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Doel werkvergunning 
Gemaakte afspraken, voorwaarden, beheersmaatregelen en condities van een karwei vast te stellen zodat 
de uit te voeren werkzaamheden nooit kunnen leiden tot: 

• onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu 

• onaanvaardbare risico’s voor de installaties 

• verstoringen van de bedrijfsvoering 
 

Je hebt daar bindende afspraken voor nodig tussen: 

• aanvrager 

• verstrekker 

• houder 
 
Een geldige werkvergunning is een van de  
Life-Saving Rules 

 
 
 
 
 
Doel werkvergunningcontrole 
Een extra check voor het opvolgen van de voorgeschreven beheersmaatregelen zodat de werkzaamheden 
veilig uitgevoerd worden. Daarnaast is het goed om te beoordelen of men voldoende op de hoogte is van 
de uit te voeren activiteit en hoe te handelen in geval van een noodsituatie. Dit is belangrijk om snel te 
kunnen handelen.  Er zijn ook mensen op site aan het werk die hier niet dagelijks komen en het niet 
zomaar vanzelfsprekend is wat te doen in geval van een ongewenste gebeurtenis. 
Op de laatste pagina is een overzicht van vragen die men kan stellen tijdens een werkvergunningcontrole. 
Indien een van de vragen met “nee” wordt beantwoord dan is het goed om Operations of de 
Toezichthouder erbij te halen om samen te kijken naar een oplossing.  
Indien noodzakelijk pas het Golden Principle toe 
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1- Risicobeoordeling, activiteiten en omschrijving 

2- Maatregelen verstrekkende afdeling en aanvullende     
     informatie 

3- Maatregelen houder 

4- Bekrachtiging belanghebbende 

Hoe is de werkvergunning opgebouwd? 
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Gevaren herkenning  JA NEE N.V.T Opmerkingen 

1. Voert activiteiten uit die omschreven staan in de werkvergunning?      

2. Goede omschrijving van de werklocatie(s) die onder de 
werkvergunning vallen ?  

     

3. Goede omschrijving van de gebruikte gereedschappen      

4. Zijn er, indien nodig, passende speciale voorzorgsmaatregelen 
getroffen? 

     

5. Is de werkvergunning uitgegeven voor de juiste duur?      

6. Zijn de (eventuele) bijlages aanwezig? 
Denk aan TRA, V&G plan, CSE plan, Hijstekening etc. 

     

7. Heeft de houder de LMRA uitgevoerd? 
Check dit d.m.v. een van de vragen opnieuw te stellen. 

     

8. Zijn alle benodigde handtekeningen op de werkvergunning gezet?      

9. Is de werkvergunning in het veld uitgegeven?       

10. Zijn de juiste gevaren geïdentificeerd en zijn de juiste 
voorzorgsmaatregelen genomen? 

     

11. Zijn er (indien noodzakelijk) gasmetingen uitgevoerd?  
(geldigheid 8 uur of anders) 

     

12. Is Lototo van toepassing. Zo ja, is de Try Out van toegepast?      

13. Weet uitvoerende wat ze moeten doen in een noodsituatie?      

14. Weet waar vluchtmogelijkheden, nood- oogdouches of 

brandblusvoorzieningen zijn? 

     

15. Weet met welke (gevaarlijke) stoffen hij/zij mogelijk in aanraking 

kan komen. 

     

Hulpmiddel voor de controle 
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Na de controle in het veld kan je de data verwerken in de werkvergunningscontrole 

database op de QHSE Site. Met deze informatie worden de contractors  mede beoordeeld. 

Als er een afwijking wordt geconstateerd kan er een melding in Enablon (IMS) worden 

gemaakt. Hiermee kunnen trends zichtbaar worden voor QHSE op het gebied van veiligheid 

 

https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00111T04455/Lists/Werkvergunningscontrole%20database/Overzicht1.aspx
https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00111T04455/Lists/Werkvergunningscontrole%20database/Overzicht1.aspx
https://nobian.enablon.com/prd/

