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Aard wijziging
Versiedatum aangepast
Paginanummering aangepast
Aanpassing paginanummering en beperkt aantal paragraafkoppen op tekstuele aanpassingen nieuwe ISO-norm
− Vaste bijlage I aangepast naar losse bijlage 1
− Vaste bijlage II aangepast naar losse bijlage 3
− Losse bijlagen 2 en 4 toegevoegd
Versiedatum ISO verwijderd
Toelichting nieuwe versie toegevoegd
Overgangstermijnen aangepast: er wordt uitgegaan van een overgangstermijn van ruim 1 jaar
Aanpassing verwijzing van vaste “bijlage I.2.2.” naar “losse bijlage 1: Procedure Audits en Auditsystematiek”
Actualisatie overzicht deelnemers Stichting CKB.
Energie-Nederland is nieuw toegevoegd.
NL Kabel en NSTT zijn als deelnemer verwijderd, omdat zij beiden:
o Niet als partij zijn aangemerkt bij de oprichting (zie statuten)
o Niet in de tussentijd tot de Stichting zijn toegetreden
o Op dit moment ook geen deel uitmaken van het Centraal College van Deskundigen
Integratie wijzigingen d.d. april 2011 in de tekst (zie wijzigingsdocument d.d. 1-4-2011) - VCA-P is toegevoegd
Verwijzing naar voorbeeldmodellen verwijderd. Voorbeeldmodellen zijn op www.ckb.nl opgenomen
Aanpassing verwijzing van vaste “bijlage I” naar “losse bijlage 1: Procedure Audits en Auditsystematiek”
Toevoeging tussenkopjes
Integratie wijzigingen d.d. april 2011 in de tekst (zie wijzigingsdocument d.d. 1-4-2011) - Toegevoegd: “Een
voorlopig certificaat kan niet worden afgegeven onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie”
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Aard wijziging
Samenvoeging K-E (Tussenspanning) en K-F (Hoogspanning) tot K-E (Hoogspanning) n.a.v. besluit CCvD d.d.
10-10-2012/17-4-2013. K-F komt te vervallen. Er doen zich daarbij drie situaties voor:
a. Certificaathouders die alleen gecertificeerd zijn voor K-E: Proces K-E wordt uitgebreid naar ≥ 110kV. Er
verandert niets aan het certificaat.
b. Certificaathouders die gecertificeerd zijn voor K-E en K-F: Proces K-F komt te vervallen op het certificaat,
feitelijk verandert er niets.
c. Certificaathouders die alleen gecertificeerd zijn voor K-F: Hun procescertificering voor K-F zal worden
omgezet naar K-E. Zij ontvangen een nieuw certificaat.
Eliminatie reeds vervallen processen B-O, B-P en B-Q
Aanpassing verwijzing naar “artikel 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5” naar “losse bijlage 2: “Normen, publicaties en referenties””
met toelichting i.v.m. loskoppeling vaste paragraaf 2.2 met het oog op periodieke actualisatie
NB: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorschrijven van de juiste van toepassing zijnde normen, wet- en
regelgeving in het bestek/de aanbesteding. Certificaathouder heeft een informatieplicht en dient te voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving en besteks-/aanbestedingseisen. Dit is in de toelichting opgenomen.
Actualisatie normoverzicht in “losse bijlage 2: “Normen, publicaties en referenties””
Eliminatie versiejaar bij definitie “Regeling”
Actualisatie gebruikte, toevoeging nieuwe en verwijdering niet gebruikte afkortingen en begrippen
Aanpassing verwijzing van “paragrafen 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5” naar “losse bijlage 2: “Normen, publicaties en
referenties””
Toevoeging “(KLIC-melding in het kader van de WION)” bij “Tekeningen… verstrekt door of via Kadaster”
Toevoeging “De meest recente “Auditrapportage CKB” is te downloaden via www.ckb.nl”.
Toevoeging aan laatste alinea van de tekst “en dient bij voorkeur schriftelijk te worden aangetoond door het
overleggen van schriftelijke bewijsstukken.”
Toevoeging functie “Kabelwerker”, analoog aan “Overzicht Toegelaten Opleidingen”. De functie is van toepassing
voor alle processen in de Kabelinfrastructuur (K-A t/m K-E en/of K-G t/m K-L).
Aanpassing scopes voor functie “Voorman Kabelinfra” naar alle scopes
Eliminatie vervallen scope K-F bij “Grondwerker” en “Uitvoerder Energiekabels”
Toevoeging lasfuncties, analoog aan “Overzicht Toegelaten Opleidingen”.
Toevoeging “(horizontale boringen)” bij functie “Assistent Boormeester”, analoog aan Loopbaanplanner 2013,
n.a.v. vragen uit de markt
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Aard wijziging
Aanpassing processen functie “Assistent Boormeester” conform paragraaf 9.2.4b: S-A t/m S-F
Er is een nieuwe versie 2013 van de Loopbaanplanner. Omdat de in de CKB-Regeling opgenomen functies
gedetailleerder omschreven zijn dan de functies in de Loopbaanplanner, is besloten de verwijzing naar de
Loopbaanplanner eruit te halen.
Tekstuele correctie ISO-verwijzing
Aanpassing verwijzing van “Hoofdstuk 9” naar “Losse bijlage 3 “Functie-eisen””
Aanpassing verwijzing van vaste “Bijlage II ”Opleidingen”” naar “Losse bijlage 3 “Functie-eisen””
Toevoeging verwijzing naar “Losse bijlage 4: Procedure voor het aanmelden van een niet in de Regeling
genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen” naar aanleiding van de vele vragen uit de markt.
Actualisatie verwijzingen UAV 1989 -> UAV 2012
Actualisatie VCA-verwijzingen
Aanpassing tekst over “Kabelrestanten en Restanten Warmtedistributie” naar tekst voor “Kabel- en
buisleidingrestanten” i.v.m. invoering nieuw Landelijk Afvalbeheerplan (Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) ->
Landelijk Afvalbeheerplan 2009 - 2012 (LAP2))
Toevoeging verwijzing naar “Losse bijlage 3 “Functie-eisen”” bij aanwijzing aanspreekpunt
Toevoeging tekst over “Oplevering” uit 7.5.1
Toevoeging verwijzing naar “Losse bijlage 3 “Functie-eisen”“
Verschuiving tekst inzake de inzet van vakbekwaam personeel naar “Aanvullende voorschriften voor alle scopes”.
Verschuiving tekst inzake de procedures en werkwijze voor sleufloze technieken naar de (nieuwe) “Aanvullende
voorschriften voor de Scope Sleufloze Technieken”
Tekstuele aanpassing inzake wet- en regelgeving en aanvullend door Opdrachtgever geformuleerde technische
eisen en/of richtlijnen
“Aanvullende voorschriften voor alle scopes” onder punt 12: aanpassing “Proefsleuven” naar “(Proef)sleuven”,
aangezien de CROW 250 ook van toepassing is op de sleuven zelf.
“Aanvullende voorschriften voor Buizenlegbedrijven” onder punt 1: Verwijdering voorbeeld geldigheidstermijn LMK
om onafhankelijkheid CKB te waarborgen en toevoeging processen B-K t/m B-N.
Verplaatsing tekst over “Oplevering” naar 7.2
Verplaatsing tekst over “Vrijgave en oplevering” naar paragraaf 7.5.2
Tekstuele correctie ISO-verwijzing (“Geldigheidverklaring” -> “Validatie”)
Toevoeging tekst over “Vrijgave en oplevering” uit paragraaf 7.5.1
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Aard wijziging
Verwijzing naar voorbeeldmodel “Keuringsplan projectuitvoering” verwijderd. De betreffende bijlage III waarnaar
verwezen wordt, is in de versie 2009 komen te vervallen. De voorbeeldmodellen zijn op www.ckb.nl opgenomen
Tekstuele correctie ISO-verwijzing (“Bewakings- en meetapparatuur” -> “Monitorings- en meetuitrusting”)
Tekstuele correctie ISO-verwijzing (“Bewaking” -> “Monitoring”)
Tekstuele aanpassing t.g.v. integratie informatie uit paragraaf 9.2.2, 9.2.3 9.2.4 en 9.2.5 met de informatie uit
vaste bijlage II “Opleidingen” in de nieuwe L”osse bijlage 3 “Functie-eisen””. De losse bijlage geeft per in de CKBRegeling Scope en per binnen de Scope geïdentificeerde functie (zie paragraaf 6.2.1) een totaaloverzicht van de
aan de betreffende functie gestelde vakbekwaamheids-, kennis-, ervarings- en opleidingseisen.
De studiebelasting en opleidingseisen zijn opgenomen in een separaat document dat door de Projectgroep
Opleidingen gebruikt zal worden ter toetsing van toe te laten opleidingen.
Vereenvoudiging indeling gestuurde boringen.
Aanpassing “proefsleuven” -> “(proef)sleuven”
Normverwijzing naar NEN 3652 bij Proces S-D verwijderd. Norm is ingetrokken
Verwijdering versiejaar bij normverwijzing 7244-2 i.v.m. actualisatie
Onduidelijke verwijzing naar 11.2 verwijderd
Layouttechnische aanpassingen om de leesbaarheid te verhogen
Aanpassing “waterleiding” -> “drinkwaterleiding” ter verduidelijking. Tevens layouttechnische aanpassingen om
de leesbaarheid te verhogen
Aanpassing van vaste “Bijlage I” naar “Losse bijlage 1: Procedure Audits en Auditsystematiek” om actualisatie te
vereenvoudigen
Integratie wijzigingen d.d. april 2011 in de tekst (zie wijzigingsdocument d.d. 1-4-2011) - Tekst toegevoegd
inzake minimaal te besteden tijd t.b.v. initiële audits.
Integratie wijzigingen d.d. april 2011 in de tekst (zie wijzigingsdocument d.d. 1-4-2011) - Tekst toegevoegd
inzake minimaal te besteden tijd t.b.v. systeemaudits.
Actueel normenoverzicht opgenomen in “Losse bijlage 2: “Normen, publicaties en referenties”” met het oog op
periodieke actualisatie
Aanpassing van vaste “Bijlage II “Opleidingen”” naar “Losse bijlage 3 “Functie-eisen”” om actualisatie te
vereenvoudigen. In deze bijlage is tevens de tekst uit paragraaf 9.2.2, 9.2.3 9.2.4 en 9.2.5 geïntegreerd om per
functie een volledig beeld van de gestelde eisen te bieden.
Structurele keuze voor term “spiegellas”/”spiegellasser” i.p.v. “stuiklas”/”stuiklasser” in overzicht toegelaten
opleidingen; tevens splitsing eisen “elektromoflasser” en “spiegellasser” ter verduidelijking
Toevoeging kennis van CROW250 instructiekaart voor grondwerker
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Aard wijziging
“Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van
vrijstellingen” toegevoegd als integrale losse bijlage naar aanleiding van de vele vragen uit de markt.
Tekstuele aanpassingen, incl. verplaatsing tekst over “Oplevering” naar 7.2.3 resp. 7.5.2. Ter verduidelijken
verwijzing “dit” pag. 25
Kleine – niet-inhoudelijke - tekstuele en layouttechnische aanpassingen
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