WIJZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2021 (versie 2020-09-09a)
In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

wijziging
1

BEI-BLS/
Bijlage/
VWI
VWI's

E-04

2

BEI-BLS

3

inhoudelijk/
tekstueel?
inhoudelijk

omschrijving
Volgens BEI-BLS 3.5.4 (pagina 24) is de WV LS-meterkast opdrachtgever voor alle activiteiten in LS-meterkasten in
het domein LS-Distributie. In de VWI E-04 mist 'Aanwijzing en Opdracht' de WV LS-meterkast als opdrachtgever
voor de SBH (in LS-meterkasten).

tekstaanpassing
De WVLS-meterkast wordt aan de VWI toegevoegd

Algemeen

In de BEI-BLS wordt zowel de term 'bedienplan' als 'bedieningsplan' gebruikt'. Dit uniformeren naar
'bedieningsplan'

In de BEI-BLS zal de term worden geuniformeerd
naar 'bedieningsplan'

BEI-BLS

Algemeen

Met enige regelmaat komt het verzoek om medewerkers met een 3140/3840 certificaat aan te wijzen volgens de Uitwerking door de opleidingsgroep
BEI-BLS/BHS. Daarbij de mogelijkheid om eventueel medewerkers met een 3140/3840 Stipel certificaat toe te laten
tot het Stipel/energievoorzienings examen. Daarbij het certificaat te accepteren als een basisopleiding.

4

BEI-BLS

Artikel 4.1.4

Verwijzing naar NEN 3140 artikel 4.3 moet zijn artikel 4.9

5

BEI-BLS

infokaarten

Bij problemen moet je altijd opschalen naar de Werkverantwoordelijke. Maar dat staat ook op de informatiekaart Bij de informatiekaarten voor de
tekstueel
van de Werkverantwoordelijke zelf. Tekst veranderen of verwijderen.
WerkVerantwoordelijken zal worden verwezen
naar de Operationeel Installatie Verantwoordelijke

6

VWI's

E-04

Wijziging 2020-19 E-isolerende afscherming is niet toegevoegd in E-04

Het pictogram E-isolerende afscherming zal
worden toegevoegd aan E-04

7

BEI-BLS

Artikel 3.1.1

Het persoonscertificaat is drie jaar geldig anders inconsistent met de APK-regeling

Het artikel wordt gewijzigd in 'het certificaat is drie tekstueel
jaar geldig'.

8

VWI's

E-11

Als in de flowchart de juisite kabel NIET geknipt is wordt de volgende kabel geknipt. Hier de rol van de WV'er aan
toevoegen.

In de flowchart wordt de loop gewijzigd van 'naar inhoudelijk
volgende kabel' naar 'ga naar punt B'

9

VWI's

E-85

In de VWI wordt verwezen naar enerzijds de zekeringwaarde en anderzijds een maximale stroom van 250 ampère. De maximale stroom van 250 ampère wordt
Dat is verwarrend.
leidend in de VWI gemaakt.

tekstueel

inhoudelijk

In de BEI-BLS zal de verwijzing naar NEN 3140
tekstueel
artikel 4.3 worden gewijzigd naar NEN 3140 artikel
4.9

tekstueel

inhoudelijk
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BEI-BLS/
Bijlage/
VWI
BEI-BLS

infokaarten
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VWI's

12

wijziging
10

inhoudelijk/
tekstueel?
tekstueel

omschrijving
E29 is van DO in RO gewijzigd en dat is niet op de informatiekaarten aangepast.

tekstaanpassing
Daar waar in de informatiekaarten E-29 wordt
genoemd wordt RO toegevoegd.

Diversen

De term ononderbroken en regelmatig is niet consequent in alle VWI's toegepast zoals in de NEN3140/3840
beschreven (gebruikt wordt: af en toe, soms, continue, de gehele tijd).

In de betreffende VWI's zal consistente
bewoordingen worden gebruikt voor toezicht.

tekstueel

VWI's

E-85

UBH in 'opdracht en aanwijzing' staat er ten onrechte. Er is geen sprake van feitelijke koppeling van netten naar
van het overbruggen van een beveiliging. Verder staat stap 2 twee keer genoemd.

UBH wordt verwijderd en de stapnummers
herzien.

tekstueel

13

BEI-BLS

Bijlage 3a
Bijlage 3b

In bijlage 3a en 3b wordt nog verwezen naar de vervallen bijlage 5, dit verwijderen

De vervallen verwijzing wordt verwijderd.

tekstueel

14

VWI's

Algemeen

Bij de helm met gelaatscherm soortelijk of soortgelijke gebruiken.

In de VWI's zal de term 'of soortgelijke' worden
toegevoegd aan 'helm met gelaatscherm'

tekstueel

15

BEI-BLS

Algemeen

Bij de helm met gelaatscherm soortelijk of soortgelijke gebruiken.

In de BEI-BLS zal de term 'of soortgelijke' worden
toegevoegd aan 'helm met gelaatscherm'

tekstueel

16

BEI/VWI

diversen

Gebruik helm met gelaatscherm in BEI-BLS, VWI en Bijlage 11 wijken van elkaar af.
Een beveiliging is en blijft gevaarlijk ongeacht de grootte. Dus altijd een helm met gelaatscherm dragen.

Bij bedieningshandelingen met schroefpatronen,
mespatronen en dummy's moet altijd een helm
met gelaatscherm worden gebruikt ongeacht de
grootte van de hoogte van de beveiliging. Ook
kleine mespatronen of schroefpatronen kunnen
uit elkaar knappen. De regelgeving wordt hierin
gelijk getrokken.

inhoudelijk

17

VWI's

E-11

De tekst en de flowchart laten interpretatieverschillen zien. Deze zullen worden verwijderd

De tekst en de flowchart zullen op elkaar worden
gesynchroniseerd.

inhoudelijk

