WIJZIGINGENLIJST BEI-BHS 15 APRIL 2021
In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BHS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

release
15-4-2021

BEI-BHS/
Bijlage/
wijziging VWI
1
BEI-BHS

inhoudelijk/
tekstaanpassing
tekstueel?
4.2 Basisprincipes: Werkplannen wijzigen in opdrachten. 3.6.2 aangevuld inhoudelijk
met de opmerking 'bij een GO keurt de OIV ook inhoudelijk de
werkplannen.

artikel
3.6.1. / 4.2

omschrijving
In hoofdstuk 3.6.2 staat dat de OIV inhoudelijk het werkplan beoordeeld.
Een DO is volgens hoofdstuk 4.2 ook een werkplan, maar die wordt niet
gezien door de OIV en kan deze niet inhoudelijk beoordelen.

Het gebruik van kettingen en (mogelijk) andere afzetmiddelen opnemen Nieuw
in de BEI. Dit wel wordt gedoceerd op de Stipel opleiding, maar staat
niets over in de BEI beschreven.
Het persoonscertificaat is drie jaar geldig vanaf de dag dat het examen is vervangen voor: Het persoonscertificaat is drie jaar geldig. Toevoeging
gehaald. Dit staat haaks op het beleid dat een half jaar van tevoren het
'vanaf de dag dat het examen is gehaald' is komen te vervallen.
examen kan worden gedaan.

inhoudelijk

Bedienplan wijzigen in 'bedieningsplan'.

tekstueel

15-4-2021

2

BEI-BHS

Nieuw

15-4-2021

3

BEI-BHS

3.1.1.

15-4-2021

4

BEI-BHS

4.5.1

15-4-2021

5

Infokaarten

In de informatiekaarten voor de WV onder het item 'aandachtspunten
Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke MS' is
voor jouw veiligheid' de laatste bullit 'Neem bij twijfel altijd contact op
vervangen voor 'Neem bij twijfel altijd contact op met je operationeel
met je werkverantwoordelijke MS' vervangen voor 'Neem bij twijfel altijd installatieverantwoordelijke MS'
contact op met je operationeel installatieverantwoordelijke MS'

inhoudelijk

15-4-2021

6

VWI's

Pictogram Helm met gelaatscherm of soortelijk vervangen voor 'Helm
met gelaatscherm of soortgelijke'.

Tekst: Helm met gelaatscherm of soortelijk is vervangen voor Helm met
gelaatscherm of soortgelijke.

tekstueel

15-4-2021

7

Bijlage

12a

Tekstdeel 'OIV1 en OIV 2 kunnen dezelfde persoon zijn, maar met twee
aparte aanwijzingen (van beide netbeheerders één)' laten vervallen.

OIV1 en OIV 2 kunnen dezelfde persoon zijn, maar met twee aparte
aanwijzingen (van beide netbeheerders één)

inhoudelijk

15-4-2021

8

Bijlage

2a, 2b

Deze bijlagen laten vervallen t.b.v. consistentie met de BEI-BLS. De
inhoud van de bijlagen is ingevoegd in bijlage 3 van 15 april 2020.

De bijlagen komen te vervallen inclusief de verwijzingen.

inhoudelijk

15-4-2021

9

VWI's

E 113-213

VWI E-113-213 aanvullen bij 'Voorbereiding' dat vooraf aan de meting de Tussen stap 5 en 6 is toevoegd dat de aanwezigen door de ploegleider
inhoudelijk
aanwezigen door de ploegleider moet worden geinformeerd dat de
moeten worden geinformeerd dat de meting gaat beginnen. Tussen stap
meting gaat beginnen en wanneer de meting is beeindigd. Dit geeft meer 7 en 8 informeerd de ploegleider dat de meting is beeindigd.
duidelijkheid m.b.t. de communicatie.

Bedienplan is gewijzigd in 'bedieningsplan'.
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inhoudelijk
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VWI's

artikel
E 113-213

omschrijving
De tekst bij stap 6 'voer de meting of beproeving uit' vervangen voor
'Schakel de meetopstelling in en controleer de instellingen van de
meetopstelling' en 'Voer de beproeving/meting uit overeenkomstig het
betreffende protocol'.

tekstaanpassing
De tekst bij stap 6 is vervangen voor 'Schakel de meetopstelling in' en
'Controleer de instellingen van de meetopstelling.
Voer de beproeving/meting uit overeenkomstig het betreffende
protocol'.

inhoudelijk/
tekstueel?
inhoudelijk

15-4-2021

11

VWI's

E 113-213

Tekst 'Je wordt geholpen door …' vervangen voor 'Samen met …' voor
meer uniformiteit in de tekst.

Tekst 'Je wordt geholpen door …' is vervangen voor 'Samen met …' voor
meer uniformiteit in de tekst.

15-4-2021

12

VWI's

E 113-213

VWI-E-113-213 wordt niet meegenomen dat de meet- en
beproevingswerkzaamheden uitgevoerd mogen worden door een leek
(bijv. meetspecialistisch bedrijf) met toezicht door minimaal VP.

Aanvulling: DOMEIN TR: -Bij deze werkzaamheden word je door minimaal inhoudelijk
een VPTR of VPTR-Verbindingen geholpen, eventueel aangevuld met
leken. DOMEIN MS:Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een
VPMS geholpen, eventueel aangevuld met leken.

15-4-2021

13

Bijlage

17

Moet deze komen te vervallen? Deze is niet meer uniform met de
arbocatalogus - netwerkbedrijven.

Bijlage 17 is komen te vervallen inclusief de verwijzingen.

15-4-2021

14

BEI-BHS

8.2.3 en 8.2.5 Bij 8.2.3 en 8.2.5 staat dat de AVP kan daarbij worden geholpen door een 8.2.3 [bullit 2]: De AVP voert dit samen met minimaal een VP uit. 8.2.5
VP bij het treffen en opheffen van veiligheidsmaatregelen. In VWI 104[bullit 3]: De AVP voert dit samen met minimaal een VP uit.
204 staat dat de AVP samen met minimaal een VP de
veiligheidsmaatregelen treft of opheft.

tekstueel

15-4-2021

15

VWI's

E 113-213

Pictogram toevoegen werkhandschoen.

inhoudelijk

15-4-2021

16

VWI's

E 113-213

WV-TR stations toevoegen bij opdrachtverstrekking.

15-4-2021

17

Bijlage

7

15-4-2021

18

Bijlage

15-4-2021

19

Bijlage

De pictogram 'werkhandschoen' is toegevoegd aan VWI E 113-213

tekstueel

inhoudelijk

Het betreft hier voor de WV-TR stations alleen de kabels van de
schakelinstallatie naar de transformatoren of koppelkabels op dezelfde
locatie.
Verwijzing naar bijlage 7 in de BEI-BHS. Deze bijlage staat niet meer op de Verwijzingen naar bijlage 7 in de BEI-BHS is komen te vervallen.
BEIVIAG webside, maar ook niet als vervallen op de wijzigingenlijst.

inhoudelijk

10,11a,11b,
12a,12b,12c
en 12d

Bepaalde handelingen moeten door twee personen worden uitgevoerd.
Dit is in bijlage 11a vermeld, maar in de overige bijlagen niet.

De bijlagen 10, 11b, 12a, 12b, 12c en 12d zijn consistent gemaakt met
bijlage 11a.

tekstueel

10

In de bijlage onder aan de pagina staat een verwijzing naar E103-E203.
moet dit E104-204 zijn?

E 103-203 is geworden E 104-204.

tekstueel
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inhoudelijk
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artikel
E 121-221, E
122 -222, E
130-230, E

omschrijving
Eenduidigheid in de vorm van toezicht. Soms wordt er gesproken van
'ononderbroken' en dan staat er weer 'de gehele' tijd.
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tekstaanpassing
de gehele tijd' is vervangen voor 'ononderbroken'.

inhoudelijk/
tekstueel?
tekstueel

