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Werkvergunningen

Werk veilig of werk niet
Werkzaamheden mogen pas beginnen
na toestemming van Noordgastransport.
Lees de werkvergunning nauwkeurig
en controleer of de daarin omschreven
beheersmaatregelen daadwerkelijk
aanwezig zijn. Tref vervolgens de
voorzorgsmaatregelen die horen bij het
werk dat je gaat uitvoeren.

Blijf alert tijdens het
werk. Bij twijfel: stel
je vraag, begin niet
of leg het werk stil!
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Sinds de eerste succesvolle
boring op het Nederlands
continentaal plat in 1970
is Noordgastransport B.V.
uitgegroeid tot één van de
grootste transporteurs van
offshore gewonnen aardgas.
Het bedrijf beschikt over een
enorme dosis vakkennis en
ervaring, en werkt voortdurend
aan de ontwikkeling van
nieuwe technieken en het
verbeteren van methoden.
Veiligheid heeft daarbij prioriteit.
Noordgastransport wil dan
ook dat alle medewerkers,
contractors en leveranciers
weten wat wij verstaan onder
‘veiligheid op het hoogste plan
stellen’ en dat zij daaraan een
bewuste bijdrage leveren.
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Wat is het doel van de
werkvergunning?
• Veilige uitvoering van werkzaamheden.
• Voorkomen van incidenten.

Wie zijn betrokken bij een
werkvergunning?
• A anvrager: werkvoorbereider
c.q. uitvoerder.
• Verstrekker/vrijgever: operator
Noordgastransport.
• Houder: degene die het werk uitvoert.

Werkvergunningen

De werkvergunning wordt samen met de
aanvrager door de operator opgesteld.

Noordgastransport maakt voor
werkvergunningen gebruik van een
elektronisch systeem dat alleen
toegankelijk is voor de operators.

Waarom worden werk
vergunningen gebruikt?
• Vastleggen van gemaakte afspraken.
• Onderkennen van gevaren en risico’s.
• Vastleggen van voorzorgsmaatregelen.
• Bevorderen van communicatie tussen
partijen.
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Wanneer is een
werkvergunning vereist?

Hoe lang is een
werkvergunning geldig?

Het werkvergunningensysteem is van

Een werkvergunning is maximaal één

toepassing op alle werkzaamheden aan

dag geldig.

de installatie.

Wanneer er binnen de dag een wisseling

Voor de start van de uitvoering van de

van houder plaatsvindt, moet de

werkzaamheden moet je je melden bij de

vergunning opnieuw worden uitgegeven.

operator. Deze beoordeelt de situatie met
behulp van de ‘Risico Bepaling Hulplijst’
(RBH) en geeft de werkvergunning af.
Deze RBH bepaalt tevens of er,
aanvullend op de werkvergunning,
verplicht een Taak Risico Analyse (TRA)
moet worden uitgevoerd.
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Onderdelen van de
werkvergunning

De aanvrager: taken en
verantwoordelijkheden
• Geeft een juiste en duidelijke

Blok 1
• A anvragen van werkzaamheden.

omschrijving van de werkzaamheden.
• Geeft aan welke maatregelen zijn
vereist voor een veilige uitvoering van

Blok 2

het werk.

• Maatregelen door verstrekkende
afdeling.

Blok 3
• Maatregelen door houder.

Blok 4
• Bekrachtiging.
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De verstrekker: taken en
verantwoordelijkheden

De houder: taken en
verantwoordelijkheden

• Bepaalt de risicocategorie met behulp

• D raagt de vergunning altijd bij zich.

van de RBH en zorgt eventueel voor
een Taak Risico Analyse (in overleg met
de aanvrager).
• Bepaalt de maatregelen die door zijn
afdeling genomen moeten worden voor
het creëren van een veilige werkplek
(inspecteer werkplek).
• Beoordeelt de voorgestelde, door de
houder te nemen maatregelen.
• Geeft indien nodig productinformatie
met werkvloer-inspectiekaarten (WIK).
• Bespreekt werkvergunning.

• Leest de werkvergunning en stemt in
met de vereiste voorzorgsmaatregelen.
• Bespreekt de vergunning met de
uitvoerende(n).
• Treft de juiste voorzorgsmaatregelen en
controleert deze.
• Voert het werk uit of geeft direct leiding
op de werkplek.
• Houdt toezicht op een correcte
uitvoering en is aanwezig op de
werkplek.
• Stopt het werk bij wijzigende

• Stelt eventuele extra eisen vast.

omstandigheden en neemt contact

• Bepaalt of gasmetingen noodzakelijk

op met de verstrekker en de direct

zijn.
• Bewaart actieve vergunningen op een
centrale plaats.
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leidinggevende.
• Meldt de werkzaamheden af.
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Het is heel belangrijk dat de houder van
de vergunning begrijpt hoe het werk
veilig moet worden uitgevoerd. Stel je
dus kritisch op naar de verstrekker van
de vergunning. Het gaat tenslotte om
ieders veiligheid.

De vrijgever: taken en
verantwoordelijkheden
• Controleert of alle voorgeschreven
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
• Geeft de vergunning af.
• Houdt toezicht op het naleven van
de vergunningsvoorwaarden.
Zodra de werkzaamheden zijn afgerond:
• Herstelt de genomen maatregelen;
• Stelt ‘situatie normaal’ vast.
Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd
terecht bij de leidinggevende.
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