailservice BEI-VIAG (zie onder).
Vragen over de BEI-VIAG?
Vragen over BEI-VIAG bereiken ons via diverse kanalen. Wij verzoeken u om vragen over BEI- en
VIAG-regelgeving altijd per e-mail te stellen aan beiviag@netbeheernederland.nl. Op deze manier
kunnen wij waarborgen dat vragen worden beantwoord en dat de vragen en antwoorden ook
beschikbaar komen voor anderen. Van de gestelde vragen wordt een Q&A-lijst gemaakt die een

aantal keren per jaar wordt gepubliceerd. Vragen over Stipel-examens kunt u indienen bij
info@stipel.nl.
E-mailservice BEI-VIAG
Wilt u zeker weten dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond de BEI en de VIAG, dan kunt u
zich aanmelden voor de e-mailservice via https://www.beiviag.nl. U ontvangt dan de periodieke
nieuwsbrief en bericht zodra er documenten van de BEI en de VIAG worden gepubliceerd.

