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Werken met

Werkvergunningen
Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie
de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze
“license to operate”. Voor onze medewerkers, aannemers en omgeving hanteren wij strikte veiligheids-,
gezondheids- en milieunormen. Het veiligheidsbeleid van Gasunie kenmerkt zich dan ook door een
proactieve benadering ter voorkoming van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties.
Binnen Gasunie wordt gewerkt met werkvergunningen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die
zijn gemaakt over de uitvoering van het werk. Het is
in het belang van ieders veiligheid dat iedereen de
gemaakte afspraken begrijpt en ook naleeft.

Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd
vragen of leg desnoods het werk stil.
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WERKVERGUNNINGEN
Wat is het doel van de werkvergunningen?
Het doel van de werkvergunning is veilig werken en
het daardoor voorkomen van incidenten, ongevallen
en gevaarlijke situaties door het:
	bevorderen van de communicatie tussen partijen
	onderkennen van gevaren en risico’s
	vastleggen van voorzorgsmaatregelen
	vastleggen van gemaakte afspraken

Hoe lang is de schriftelijke werkvergunning geldig?
	Een werkvergunning is één dag geldig en kan

maximaal 7 keer worden verlengd.
Wie zijn betrokken bij een schriftelijke
werkvergunning?
Aanvrager:
Is de persoon die voor of namens de aannemer
de werkzaamheden aanvraagt bij de operationele
afdeling. Dit is vaak de werkvoorbereider van
de aannemer of constructietoezicht namens de
aannemer(s).
Operationeel beheerder:
De direct (gedelegeerd) leidinggevende van
de verstrekker.
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Medeondertekenaar:
Is de persoon die mede beoordeelt dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De
medeondertekenaar kan in voorkomende gevallen
ook de werkbegeleider zijn.
Vergunningvoorbereider:
Is de persoon die namens de verstrekker de voorbereidende operationele maatregelen uitvoert.
Verstrekker:
Is de persoon van de operationele afdeling die
geautoriseerd is voor het uitgeven van werkvergunningen. De verstrekker kan in voorkomende gevallen
ook de werkbegeleider zijn.
Houder:
Is de persoon die belast is met het toezicht op en de
uitvoering van de werkzaamheden conform de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de werkvergunning.
Werkbegeleider:
Is de persoon die er voor zorgt dat de gemaakte
afspraken tussen aannemer en verstrekker worden
nagekomen. De werkbegeleider mag een werkvergunning verlengen en eventueel vrijgeven op de werkplek.
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Werkvergunningen
Minimumvereisten
Aanvrager / verstrekker / medeondertekenaar /
werkbegeleider / operationeel beheerder
VCA - VOL certificaat
geldigheid 10 jaar
Training (Gasunie) Deltalinqs geldigheid 2 jaar
werkvergunning
Houder
VCA – basis
geldigheid 10 jaar
bij voorkeur Training
geldigheid 2 jaar
(Gasunie) Deltalinqs
werkvergunning
Dient de Nederlandse taal te
beheersen en de taal van de
uitvoerenden

Ten minste twee personen (rollen) dienen bij de
werkvergunning betrokken te zijn.
Een verstrekker kan ook werkbegeleider zijn, een
houder kan ook aanvrager zijn.
Wanneer is een schriftelijke werkvergunning
vereist?
Voor werkzaamheden op Gasunie-locaties door
personen die niet tot de eigen beheersorganisatie
behoren is het Gasunie werkvergunningensysteem
van toepassing, o.a. bij:
	niet-operationele werkzaamheden zoals

- onderhoud aan bedrijfsinstallaties
- reparaties in bedrijfsinstallaties
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	gezamenlijke werkzaamheden door verschillende

disciplines, zoals
- het werk van de één kan dat van een ander
beïnvloeden
- (te) veel werkzaamheden tegelijk in eenzelfde
gebied
	(hoog) risico werkzaamheden, zoals

- het werken in besloten ruimtes
- brand-, explosie, elektrocutie, verstikkings-,
beknellings- en/of valgevaar
- risico van het in contact komen met gevaarlijke
stoffen
- hijswerkzaamheden bij installatiedelen die in
bedrijf zijn/onder druk staan
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Werkvergunningen
Onderdelen van de schriftelijke werkvergunning

Kolom 1

Kolom 2

Aanvraag

Maatregelen door

werkzaamheden

verstrekkende afdeling

Werkvergunning
Werkvergunning

NR.NR.

Aanvraag
Aanvraag
werkzaamheden
werkzaamheden

Maatregelen
Maatregelen
te nemen
te nemen
doordoor
verstrekkende
verstrekkende
afdeling
afdeling

Maatregelen
Maatregelen
te nemen
te nemen
doordoor
de houder
de houder

Bekrachtiging
Bekrachtiging

(In te(In
vullen
te vullen
doordoor
de aanvrager)
de aanvrager)

(In te(In
vullen
te vullen
doordoor
verstrekker/vergunningvoorbereider)
verstrekker/vergunningvoorbereider)

(In te(In
vullen
te vullen
doordoor
aanvrager)
aanvrager)

Risico
Risico
categorie:
categorie:hooghoog laag laag
Risico
Risico
analyse(TRA)
analyse(TRA)
nr.:........................................................
nr.:..................................................
Procedure
nr(‘s).:...........................................................
Procedure
nr(‘s).:..................................................................
De kolommen
“Aanvraag
werkzaamheden”
en en
De kolommen
“Aanvraag
werkzaamheden”

Locatie
Locatie
/ equipment
/ equipment
nr.:......................................................................
nr.:......................................................................
WelkWelk
product
product
bevatbevat
of heeft
of heeft
de apparatuur
de apparatuur
/leiding
bevat?
/leiding
bevat?

Nodig
Te nemen
voorzorgsmaatregelen:
Nodig
Te nemen
voorzorgsmaatregelen:

.........................................................
.........................................................

putten,
putten,
goten
goten
en/ofen/of
riolen
riolen
afdekken
afdekken
binnen
binnen

Afdeling
/ Firma:................................................................................
Invloed
van naburige
werkzaamheden:
Afdeling
/ Firma:................................................................................
Invloed
van naburige
werkzaamheden:

systeem
systeem
spoelen
spoelen

communicatiemiddel
communicatiemiddel
(t.w.............................................)
(t.w.............................................)
Toestemming
Toestemming
bijzondere
bijzondere
werkzaamheden:
werkzaamheden:

systeem
purgen
systeem
purgen

brandwaterslang
gereed
met straalpijp
brandwaterslang
gereed
met straalpijp

Operationeel
beheerder
Operationeel
beheerder
Naam:.............................................
Afdeling:.....................
Naam:.............................................
Afdeling:..............
poederblussers
(t.w.......................................................)
poederblussers
(t.w.......................................................)
Handtekening:............
Handtekening:......

systeem
inertiseren
systeem
inertiseren
systeem
controleren
op LSA
systeem
controleren
op LSA

Datum:
__ /__
20__
Datum:
__ //__
/ 20__
overige
brandblusmiddelen
(t.w.....................................)
overige
brandblusmiddelen
(t.w.....................................)

systeem
systeem
airmoven
airmoven

werkplek
werkplek
en/ofen/of
werkstuk
werkstuk
nat houden
nat houden

Vergunning
Vergunning
medemede
beoordeeld:
beoordeeld:

systeem
systeem
inblokken
inblokken

werkplek
werkplek
beveiligen
beveiligen
tegen
tegen
valgevaar
valgevaar

Mede
Mede
ondertekenaar(s)
ondertekenaar(s)

(bloklijstnr./schakelplan:..................................)
(bloklijstnr./schakelplan:..................................)

Naam:.............................................
Afdeling:.....................
Naam:.............................................
Afdeling:..............
(t.w.............................................................................)
(t.w.............................................................................)
Datum:
__ /__
20__
Handtekening:............
Datum:
__ //__
/ 20__
Handtekening:......
geforceerde
ventilatie
geforceerde
ventilatie

systeem
afsteken
systeem
afsteken

Naam:.............................................
Afdeling:.....................
Naam:.............................................
Afdeling:..............
....................................................................................
....................................................................................
Datum:
__ /__
20__
Handtekening:............
Datum:
__ //__
/ 20__
Handtekening:......
....................................................................................
....................................................................................

systeem
afkoppelen
systeem
afkoppelen
systeem
drukvrij
maken
systeem
drukvrij
maken
systeem
produktvrij
maken
systeem
produktvrij
maken

Werkwijze
Werkwijze
:
:

Aanvrager
Aanvrager

werkplek
werkplek
afzetten
afzetten
(zacht)
(zacht) geel/zwart
geel/zwartrood/wit
rood/wit Naam:.............................................
Naam:.............................................
Firma:.........................
Firma:..................

werkplek
werkplek
afzetten
afzetten
(hard)
(hard)
(t.w.........................................)
(t.w.........................................)
Telefoon
Telefoon
:.........................................
:.........................................
Datum:
__ /__
20__
Handtekening:............
Datum:
__ //__
/ 20__
Handtekening:......
mangatwacht/brandwacht
inzetten
mangatwacht/brandwacht
inzetten

labelen
labelen

Omschrijving
Omschrijving
van van
het het
werk:
werk:

“Maatregelen
te nemen
door
de houder”
zijn ingevuld:
juist ingevuld:
“Maatregelen
te nemen
door de
houder”
zijn juist
meter
meter

vonkafscherming
vonkafscherming
plaatsen
plaatsen

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Werkordernummer:............................................................................
Werkordernummer:............................................................................
Nodig
Nodig Gereed
GereedTe nemen
Te nemen
maatregelen
maatregelen

Vergunning
is voorbereid:
Vergunning
is voorbereid:

monteren
monteren
demonteren
demonteren

hakken/boren
hakken/boren

ruimzicht/zuurbril
ruimzicht/zuurbril

Vergunningvoorbereider
Vergunningvoorbereider
Naam:.............................................
Naam:.............................................

openen
openen
installaties
installaties

slijpen
slijpen

omgeving
omgeving
controleren
controleren
op brandbaar
op brandbaar
materiaal
materiaal

gelaatsscherm
gelaatsscherm

Datum:
Datum:
__ /__
__ //__
20__
/ 20__

betreden
betreden
besloten
besloten
ruimte
ruimte

hogedruk
hogedruk
spuiten
spuiten

apparatuur
apparatuur
elektrisch
elektrisch
blokkeren
blokkeren
(bloklijstnr.:......................)
(bloklijstnr.:......................)

gehoorbescherming
gehoorbescherming

Het werk
Het werk
kan veilig
kan veilig
uitgevoerd
uitgevoerd
worden
worden
en deen
beheersmaatregelen
de beheersmaatregelen
zijn doorgesproken
zijn doorgesproken
met de
met
vergunninghouder:
de vergunninghouder:

omgeving
omgeving
controleren
controleren
op toxische
op toxische
stoffen
stoffen

Nodig
Nodig
Aanvullende
Aanvullende
persoonlijke
persoonlijke
beschermingsmiddelen
beschermingsmiddelen

en/ofen/of
agressieve
agressieve
stoffen
stoffen

Handtekening:............
Handtekening:......

branden/gutsen/lassen
branden/gutsen/lassen

vacuüm
vacuüm
cleaning
cleaning

apparatuur
apparatuur
elektrisch
elektrisch
vrijschakelen
vrijschakelen

valbeveiliging
valbeveiliging

röntgen/stralingswerk
röntgen/stralingswerk

gritstralen
gritstralen

(schakelbriefnr.:...............................................................)
(schakelbriefnr.:...............................................................)

handhand
/ arm/ bescherming
arm bescherming
(t.w.........................................)
(t.w.........................................)
Afsluiting
Afsluiting
vindtvindt
gezamenlijk
gezamenlijk
plaats:
plaats:

hijsen
hijsen

graven
graven
handmatig
handmatig

instrumentatie/elektrisch
instrumentatie/elektrisch

graven
graven
machinaal
machinaal

aanboren
aanboren

graven
zuigen
graven
zuigen

milieubeschermende
maatregelen
milieubeschermende
maatregelen

Datum:
__ //__
/ 20__
Datum:
__ /__
20__
persoonlijke
gasalarmering
(t.w.....................................)
persoonlijke
gasalarmering
(t.w.....................................)

stoppelen
stoppelen

..........................
..........................

(t.w.................................................................................)
(t.w.................................................................................)

gebruik
van adembescherming
gebruik
van adembescherming

apparatuur
apparatuur
mechanisch
mechanisch
blokkeren
blokkeren
(bloklijstnr.:...................)
(bloklijstnr.:...................)
besloten
besloten
ruimte
ruimte
conditierapport
conditierapport
(nr.:.................................)
(nr.:.................................)

verzamelplaats:.................................................................
verzamelplaats:.................................................................
Toegepaste
gereedschappen:
Toegepaste
gereedschappen:

JaNee

Nee

Handtekening:......
Handtekening:............

Akkoord
met opgelegde
eisen eisen
en draagt
zorg voor
Akkoord
met opgelegde
en draagt
zorg uitvoering
voor uitvoering

ﬁltermasker
(t.w..............................................)
volgens
vergunningvoorwaarden:
ﬁltermasker
(t.w..............................................)
volgens
vergunningvoorwaarden:
verseverse
luchtkap
luchtkap

Speciale
operationele
aandachtspunten:
Speciale
operationele
aandachtspunten:

Ja

beschermende
beschermende
kleding
kleding
(t.w............................................)
(t.w............................................)
Verstrekker
Verstrekker
Naam:.............................................
Telefoonnummer...
Naam:.............................................
Telefoonnummer..........
binnen
handbereik
vluchtmasker
vluchtmasker
binnen
handbereik

Houder
Houder

Telefoonnummer.........
Telefoonnummer...

Naam:.............................................
Firma:..................
Naam:.............................................
Firma:.........................
persluchtmasker
persluchtmasker
Datum:
__ //__
/ 20__
Handtekening:......
Datum:
__ /__
20__
Handtekening:............
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
Houder
na overdracht
Telefoonnummer...
....................................................................................
Houder
na overdracht
Telefoonnummer..........
Naam:.............................................
Firma:..................
Naam:.............................................
Firma:.........................
Extra
te vullen
verstrekker):
Extra
eiseneisen
(In te(In
vullen
doordoor
verstrekker):

Datum:
__ //__
/ 20__
Datum:
__ /__
20__

Handtekening:......
Handtekening:............

Dagelijkse
vrijgave
opwerkplek
de werkplek
Dagelijkse
vrijgave
op de

Toegepaste
voertuigen
/ equipment:
Toegepaste
voertuigen
/ equipment:

Vrijgave
geldig:
Vrijgave
geldig:

1 week
max.max.
1 week

max.max.uur uur n

Datum
verstrekker
Paraaf
houder
DatumNaam
Naam
verstrekker
Paraaf Naam
Naam
houder P

Mogelijke
risico’s:
Mogelijke
risico’s:

Planning:
Planning:
Gepland
aantal
uitvoerenden
:........................personen
Gepland
aantal
uitvoerenden
:........................personen

Gasmetingen
Gasmetingen

Geplande
Geplande
begindatum
begindatum

Nodig
Nodig
Continu
Continu
Datum
Datum

: __ /__
: __ //__
20__
/ 20__

Geplande
Geplande
einddatum
einddatum

: __ /__
: __ //__
20__
/ 20__

WerkWerk
tijd tijd

: van..................tot.........
: van..................tot.........

Bijzondere
Bijzondere
werkzaamheden:
werkzaamheden:
Besloten
Besloten
ruimte
ruimte

: geen
: geen
beperkingen
beperkingen

Besloten
Besloten
ruimte
ruimte

: beperkingen
: beperkingen

__/__/20__
__/__/20__
__/__/20__
__/__/20__
__/__/
__/__/
20__20__
__/__/20__
__/__/20__
__/__/20__
__/__/20____/__/20__
__/__/20__
__/__/20__
__/__/20__

meting
meting
Tijd Tijd

Afsluiten
Afsluiten

Zuurstof
Zuurstof
(% O2
(%
) O2)
Explosiviteit(% LEL)
(% LEL)
Explosiviteit

Naam:.............................................
Naam:.............................................
Handtekening:............
Handtekening:......

Toxische
Toxische
stoffen
stoffen

Mede
Mede
ondertekenaar(s):
ondertekenaar(s):
gecontroleerd/speciﬁ
gecontroleerd/speciﬁ
eke maatregelen
eke maatregele

3
3
Meetwaarde
Meetwaarde
(ppm/mg/m
(ppm/mg/m
)
)

Stof:Stof:

Houder:
Houder:
de werkplek
de werkplek
is opgeruimd
is opgeruimd
en veilig
en veilig
achtergelaten
achtergelaten

veiligstellingen
veiligstellingen
/ overbruggingen
/ overbruggingen
ingetrokken
ingetrokken

Naam:.............................................
Naam:.............................................
Handtekening:............
Handtekening:......
Vrijgever:
Vrijgever:
maatregelen
maatregelen
opgeheven
opgeheven
en omgeving
en omgeving
normaal
normaal

MAC/grenswaarde:
MAC/grenswaarde:

Naam:.............................................
Naam:.............................................
Handt
Handt
ekening:............
ekening:......

Paraaf:
Paraaf:

Naam:.............................................
Handtekening:......
Naam:.............................................
Handtekening:............

Verstrekker:
Verstrekker:
Follow
Follow
up enup
administratie
en administratie
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Kolom 3

Kolom 4

Maatregelen te

Bekrachtiging

nemen door houder

unning

Werkvergunning

NR.

NR.

zaamheden
te nemen door verstrekkende afdeling

Maatregelen
Maatregelen
te te
nemen
nemen
door
door
verstrekkende
de houder afdeling

Bekrachtiging
Maatregelen te nemen door de houder

or
e aanvrager)
verstrekker/vergunningvoorbereider)

(In(In
te vullen
te vullen
door
door
verstrekker/vergunningvoorbereider)
aanvrager)

nt
evat
nr.:......................................................................
of heeft de apparatuur /leiding bevat?

Welk
Nodig
product
Tebevat
nemen
of voorzorgsmaatregelen:
heeft de apparatuur /leiding bevat?

Risico
(In te
categorie:
vullen door aanvrager)
hoog
laag
Risico categorie:
hoog
laag
Risico analyse(TRA) nr.:..................................................................................
Risico analyse(TRA) nr.:..................................................................................
Procedure nr(‘s).:............................................................................................
Procedure nr(‘s).:............................................................................................
De Nodig
kolommenTe
“Aanvraag
en
De kolommen “Aanvraag werkzaamheden” en
nemen werkzaamheden”
voorzorgsmaatregelen:

...................................

.........................................................
putten, goten en/of riolen afdekken binnen

.............................................................................
urige werkzaamheden:

meter

“Maatregelen putten,
te nemengoten
door deen/of
houder”
zijn juist
ingevuld:
riolen
afdekken
binnen

Nodig

labelen

Gereed
werkplek afzetten
Te nemen
(hard)
maatregelen
(t.w.........................................)
mangatwacht/brandwacht
inzetten
labelen

an het systeem
werk: spoelen

meter

communicatiemiddel
systeem spoelen
(t.w.............................................)

“Maatregelen te nemen door de houder” zijn juist ingevuld:
Aanvrager

Aanvrager vonkafscherming plaatsen

Invloed van naburige
werkzaamheden:
vonkafscherming
plaatsen

............................................................................................................. ...........................................................................................................................................
werkplek afzetten (zacht)
geel/zwart
rood/wit
Naam:.............................................
werkplek afzetten (zacht)

eed
:............................................................................
Te nemen maatregelen

Bekrachtiging

Firma:...................................................
geel/zwart
rood/wit
Naam:............................................. Firma:...................................................

Telefoon :.........................................
werkplek afzetten (hard) (t.w.........................................) Telefoon :.........................................
Datum: __ /__
/ 20__
Handtekening:......................................
Datum: __ /__ / 20__
Handtekening:......................................
mangatwacht/brandwacht
inzetten
Toestemming communicatiemiddel
bijzondere werkzaamheden:
(t.w.............................................) n.v.t.
Toestemming bijzondere werkzaamheden:

n.v.t.

systeem controleren op LSA

systeem
purgen
brandwaterslang
gereed met straalpijp
Operationeel beheerder
brandwaterslang
gereed
met straalpijp
Operationeel
beheerder
Naam:.............................................
Afdeling:...............................................
Naam:............................................. Afdeling:...............................................
poederblussers
(t.w.......................................................)
systeem
inertiseren
poederblussers (t.w.......................................................)
Datum: __ /__
/ 20__
Handtekening:......................................
systeem controleren
op LSA
overige
brandblusmiddelenHandtekening:......................................
(t.w.....................................) Datum: __ /__ / 20__
overige brandblusmiddelen
(t.w.....................................)

systeem airmoven

werkplek en/of
systeem
werkstuk
airmoven
nat houden

systeem inblokken

systeem inblokken
werkplek beveiligen tegen valgevaar
Mede ondertekenaar(s)
werkplek beveiligen
tegen valgevaar
Mede ondertekenaar(s)
Afdeling:...............................................
Naam:............................................. Afdeling:...............................................
(t.w.............................................................................)
(bloklijstnr./schakelplan:..................................)Naam:.............................................
(t.w.............................................................................)
Datum: __ /__
/ 20__ ventilatie
Handtekening:......................................
Datum: __ /__ / 20__
Handtekening:......................................
systeem
afsteken
geforceerde
geforceerde
ventilatie

systeem purgen
systeem inertiseren

(bloklijstnr./schakelplan:..................................)
systeem afsteken

n.v.t.
Vergunning mede beoordeeld:

n.v.t.

Naam:.............................................
Afdeling:...............................................
Naam:............................................. Afdeling:...............................................
systeem afkoppelen
....................................................................................
....................................................................................
Datum: __ /__
/ 20__
Handtekening:......................................
Datum: __ /__ / 20__
Handtekening:......................................
systeem drukvrij maken
....................................................................................
....................................................................................

systeem afkoppelen
systeem drukvrij maken

systeem produktvrij maken

systeem produktvrij maken
omgeving controleren op toxische stoffen

onteren en/of agressieve stoffen

Vergunning mede
werkplek
beoordeeld:
en/of werkstuk nat houden

hakken/boren

Nodig

Aanvullende
omgeving
persoonlijke
controleren
beschermingsmiddelen
op toxische stoffen
ruimzicht/zuurbril
en/of agressieve stoffen

n.v.t.
Vergunning is voorbereid:

Vergunning is voorbereid:

n.v.t.

Vergunningvoorbereider
Nodig Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen
Vergunningvoorbereider
Naam:.............................................
Naam:.............................................
ruimzicht/zuurbril
Datum: __ /__
/ 20__
Handtekening:......................................
Datum: __ /__ / 20__
Handtekening:......................................
gelaatsscherm

geving
ties controleren op brandbaar materiaal
slijpen

gelaatsscherm
omgeving
controleren op brandbaar materiaal

aratuur
elektrisch blokkeren (bloklijstnr.:......................)
en ruimte
hogedruk spuiten

gehoorbescherming
veilig uitgevoerd worden en de beheersmaatregelen
apparatuur
elektrisch blokkeren (bloklijstnr.:......................) Het werk kan gehoorbescherming

Het werk kan veilig uitgevoerd worden en de beheersmaatregelen

aratuur elektrisch vrijschakelen
n/lassen

valbeveiliging
apparatuur
elektrisch vrijschakelen

zijn doorgesproken met de vergunninghouder:

vacuüm cleaning

zijn doorgesproken
met de vergunninghouder:
valbeveiliging

akelbriefnr.:...............................................................)
gswerk
gritstralen

hand / arm bescherming (t.w.........................................) Afsluiting vindt
gezamenlijk
plaats: (t.w.........................................)
Ja
Nee
(schakelbriefnr.:...............................................................)
hand
/ arm bescherming
Afsluiting vindt gezamenlijk plaats:

aratuur mechanisch blokkeren (bloklijstnr.:...................)
graven handmatig

/elektrisch
graven machinaal
oten ruimte conditierapport (nr.:.................................)

apparatuur
beschermende
mechanisch
kleding (t.w............................................)
blokkeren (bloklijstnr.:...................)Verstrekkerbeschermende kleding (t.w............................................) Verstrekker
Telefoonnummer....................................
Naam:............................................. Telefoonnummer....................................
besloten
ruimte
binnen
conditierapport
handbereik(nr.:.................................) Naam:.............................................
vluchtmasker binnen handbereik
vluchtmasker

eubeschermende maatregelen

/ 20__ gasalarmeringHandtekening:......................................
persoonlijke gasalarmering
(t.w.....................................) Datum: __ /__
milieubeschermende
maatregelen
persoonlijke
(t.w.....................................) Datum: __ /__ / 20__

graven zuigen

..........................
.................................................................................)

amelplaats:.................................................................

dschappen:

tionele aandachtspunten:

(t.w.................................................................................)
gebruik van
adembescherming
gebruik van adembescherming
Akkoord met opgelegde
eisen
en draagt zorg voor uitvoering

Ja

Nee

Handtekening:......................................

Akkoord met opgelegde eisen en draagt zorg voor uitvoering

verzamelplaats:.................................................................
ﬁltermasker (t.w..............................................) volgens vergunningvoorwaarden:
ﬁltermasker (t.w..............................................) volgens vergunningvoorwaarden:
verse luchtkap
Houder
verse luchtkap Telefoonnummer....................................
Houder
Telefoonnummer....................................
Naam:.............................................
Naam:............................................. Firma:...................................................
persluchtmasker
persluchtmasker Firma:...................................................
Datum: __ /__
/ 20__
Handtekening:......................................
Datum: __ /__ / 20__
Handtekening:......................................
Speciale operationele
....................................................................................
aandachtspunten:
....................................................................................
.................................................................................... Houder na overdracht
....................................................................................
Telefoonnummer....................................
Houder na overdracht
Telefoonnummer....................................
Naam:............................................. Firma:...................................................
Naam:............................................. Firma:...................................................
Extra eisen (In te vullen door verstrekker):

uigen / equipment:

Datum:
/__ (In
/ 20__
Handtekening:......................................
Datum: __ /__ / 20__
Handtekening:......................................
Extra__
eisen
te vullen door verstrekker):
Dagelijkse vrijgave op de werkplek
Dagelijkse vrijgave op de werkplek
Vrijgave geldig:
Datum

Mogelijke risico’s:

o’s:

max. 1 week

Naam verstrekker

Paraaf

max.

Vrijgave geldig:
niet verlengen

uur

Naam houder

Paraaf

max. 1 week

Aantal
Uit- Naam verstrekker
Datum

Paraaf

max.

uur

Naam houder

voerenden

Gasmetingen
voerenden :........................personen
Continu
Datum
uumDatum : __ /__ / 20__
__/__/20__ __/__/20__ Nodig
__/__/ 20__
__/__/20__
meting Tijd
m Tijd
: __ /__ / 20__
Zuurstof : van..................tot.........
(% O2)
Explosiviteit
(% LEL)

Toxische stoffen
aamheden:
3
(ppm/mg/m
)
e Meetwaarde
: geen
beperkingen

e Stof:

: beperkingen

__/__/20__

__/__/20__ __/__/20__
__/__/20__ __/__/ 20__
__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

niet verlengen
Paraaf

Aantal Uitvoerenden

__/__/20__

Afsluiten

Afsluiten

Zuurstof

(% O2)

Houder: de werkplek is opgeruimd en veilig achtergelaten

Houder: de werkplek is opgeruimd en veilig achtergelaten

Explosiviteit

(% LEL)

Naam:............................................. Handtekening:......................................
Naam:............................................. Handtekening:......................................

Toxische stoffen
Meetwaarde (ppm/mg/m3)
Stof:

Mede ondertekenaar(s): gecontroleerd/speciﬁeke maatregelen
veiligstellingen / overbruggingen ingetrokken

Mede ondertekenaar(s): gecontroleerd/speciﬁeke maatregelen
veiligstellingen / overbruggingen ingetrokken

Naam:............................................. Handtekening:......................................
Naam:............................................. Handtekening:......................................
Vrijgever: maatregelen opgeheven en omgeving normaal

Vrijgever: maatregelen opgeheven en omgeving normaal

MAC/grenswaarde:

MAC/grenswaarde:

Naam:............................................. Handtekening:......................................
Naam:............................................. Handtekening:......................................

Paraaf:

Paraaf:

Naam:............................................. Handtekening:......................................
Naam:............................................. Handtekening:......................................

Verstrekker: Follow up en administratie

Verstrekker: Follow up en administratie
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Werkvergunningen
Taak Risico Analyse
Indien een activiteit en de daarbij behorende risico’s
onvoldoende inzichtelijk en te beheersen zijn (geen
procedures of specifieke werkinstructies aanwezig)
of door middel van de risico-inventarisatie hulplijst
(RBH) als hoog risico worden aangemerkt, dient
aanvullend op de werkvergunning verplicht een Taak
Risico Analyse te worden uitgevoerd. De werkvergunning wordt dan geclassificeerd als “hoogrisico
werkvergunning”.
Er kunnen twee soorten risico’s worden onderscheiden:
	risico’s vanuit de werkzaamheden op het proces.

De TRA wordt gemaakt door de aanvrager
	risico’s vanuit het proces op de werkzaamheden.

De TRA wordt gemaakt/aangevuld door de
verstrekker
Aanvrager – taken en verantwoordelijkheden
	Juiste en duidelijke omschrijving geven van de

werkzaamheden
	Juiste maatregelen aangeven voor een veilige

uitvoering van het werk, eventueel in overleg
met de houder
	De risicocategorie bepalen en eventueel zorgen

voor een taak risico analyse, samen met de
verstrekker
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Operationeel beheerder – taken en
verantwoordelijkheden
	Beoordeelt mede de werkvergunning op basis van

de voorgenomen beheersmaatregelen ingeval het
hierbij gaat om werkzaamheden met een groot
risico voor personen, installaties en/of milieu.
Medeondertekenaar – taken en
verantwoordelijkheden
	Bekrachtigt mede de werkvergunning voor akkoord

voor het veiligstellen van apparatuur en/of processystemen, die onder zijn verantwoordelijkheid
vallen (hoogspanningsinstallatie, gezamenlijke
utilities en dergelijke)
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Vergunning voorbereider – taken en
verantwoordelijkheden
	Voert in opdracht van de verstrekker de te nemen

operationele maatregelen uit
	Voert de noodzakelijke gas- en zuurstofmetingen

vlak voor aanvang werkzaamheden uit en tekent
deze af op de werkvergunning
Verstrekker – taken en verantwoordelijkheden
	Beoordelen van de aangevraagde werkzaamheden,

voorgestelde maatregelen die de houder moet nemen en eventueel meegeleverde taak risico analyse
	Eventueel aanvullende taak risico analyse maken,

samen met de aanvrager en/of houder
 Eventuele extra eisen vaststellen
	De operationele maatregelen bepalen die door

zijn afdeling genomen moeten worden voor het
creëren van een veilige werkplek
 Bepalen of gasmetingen noodzakelijk zijn
 Bespreken van de inhoud van de werkvergunning
	Productinformatie (MSDS-bladen) geven,

indien nodig
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Houder – taken en verantwoordelijkheden
	Kennisnemen van de werkvergunning, de

eventuele taak risico analyse(s) en instemmen
met de vereiste voorzorgsmaatregelen
 Bespreken van de vergunning met de uitvoerenden
	Treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen en

het controleren hiervan
	Uitvoeren van het werk en toezicht houden op

een correcte uitvoering van het werk conform
werkvergunning
	Bij afwijking (werkplan, alarm, twijfel, incident,

ongeval of gevaarlijke situatie) het werk stoppen
en contact opnemen met de werkbegeleider
 Afmelden van de werkzaamheden bij de verstrekker

Werkbegeleider – taken en verantwoordelijkheden
	Aanspreekpunt voor de verstrekker bij het

uitvoeren van werkzaamheden door een aannemer
	Draagt zorg voor een goede communicatie tussen

de aannemer en de verstrekker
	Draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken

tussen aannemer en verstrekker worden nagekomen
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Werkvergunningen
Het is van groot belang dat de houder van de vergunning en de uitvoerenden begrijpen hoe het werk veilig
uitgevoerd moet worden. Stel je dus kritisch op naar
de verstrekker en de medeondertekenaar van de
vergunning. Het gaat tenslotte om ieders veiligheid.
Werk veilig of werk niet!
Invullen van de werkvergunning
 Schrijf duidelijk en voor iedereen leesbaar
 Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen
	Later aangebrachte (ongeautoriseerde) wijzigingen

maken de vergunning ongeldig
 Het origineel is bestemd voor de houder
	De werkvergunning moet op de werkplek aan-

wezig zijn, tenzij anders is overeengekomen
 De kopie is bestemd voor de verstrekker
 	Op de achterzijde van de werkvergunning staat

nog belangrijke informatie
Vragen/meer informatie? Je kunt altijd terecht bij de
verstrekker van de werkvergunning.
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