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          BIJLAGE 

1 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze bijlage is van toepassing voor: 

• Alle bedrijfsonderdelen van Nobian Rotterdam gevestigd op bedrijvenpark Botlek. 
 

2 DOEL 

Het vastleggen van uitzonderingen die gelden voor de werkvergunning procedure. 
De bijlage is een aanvulling op werkvergunning procedure RDM-QHSE-HS-039. 
 

3 WERKPLAATSEN 

Werkzaamheden die uitgevoerd worden in een werkplaats zijn niet werkvergunning plichtig op de volgende 
uitzonderingen na:  
 

➢ Werkzaamheden betreft aan holle werkstukken (bijv. vaten en/of leidingen), die brandbare, giftige 

of corrosieve stoffen hebben bevat en waarvan niet zeker is gesteld dat het werkstuk schoon is 

(geen schoonverklaring),  
 

➢ Het betreden van een besloten ruimte. 
 

➢ Indien geen schoonverklaring wordt afgegeven of niet kan worden afgegeven moeten de 

werkzaamheden op een werkvergunning worden uitgevoerd. De eigenaar van de equipment 

bereid de werkvergunning voor en verstrekt de werkvergunning. 
 
 

4 WIJZIGINGEN OP DE WERKVERGUNNING AANBRENGEN 

De verstrekker mag schriftelijke wijzigingen op de werkvergunning aanbrengen als bij de verstrekking blijkt 
dat de werkvergunning niet compleet is. Bij aanbrengen van wijzigingen moet aan de volgende 
voorwaarde worden voldaan: 

➢ Alleen beheersmaatregelen toevoegen. 

➢ Beheersmaatregelen of risico’s schrappen is niet toegestaan. 
1.  
De wijzigingen moeten voorzien zijn van paraaf van de verstrekker en datum. Tevens dient een kopie van 
de uitgegeven werkvergunning gemaakt te worden welke de verstrekkende afdeling in beheer heeft. 
 
 

5 CLUSTERING VAN WERKZAAMHEDEN OP WERKVERGUNNING 

Het is mogelijk om werkzaamheden te clusteren op een werkvergunning indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

➢ De werkzaamheden van gelijke aard zijn 

➢ De beheersmaatregelen en voorzorgsmaatregelen identiek zijn 

➢ Alle werkzaamheden in de omschrijving zijn meegenomen 
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6 VERSTREKKING WERKVERGUNNING EXTERNE BUISLEIDINGEN 

De aanvraag van de werkvergunning door planner wordt door werkvergunning voorbereider in behandeling 
genomen, co-signing door operationeel beheerder, co-signing door maintenance engineer ondergrondse 
leidingen, uitgifte werkvergunning vergunning balie en verstrekking op de werkplek wordt gedaan door een 
technician operation. 
 

7 VERSTREKKING WERKVERGUNNING BIJ UITVAL UNITE 

Wanneer Unite door een storing niet beschikbaar is en er werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, 
dan kan gebruik gemaakt worden van werkvergunningsformulieren die de dag ervoor zijn uitgegeven voor 
dezelfde werkzaamheden. Voor aanvraag van een nieuwe werkvergunning kan gebruik gemaakt worden 
van lege template werkvergunning welke zijn opgeslagen als back up werkvergunningen. De autorisatie 
van de werkvergunning wordt uitgevoerd conform deze procedure. Een extra autorisatie bij hoog risico 
werkvergunning van de HSE Specialist is noodzakelijk. Autorisatie kan ter plekke plaatsvinden of per 
akkoord via e-mail met een scan van het werkvergunningsformulier bijgevoegd. Een eventuele TRA-sessie 
dient altijd ter plekke gehouden te worden. 


