Nieuwsbrief BEIVIAG december 2020
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
Met deze nieuwsbrief informeren wij over de stand van zaken rond:
- Verlenging dispensatie op de geldigheid van Aanwijzingen BEI en VIAG
- Werkgroep Leren van E-incidenten levert nieuwe toolboxflyers.

Verlenging Dispensatie op geldigheid Aanwijzingen BEI en
VIAG
Corona en BEI-VIAG, update.
In de Nieuwsbrief BEIVIAG van 26-03-2020 bent u geïnformeerd over dispensatie op de
geldigheid van aanwijzingen BEI en VIAG en op de toelatingsafspraken voor Stipel-examens
BEI-VIAG, om het wegens Corona tijdelijk stilleggen van opleidingen en examens op te kunnen
vangen.
Deze dispensatieafspraken liepen tot 31 december 2020. Vanuit Netbeheer Nederland is er een
onderzoek gedaan of er noodzaak is tot verlenging van deze afspraken. Uit dat onderzoek is
gebleken dat alle branchepartijen goed op weg waren om de opgelopen achterstand op 31
december weggewerkt te hebben. Door de “tweede golf” zijn er echter steeds meer kandidaten
die zich voor deelname aan een opleiding of examen moeten afmelden en in quarantaine
moeten. Ook zijn er bedrijven die kandidaten afmelden omdat het aantal deelnemers niet
overeenkomt met de eigen bedrijfsrichtlijnen over maximale groepsgrootte. Dit heeft er toe
geleid dat er vanuit de branche toch behoefte is aan een verlenging van de dispensatieregeling.
Bij het bepalen over welke periode die verlenging dan moet zijn, is er rekening gehouden met
het feit dat er begin 2021 een derde golf wordt verwacht, waarvan de impact nog niet is in te
schatten. Wel is er voorkeur bij alle partijen om een éénmalige verlenging te doen en daarbij
een datum te kiezen die niet elke keer opgeschoven moet worden.
In samenspraak met Stipel is besloten om de dispensatie te verlengen tot 1-7-2021.
Uitgangspunt is dat deze datum voldoende ruimte biedt om de nog lopende zaken af te
handelen en eventuele verstoring in het komende voorjaar ook op te vangen. Uitgaande van de
huidige ontwikkelingen rond de Corona-maatregelen is het uitgangspunt dat er na 1-7-2021
geen dispensatieregeling meer nodig is en ook niet zal komen.

Dispensatieregeling Algemeen
Door Netbeheerders, verbonden in Netbeheer Nederland (NBN), worden op diverse fronten
geldige certificaten vereist. Dat zijn persoonscertificaten op het gebied van vakbekwaamheid,
veiligheid, processen en systemen. De verlenging van deze certificeringen wordt belemmerd
door de corona-maatregelen. Daarom geeft NBN een tijdelijke ontheffing op de
certificeringseisen zoals die door de netbeheerders worden verlangd van de eigen organisatie
en van dienstverlenende partijen. Deze ontheffing is alleen geldig voor bestaande certificeringen
die als gevolg van de corona-maatregelen niet tijdig verlengd kunnen worden. De ontheffing
wordt aangeduid als “Corona-Dispensatieregeling NBN”

“Corona Dispensatieregeling Netbeheer Nederland”
Door de corona-maatregelen kunnen Stipel-certificaten niet tijdig verlengd worden. Door de
Ledenraad van Netbeheer Nederland (NBN) is daarom een dispensatie vastgesteld op de
geldigheid van BEI- en VIAG-aanwijzingen. Ook is de dispensatieregeling van toepassing op
andere persoonscertificaten.
NBN verleent, als gevolg van de Corona maatregelen, aan de aan haar verbonden partijen
dispensatie voor het verlengen van al in het bezit zijnde certificeringen, onder de volgende
voorwaarden:
- Persoonscertificaten Stipel/PCE voor BEI-VIAG-gerelateerde werkzaamheden dienen
uiterlijk 1 juli 2021 verlengd te zijn.
- Alle andere persoonscertificaten dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2021
verlengd te zijn.
- Gedurende de dispensatieperiode is de bekwaamheid aantoonbaar door het overleggen
van een geldig of een na 1 maart 2020 verlopen certificaat.
De branchepartijen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de randvoorwaarden.
De verificatie hiervan maakt onderdeel uit van de afspraken tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.

Toelichting op “Dispensatie op de geldigheid van Aanwijzingen BEI- en VIAG”:
Er wordt gedoogd dat bij Stipel-certificaten die verlopen voor 1-7-2021 en als gevolg van de
Corona-maatregelen niet tijdig kunnen worden verlengd, de geldigheid van de bijbehorende
BEI- en/of VIAG-aanwijzing wordt verlengd tot uiterlijk 1-7-2021.
Deze dispensatie is van toepassing op alle BEI- en VIAG-aanwijzingen die door branchepartijen
worden gehanteerd en kan door de bedrijven zelfstandig toegepast worden.

Toelichting op “Toegang tot Stipel-examens”:
Met Stipel is afgesproken dat de door Netbeheer Nederland afgesproken dispensatie geen
belemmering geeft voor de toegang tot de Stipel-examens.
Dit heeft betrekking op Stipel-certificaten die verlopen voor 1-7-2021. Voorwaarde is wel dat
deze kandidaten, vóórdat de geldigheid van het huidige Stipel-certificaat verloopt, aangemeld
zijn voor een verlengingsexamen.
De aanmeldingsdatum is bepalend voor de toelatingsreglementen die Stipel toepast. Dat in
deze situatie het daadwerkelijke examen op een later tijdstip gaat plaatsvinden, heeft daar geen
invloed op. De geldigheidsduur van het nieuwe Stipel-certificaat wordt door Stipel vastgesteld
op basis van de examendatum. Stipel kan namelijk geen certificaten verstrekken met een
geldigheidsdatum die in het verleden ligt. Dat betekent dat de dispensatieperiode ook leidt tot
een eenmalige verlengde geldigheidsduur van die certificaten en dat daarmee het jaarritme van
die aanwijzingen verschuift. Dit wordt geaccepteerd. Stipel zal de geldigheidsduur van de
tijdelijke richtlijn “Certificatie tijdens covid-19” aanpassen, zodat de exameninstellingen uniform
kunnen handelen.
De branchepartijen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de randvoorwaarden.
De verificatie hiervan maakt onderdeel uit van de afspraken tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.

Werkgroep E-incidenten levert nieuwe toolboxflyers
Om te leren van incidenten bij het werken aan elektriciteitskabels van netwerkbedrijven
bespreekt de werkgroep E-incidenten, onderdeel van de Groep Veiligheid Regelgeving (GVR),
periodiek de gemelde incidenten en publiceert ze toolboxflyers hiervoor. In dit artikel vertellen
we meer over die flyers en hoe je ze kunt downloaden.
Doel van de werkgroep is het reduceren van incidenten met elektrocutie of vlamboog met als
gevolg (kans op) letsel. In het voorjaar 2020 zijn er twee nieuwe toolboxflyers (nummer 10 en
11) gepubliceerd en in september 2020 is er één nieuwe toolboxflyer (nummer 12) gepubliceerd
op de website BEI-VIAG.
Afgelopen jaar zijn er incidenten geweest waarbij tijdens het voorsteken voor
graafwerkzaamheden een onder spanning staande kabel is geraakt. Hierbij hebben
medewerkers een elektrische schok gekregen. Deze flyer (nummer 10) is gebaseerd op de
opgetreden incidenten en geeft aandachtspunten en maatregelen. Deze flyer is geschikt om te
delen met elke medewerker die werkzaam is in de ondergrond en heeft relatie met de
CROW500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen.
Tijdens het aanpellen van een aansluitkabel, snijdt de monteur met het kabelmes de onder
spanning staande aders aan. Hierdoor ontstaat kortsluiting met een vlamboog. Flyer 11 geeft
het belang aan voor het gebruik van de juiste PBM's bij werkzaamheden aan elektrakabels.
Bij het constateren van afwijkingen tijdens werkzaamheden aan LS-rekken wordt er
doorgewerkt en ontstaat er kortsluiting. Flyer 12 geeft het belang aan van een Laatste Minuut
Risico Analyse (LMRA) en het gebruik van de juiste PBM’s.
Om incidenten met elkaar te verminderen, en het kunnen delen van kennis, is het nodig dat
(bijna) incidenten worden gemeld en geanalyseerd. Op de site van BEI-VIAG is het mogelijk
om incidenten te melden, waarbij het doel is om met elkaar te leren en niet om te wijzen!
De netbeheerders en aannemers, verenigd in de GVR en de Governancecode Veilige
Energienetten (GVE) hebben vastgelegd om gelijk aan de werkgroep E-incidenten ook een
werkgroep G-incidenten (gas) volgend jaar operationeel te hebben.

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.

