Nieuwsbrief BEIVIAG
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’.

BEI BHS
Er is dit keer een beperkt aantal wijzigingen op de BEI-BHS, waarvan we er graag twee willen
benoemen.
De eerste is een verduidelijking op VWI E134-234 over de noodzaak tot, en mate en aard van
het toezicht bij het verwijderen van buiten bedrijf gestelde kabels.
De tweede is een verandering rond artikel 7.3.4 uitbesteding via een DUO-werkplan. In de BEIBHS stond een uitgebreide procesbeschrijving met de vermelding dat dit proces door de IV kon
worden aangepast. In de praktijk bleek dit toch vragen en verwarring te geven. Daarom is in het
artikel alleen nog het kader aangegeven waaraan het moet voldoen. De uitgebreide
procesomschrijving is verplaatst naar de nieuwe bijlage 20, als voorbeeld van hoe het kan.
Daarmee hebben bedrijven de ruimte om binnen de kaders een andere inrichting op te stellen.
Tegelijkertijd is er een aanpassing gedaan rond de overdracht bij uitbesteding via een DUOwerkplan, wat namens de WV gedaan mag worden door de ploegleider. De eis dat deze
ploegleider minimaal een AVP-aanwijzing moet hebben, is vervallen.
Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de transitiepresentatie die binnenkort beschikbaar is en
via de website gepubliceerd zal worden.

BEI BLS
Dit keer een flink aantal wijzigingen in de BEI-BLS. Veel daarvan gaan over aanpassing van
definities of weeffoutjes in de regelgeving.
Twee wijzigingen zijn het vermelden waard:
De eerste wijziging is dat de VOP-LS-meters voortaan ook de activiteiten van de VOP-LSassistent mag uitvoeren. Let wel: andersom geldt dat niet, dus de VOP-LS-assistent mag niet de
activiteiten van de VOP-LS-meters uitvoeren.
De tweede wijziging betreft de DUO-werkplannen. De wijziging is inhoudelijk hetzelfde als deze
wijziging bij de BEI-BHS.
Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de transitiepresentatie die binnenkort beschikbaar is en
via de website gepubliceerd zal worden.

VIAG
De werkgroep VIAG heeft in de juni vergadering van de GVR+ de wijzigingenlijst VIAG (per 15
april 2018) aangeboden.
Na ampele discussies is deze vervolgens door de GVR vastgesteld.
Enkele in het oog springende punten hieruit zijn:
 In artikel 4.12 wordt het risico op CO-vorming in gastoestellen genoemd bij een verhoogde
uitlaatdruk van huisdrukregelaars. Hierbij is geen onderscheid gemaakt of het over de
geregelde uitlaatdruk gaat of over de sluitdruk. Dit wordt in de release 15 april 2018 wel
gedaan
 Bij overdracht van een veiliggestelde werkplek van netbeheerder naar aannemer krijgt de
WV van de aannemer ook de mogelijkheden en middelen om de getroffen
veiligheidsmaatregelen te borgen.
 In de VWI G-14 en G-16 wordt bij werken met gasuitstroming het risico dat uitstromend gas
kan ontsteken expliciet genoemd. De maatregel die hierbij getroffen moet worden is dat
uitsluitend gebruik van vonkvrij gereedschap gemaakt mag worden.

Doorlopend worden vragen vanuit de sector die binnen komen op de site beiviag.nl beantwoord
en opgenomen in de vraag- en antwoordlijst. Deze vraag- en antwoordlijst wordt 4 keer per jaar
op de genoemde website gepubliceerd.
Inmiddels zijn alle wijzigingen in de VIAG, de VWI’s en de bijlagen verwerkt en zullen in oktober
ook op de website beiviag.nl geplaatst worden.
Tenslotte zal een ieder met een VIAG-aanwijzing voor 15 april 2018 op de hoogte moeten zijn
van alle wijzigingen. Hiervoor is inmiddels ook een transitiepresentatie opgesteld die hiervoor
gebruikt kan worden.

OPLEIDINGSTABELLEN
De beheergroep opleidingstabellen is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging vanuit de
branche en is eind vorig jaar begonnen met het screenen van de veelvoud aan opleidingen die
in de tabel staan opgenomen. Uitgangspunt daarbij is de opleidingen te beoordelen naar inhoud
die opleidt tot de taken en werkzaamheden waarvoor aanwijzingen geldend zijn. Om zo voor
alle nieuwe of verhogende aanwijzingen een uniforme opleidingstabel samen te stellen waarin
ook de nieuwe of hernoemde opleidingen in staan opgenomen. Daarbij zijn ook opleidingen
vervallen, waarbij rekening is gehouden met de mensen die reeds een geldende aanwijzing
hebben en bij her certificering van huidige aanwijzing niet nogmaals worden gescreend op
diploma’s en certificaten van opleidingen. De actuele lijst is te vinden op www.beiviag.nl.
Tijdens dit proces heeft de beheergroep afgelopen jaar een oproep gedaan naar opleiders om
relevante opleidingen aan te melden die nu nog staan omschreven als “Specifieke aanvullende
opleiding of cursus; voor te leggen aan beheergroep”. Dit kan middels de bestaande procedure
welke te vinden is op de website www.beiviag.nl onder het kopje ‘Overige documenten’.
De opleidingstabellen worden een aantal keer per jaar in een nieuwe versie gepubliceerd
inclusief nieuwe opleidingen. De meest recente versie is van 10 oktober 2017.

Werkgroep E-INCIDENTEN
Net voor de zomervakantie is de werkgroep “E-incidenten” van start gegaan als onderdeel van
de Groep Veiligheids Regelgeving. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de
bedrijven Enduris, Coteq, Enexis, Liander, Stedin, Van Gelder, Baas, V&SH, BAM en Vialis.
Doel van de werkgroep is het reduceren van incidenten met elektrocutie of vlamboog als gevolg.
Dit willen we bereiken door het leren van elkaar. Ieder kwartaal gaat de werkgroep een flyer van
een opgetreden incident verspreiden. De eerste flyer is onderdeel van deze nieuwsbrief en is
eveneens op de website van beiviag verschenen onder het kopje BEI-BHS, ‘Toolboxflyers’.
De flyer kan binnen de organisatie voor toolboxmeetings gebruikt worden.
Binnenkort kunnen E-incidenten voor deze werkgroep ook gemeld worden via de website via
‘Feedback en Vragen’, vink hiervoor het onderdeel ‘E-incident’ aan.

WWW.BEIVIAG.NL
Alle veiligheidsinstructies overzichtelijk bij elkaar
Alle veiligheidswerkinstructies zijn vanaf nu
gemakkelijk te vinden en te raadplegen op de
nieuwe website. De BEI-BLS-, BEI-BHS- en VIAGdocumenten, zoals VWI's en infokaarten, staan op
www.beiviag.nl.
Je vragen en feedback, maar ook de aanvraag voor
beoordeling van een opleiding kan je kwijt via het
formulier op de website.

