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Processchema LS bij DO en GO

PL

(A)VP

OIV    = Operationeel Installatie Verantwoordelijke     

WV = Werkverantwoordelijke                                     

BD      = Bedieningsdeskundige

PL     = Ploegleider                                                       

(A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon

WP      = Werkplan                                                         

BP       = Bedieningsplan

VM    = Veiligheidsmaatregelen                                   

PL

(A)VP

BD

Alleen in geval

van afwijkingen, 

storingen en/of

UBH: Melding

bed.handelingen

gereed

Alleen in geval

van afwijkingen, 

storingen en/of

UBH: Melding

bed.handelingen

gereed

Bij UBH: 

Verzoek start BP.

Bij BBH in netten en

SBH: Melding start

bed. handelingen

BD

Bijlage 3a versie 15-04-2019 behorend bij de 

BEI-BLS (geen wijzigingen t.o.v. vorige versie)

Alleen in

geval van

UBH: 

Opdracht

start BP

PL

(A)VP

Bij UBH: 

Verzoek start BP.

Bij BBH in netten en

SBH: Melding start

bed. handelingen

Melding WP en BP 

gereed op door IV

te bepalen wijze

Alleen in

geval van

UBH: 

Opdracht

start BP

Melding van

wijziging in

net, station

of netkast

Het voorbereidings- en

uitgifteproces, inclusief 

opdrachtverstrekking, is

afhankelijk van de uit

te voeren activiteiten;

zie hiervoor 

bijlage 5

Melding WP en BP 

gereed op door IV

te bepalen wijze

Bij activiteiten door meerdere ploegen 

tegelijkertijd moet er bij start /beëindiging 

van elke processtap contact zijn tussen elke PL

en de WV (op de door de WV te bepalen wijze)

In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat

deel verantwoordelijke WV; bij een mono-werkplan is

dat steeds dezelfde; bij een duo-werkplan moet er

overdracht tussen de WV’n plaats vinden zodat er

op elk moment slechts één WV verantwoordelijk is.

In de diverse stappen in dit schema zo nodig

toezicht door de WV en/of terugkoppeling

naar de WV op de afgesproken momenten

De uitvoering van montages in netten moet tijdig bij

het meldpunt bekend zijn; procesafspraken daarover

zijn per netbeheerder te bepalen en verder niet in 

dit schema aangegeven; zie artikel 6.6 in de BEI BLS

OIV

In geval van een GO is

goedkeuring door OIV

vereist 

Werkuitgifte


