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Autorisatie 
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Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
12 8-1-2021 P. Vanrolleghem Actualisatie 
13 12-4-2021 P. Vanrolleghem / J. de Haan /         
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Actualisatie 

14 21-12-2021 J. van der Ree ‘’Werkzaamheden mogen onder 
begeleiding van een operator zonder 
werkvergunning plaatsvinden’’ verwijderd  

1. Doel 

Het doel van de werkvergunningsprocedure is het vastleggen van de voorwaarden voor het 
aanvragen en verstrekken van werkvergunningen.  
 Bij het uitvoeren van werkzaamheden mogen geen negatieve effecten ontstaan voor de 

veiligheid en gezondheid van personen, installaties, omgeving of milieu.  
 Om dit te bereiken zijn bindende afspraken noodzakelijk tussen de aanvrager, houder en 

verstrekker van de werkvergunning.  
 

 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 
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3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 

TVB Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden. 

TRA Taakrisicoanalyse 

Aanvrager Geeft opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden door de Houder 
van de werkvergunning. Hij start de vergunningsprocedure door de door 
hem te verstrekken gegevens op de werkvergunning te vermelden en 
eventueel benodigde ingevulde formulieren of procedure te verzorgen.  

De Aanvrager dient in bezit zijn van het certificaat "Veiligheid voor 
Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)".  

Tevens dient hij bij de afdeling SHEQ een “Werkvergunning training” te 
hebben gevolgd. 

Logboek Het gaat hierbij om werkzaamheden waarvoor geen maatregelen conform 

de verwijzingen op de schriftelijke werkvergunning door de verstrekkende 

afdeling, aanvrager en/of houder genomen moeten worden.  

De uit te voeren werkzaamheden dienen geregistreerd te worden in 
het daarvoor bestemde registratiesysteem (logboek) bij de 
verstrekkende afdeling. 

Werkvergunning Een werkvergunning is een getekende verklaring om nader omschreven 
werkzaamheden in fabrieken of installaties uit te mogen voeren. 

Gastesten Door personen met een erkend gasmeetcertificaat uitgevoerde metingen 
met betrekking tot zuurstof-, LEL- en/of toxische stoffen percentages. De 
gemeten waardes, dienen op de werkvergunning vermeld te worden. 
Alleen personen die in het bezit zijn van een erkend gasmeetcertificaat 
mogen testen uitvoeren. 

Houder Is de persoon die namens de opdrachtgever (aanvrager) belast is met het 
directe toezicht op het naleven van de in de werkvergunning en 
opgestelde TRA gestelde eisen bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

Hij is namens zijn opdrachtgever verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren 
van de werkzaamheden door zijn medewerkers (en hem zelf) in 
vaktechnische zin en het naleven van de gestelde voorwaarden in de 
werkvergunning. Hij dient zorg te dragen, dat alle relevante informatie en 
instructie bij de onder zijn toezicht personen bekend wordt gemaakt. De 
houder dient er zorg voor te dragen, dat de werkvergunning op de 
werkplek aanwezig is (op papier of digitaal). Let op dat digitale bronnen 
ATEX-proof dienen te zijn in EX-gebieden. Zo niet, dan dient er een 
papierenversie gebruikt te worden van de werkvergunning. 

De houder dient in bezit zijn van minimaal het certificaat "Basisveiligheid 
(VCA)". Tevens dient hij de SHEQ “Werkvergunning training” te hebben 
gevolgd. 
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Karwei-verantwoordelijke Is het aanspreekpunt voor de verstrekker ingeval werkzaamheden 
worden uitgevoerd door een aannemer of eigen medewerkers. 
Daarnaast neemt de karwei-verantwoordelijke ook het werk af en keurt 
dit goed. 

LMRA Laatste Minuut Risico Analyse. Moet ingevuld worden door de houder 
met zijn medewerkers op de werkplek, voor aanvang werkzaamheden. 
LMRA dient tijdens de werkzaamheden altijd in acht worden genomen. 

Medeondertekenaar Is de persoon die mede ondertekend dat de werkzaamheden veilig 
kunnen worden uitgevoerd op grond van zijn functie als beheerder van 
betreffende apparatuur of leidingsysteem (graafwerkzaamheden).  

Bij werkzaamheden, anders dan met spanningsvrij verklaring in 
elektrische bedrijfsruimten als trafo’s- en hoogspanningsruimten wordt 
de werkvergunning door een bevoegd installatie verantwoordelijke als 
medeondertekenaar bekrachtigd. De mede ondertekenaar dient in 
bezit zijn van het certificaat "Veiligheid voor Operationeel 
Leidinggevenden (VOL-VCA)" en volgens de ISO17024 gecertificeerd 
is tot werkverantwoordelijke of installatie verantwoordelijke én 
benoemd door de werkgever AVR. Tevens dient hij de SHEQ 
“Werkvergunning training” te hebben gevolgd.  
 

Operationeel beheerder Is de direct leidinggevende van de verstrekker of operationeel 
beheerder. Veelal is dit het Hoofd van een Productieafdeling. De 
Operationeel beheerder dient in bezit zijn van het certificaat "Veiligheid 
voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)". Tevens dient hij de 
SHEQ “Werkvergunning training” te hebben gevolgd.  
 

Risicocategorie / TRA Indeling van de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden in “hoog of 
laag”. Ingeval van risicocategorie “hoog”, dient een Taak Risico Analyse 
(TRA) opgesteld te worden. De bepaling van de categorie is een 
verantwoordelijkheid van de aanvrager. De verstrekker heeft altijd de 
bevoegdheid om voor een zwaardere categorie te kiezen. Een TRA derde 
mag gebruikt worden maar dient vermeld te worden op de 
werkvergunning. 

Spanningsvrij verklaring Een verklaring in een gewaarmerkt formulier (bladzijden voorzien van 
opvolgende nummering), waarop de status van de elektrische installatie 
staat aangegeven (smeltveiligheden verwijderd, losgekoppeld, 
aangesloten, stand-by). 

De spanningsvrij verklaring is dan tevens een schriftelijke werkvergunning 
voor de monteur.   

Blokkeerverklaring Een verklaring in een gewaarmerkt boek (bladzijden voorzien van 
opvolgende nummering) met formulieren, waarop de status van alles wat 
nodig is om een installatie deel onbedoeld in werking te kunnen nemen. 
Blokkeerverklaringen gelden niet alleen voor werkschakelaars en motoren. 
Ook afsluiters en andere zaken die niet geopend mogen worden of 
regel/op/dicht kleppen wordt de werkschakelaar geblokkeerd.   

Vergunningvoorbereider Persoon die namens de verstrekker de voorbereidende operationele 
maatregelen uitvoert. Dit zijn de “maatregelen te nemen door 
verstrekkende afdeling”. De vergunningvoorbereider dient minimaal in 
bezit te zijn van het certificaat "Basisveiligheid (Basis VCA)". Tevens dient 
hij de SHEQ “Werkvergunning training” te hebben gevolgd.  
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Verstrekker Is geautoriseerd voor het uitgeven van werkvergunningen.  

De verstrekker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de 
in de vergunning gestelde voorwaarden, de noodzakelijke informatie en 
instructie aan de houder op basis waarvan het werk veilig kan worden 
uitgevoerd.  

De verstrekker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de op het 
formulier aangegeven maatregelen, die door de verstrekkende afdeling 
genomen moeten worden. Hij dient op het naleven hiervan het redelijk te 
vorderen toezicht te houden, respectievelijk te laten houden.  

De verstrekker dient in bezit zijn van het certificaat "Veiligheid voor 
Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)". Tevens dient hij de SHEQ 
“Werkvergunning training” te hebben gevolgd. 

WBGT-index De Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) index. De WBGT-index is een 
werktijden norm voor het uitvoeren van werkzaamheden onder 
hittebelasting. Voor het werken onder hoge temperatuur (> 38 ºC) wordt 
verwezen naar procedure 50.013 Hittebelasting - WBGT meting. De 
meting dient door de verstrekker opgenomen te worden op de 
werkvergunning van de houder.  
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4. Flowchart 
 

  

Vergunning verstrekking

Bonnenoverleg (verdeling jobs naar 
werkvoorbereiding)

Aanmelden jobs gereed voor planning

Planning opstellen

Beoordeling planning door Productie

Opstellen defenitieve planning na 
aanpassingen

Voorbereiden werkzaamheden op 
planning

Werkvoorbereiding bereidt jobs voor

Versturen conceptplanning naar 
Productie (48 uur van tevoren)

Akkoord/niet akkoord doorgeven aan 
planner

Versturen definitieve planning naar 

Werkvergunningen zijn voorbereidt
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5. Werkwijze 
 

5.1 Soorten werkvergunningen 
 
Afhankelijk van de aard van de uit te voeren werkzaamheden onderscheiden we binnen de AVR twee soorten 
werkvergunningen en een logboek: 
 
 Werkvergunning: Normaal risico 
 Werkvergunning: Hoog risico 
 Logboek 

 
5.2 Werkvergunning 
 
Een werkvergunning is een getekende/bindende verklaring, om nader omschreven werkzaamheden onder daarvoor 
vastgestelde voorwaarden uit te mogen voeren. De vergunning is opgedeeld in vier aparte kolommen: 
 
 Aanvraag werkzaamheden 
 Maatregelen te nemen door de verstrekkende afdeling 
 Maatregelen te nemen door de houder 
 Bekrachtiging 

 
Voor werkzaamheden die behoren tot risicocategorie HOOG of LAAG en ingeval van bijzondere situaties zijn 
werkvergunningen een absolute voorwaarde. 

Geldigheid 

Een heetwerkvergunning is geldig voor maximaal één kalenderweek (maandag tot en met zondag).  

Een werkvergunning is geldig voor een aaneengesloten periode van maximaal één kalenderweek. Het formulier wordt 
tenminste in duplo uitgeschreven: 

 Origineel is voor de Houder 
 Kopie in Ultimo voor de verstrekker 

Werkvergunningen worden pas geldig als deze door de aanvrager, verstrekker en houder zijn ondertekend.  

Taak-, Risico-, Analyse (TRA) 

Een hoog risico werkvergunning zal altijd voorzien moeten zijn van een TRA. De TRA wordt opgesteld door de aanvrager. 
Eventueel in samenwerking met de karweiverantwoordelijke. Een TRA derden mag gebruikt worden, maar dit dient op de 
werkvergunning vermeld te worden. 

Een TRA dient minimaal te omvatten: 

 Taakstap en/of activiteit 
 Risico / gevaar / blootstelling 
 Maatregelen 
 Dient altijd gekoppeld te zijn aan een hoog risico werkvergunning 

 
Heetwerkvergunning 

Een heetwerkvergunning is hetzelfde als een Hoog Risico werkvergunning met als verschil dat er gecontroleerd dient te 
worden door de verstrekker of het risico van brand/broei niet aanwezig ná inleveren van de werkvergunning. 

Bewaking van de zone na de heetwerk werkzaamheden 

 Controle 30 minuten na beëindigen werkzaamheden. 
 Controle 3 uur na beëindigen werkzaamheden. 

 
Voor deze controles is men verplicht dit af te tekenen op de heet werk vergunning. Een heetwerkvergunning is geldig voor 
een aaneengesloten periode van maximaal één week. Het formulier wordt tenminste in duplo uitgeschreven: 

 Origineel is voor de houder 
 Kopie in Ultimo voor de verstrekker 
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5.3 Werkzaamheden die vrijgesteld zijn van een werkvergunning 
 
De volgende werkzaamheden zijn vrijgesteld voor het aanvragen van een werkvergunning: 
 
 Werkzaamheden die eigen zijn aan de activiteiten van een productieafdeling 
 Werkzaamheden die eigen zijn aan de activiteiten in werkplaatsen, laboratorium, magazijn, garage en/of kantoren 
 Werkzaamheden die via een logboek uitgevoerd mogen worden 

 
Het doel van een logboek is het voorkomen, dat onnodig een digitale werkvergunning wordt aangevraagd voor het 
uitvoeren van kleine routine matige werkzaamheden “zonder specifieke risico’s” voor personen, installatie en/of milieu. In 
plaats daarvan kunnen de werkzaamheden geregistreerd worden in het hiervoor bestemde logboek. Dit voorkomt dat de 
waarde van het verstrekken van een digitale werkvergunning wordt aangetast. 

 
5.4 Aanvraag van een werkvergunning 
 
De aanvrager van de werkvergunning is verantwoordelijk voor een juiste en volledige omschrijving van de uit te 
voeren werkzaamheden.  
 
De aanvrager treedt in overleg met de verstrekker over de uit te voeren werkzaamheden en omstandigheden ter plaatse. 
Bij voorkeur wordt de aanvraag mondeling doorgesproken met de verstrekker om onduidelijkheden, die tot vertraging of 
onveilige situaties kunnen leiden, te voorkomen.  

De strekking voor het aanvragen van een werkvergunning is om dit tijdig bij de verstrekker in te leveren. Als stelregel is 
dat minimaal twee werkdagen vóór 12.00 uur vóór de datum van de uitvoering van de werkzaamheden. Voor niet te 
plannen werkzaamheden (storingen of prio 3 bonnen) dient de aanvrager overleg te voeren met de verstrekker. De 
aanvrager maakt een inschatting in welke risicocategorie de uit te voeren werkzaamheden vallen: “Laag of Hoog”. Deze 
werkvergunningen kunnen nog op dezelfde dag worden uitgegeven.   

Voorbeeld: 

Voor aanvang werkzaamheden op maandag, dient de aanvrager de werkvergunning bij de verstrekker in te dienen op 
donderdag vóór 12.00 uur. 

5.5 Maatregelen te nemen door verstrekkende afdeling 
 
De verstrekkende afdeling is verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen. De maatregelen hebben betrekking op: 
 
 Behandeling van de werkvergunning 
 Bepalen van de invloed van andere activiteiten op het werk 
 Geven van productinformatie 
 Bepalen, uitvoeren en vastleggen van operationele maatregelen 
 Aangeven van speciale operationele aandachtspunten 
 Aangeven van mogelijke operationele risico's 
 Uitvoeren van de gas- en/of zuurstofmetingen en WBGT-meting 
 Controleren van de werkplek vóór aanvang van het karwei 

 
Gas (LEL en Toxisch)-, zuurstof en/of warmte (WBGT) metingen 

De verstrekker bepaalt of voor het vrijgeven van de werkplek een gas (LEL en Toxisch)-, zuurstof- of warmte (WBGT) 
meting noodzakelijk is en of er gedurende de werkzaamheden continue metingen moeten worden uitgevoerd.  
Bij het betreden van een besloten ruimte zijn gas (LEL en Toxisch)- en/of zuurstofmetingen altijd noodzakelijk. Dit geldt 
tevens voor plaatsen waar explosiedampen vrij kunnen komen (tankparken).  

Gas (LEL en Toxisch)-, en zuurstofmetingen dienen zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden genomen te 
worden. De uit te voeren werkzaamheden mogen niet later dan twee uur na de 1e meting aanvangen, anders moet er een 
nieuwe meting uitgevoerd worden.  

Het plaatsen van een continue gasmeting is toegestaan om de ruimte te monitoren.  
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5.6 Maatregelen te nemen door houder 
 
De aanvrager geeft aan welke maatregelen hij op grond van de gekozen werkmethode noodzakelijk acht om de 
werkzaamheden veilig uit te voeren. Verder geeft de aanvrager aan welke aanvullende persoonlijke 
beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn, als aanvulling op de in het werkgebied al geldende verplichtingen.  
 
5.7 Bekrachtiging van een werkvergunning 
 
Een werkvergunning is pas geldig als deze is bekrachtigd door: 
 
 Aanvrager 
 Voorbereider 
 Verstrekker 
 Houder 
 
In voorkomende gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat een werkvergunning mede wordt bekrachtigd door andere 
personen. In voorkomende gevallen kunnen dit de onderstaande personen zijn: 
 
 Operationeel beheerder 
 Medeondertekenaar (bijvoorbeeld een installatieverantwoordelijke) 

 
5.8 Houder na overdracht 
 
Overdracht van een werkvergunning is mogelijk indien de feitelijke houder de volgende werkdag (shift) niet aanwezig is. 
De vervangende persoon wordt “houder na overdracht” genoemd.  
 
De houder na overdracht meldt zich bij de verstrekker. De verstrekker dient de naam van de nieuwe houder in te vullen 
via Ultimo. De werkvergunning wordt dan ingenomen en verlengd. 
 
5.9 Verlenging van een werkvergunning 
 
Als de werkzaamheden meerdere werkdagen (shifts) in beslag zullen nemen, dan moet de werkvergunning worden 
verlengd. Verlenging van de werkvergunning vindt dagelijks plaats om 07.00 uur, 15:00 uur en 23.00 uur. 

Aan het einde van de werkdag meldt de houder zich af bij de verstrekker.  

De houder levert de werkvergunning in voor verlengen. Bij het hervatten van het werk binnen dezelfde kalenderweek, 
wordt de werkvergunning weer uitgegeven. 

Verlenging vindt plaats na herbeoordeling door de verstrekker. Hierbij dient de verstrekker als volgt te handelen: 

 Hij laat de werkplek controleren of de omstandigheden op de werkplek niet zijn veranderd. 
 Hij laat in voorkomende gevallen gas (LEL en Toxisch)-, zuurstof- of warmte (WBGT) metingen uitvoeren. 
 Hierna tekent hij het origineel voor verlenging af. 
 Hij draagt er zorg voor dat de werkvergunning wordt uitgegeven. 

 
Ingeval de werkzaamheden na dagdiensttijd wordt voortgezet (overwerk) en/of in ploegendienst uitgevoerd, dan dient 
men de verstrekker hiervan op de hoogte te stellen.  

De houder of houder na overdracht dient de werkvergunning voor verlenging af te laten tekenen. Bij het beëindigen van 
de werkzaamheden meldt hij zich af en levert de vergunning in bij de verstrekker.  

5.10 Inleveren van een werkvergunning 
 
De houder is verantwoordelijk, dat de uitgegeven werkvergunning aan het einde van de werkdag wordt ingeleverd bij de 
verstrekker. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, dan moet men dit kenbaar maken aan de verstrekker. Na 
inname wordt de werkvergunning door de verstrekker gesloten. Inname betekent dus einde werkzaamheden. De 
werkvergunning is hierdoor niet meer geldig. De houder dient zijn werkplek schoon en opgeruimd achter te laten. 
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5.11 Uitgifte tijdens revisie- of nieuwbouwproject 
 
Tijdens een revisie- of nieuwbouwproject, kan een andere werkwijze voor het aanvragen en verstrekken van een 
werkvergunning worden gehanteerd.  

Hiervoor mag in een door de operationeel beheerder te bepalen periode afgeweken worden van de standaard opgestelde 
werkvergunningsprocedure. 

Het werkgebied kan dan aangeduid worden als ‘Revision Area of Restricted Area’. In voornoemde gevallen dient door de 
project-/stopleider een VGM-plan te worden opgesteld. Hierin dient de werkwijze voor het aanvragen en verstrekken van 
werkvergunningen te zijn vastgelegd.  

5.12 Verstrekking tijdens noodsituaties 
 
In noodsituaties kan het invullen van een werkvergunning de veiligheid van personen, installatie en/of omgeving in de 
weg staan, omdat alle beschikbare tijd nodig is voor observeren en/of het nemen van maatregelen. De verstrekker kan in 
deze situatie beslissen, dat het uitschrijven van een werkvergunning niet van toepassing is.  

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in noodsituaties moeten de uitvoerende personen zich altijd melden bij de 
wachtchef van de fabriek of installatie. Er dient wel tenminste rekening gehouden te worden met de volgende zaken: 
 
 Het nemen van gas- en/of zuurstoftesten 
 Het betreden van besloten ruimten 
 Het (elektrisch) veiligstellen van installaties 
 
Werkvergunningen bij een noodsituatie verliezen hun geldigheid en dienen na het ‘sein veilig’ weer opnieuw verstrekt te 
worden. 
 
Bij uitval IT-systeem zal er een papieren template van de werkvergunning gebruikt worden, handmatig ingevuld worden, 
(1 voor de houder, 1 voor de strekker) en vervolgens verstrekt worden. 

5.13 Verstrekking tijdens wacht- en waakdienst en bij prio 1 werkvergunningen 
 
Bij het oproepen van een wacht- en waakdienst medewerker of bij prio 1 werkvergunningen is de dienstdoende 
(wacht)chef van de fabriek / installatie de aanvrager/verstrekker. 
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5.14 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

5.14.1 Inleiding 
 
Niemand kan zich onttrekken aan zijn eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkplek op grond van het feit, 
dat hij in het bezit is van een werkvergunning. Indien de situatie onveilig is en er een acuut gevaar dreigt voor personen, 
installatie en/of omgeving, dan heeft een ieder het recht en de plicht om de werkzaamheden te onderbreken. In 
voorkomende gevallen is de houder van de werkvergunning verplicht om de verstrekker hiervan onmiddellijk op de hoogte 
te stellen. De feitelijke verstrekking van een werkvergunning en hiervoor noodzakelijke bevoegdheden zijn door de 
operationeel beheerder gedelegeerd naar geautoriseerde lijnfunctionarissen van de fabriek of installatie waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Aanvragers zijn door het afdelingshoofd geautoriseerd voor het aanvragen van een 
werkvergunning.  
 
HR heeft een 2 jaarlijkse training werkvergunningen voor verstrekkers, houders en aanvragers geborgd in hun 
opleidingen en trainingen. Alleen medewerkers met deze training mogen werkvergunningen aanvragen, verstrekken 
binnen AVR.  
 
5.14.2 Taken en verantwoordelijkheden van de aanvrager 
 
 Kan in overleg met de verstrekker treden over uit te voeren werkzaamheden en omstandigheden op de werkplek. 
 Kan in overleg met de verstrekker treden een inschatting van de risico categorie van de werkvergunning (hoog of laag). 
 Voert procedure uit tot het maken van een Taak Risico Analyse (TRA) ingeval het werkzaamheden betreft, die vallen 

onder de risico categorie “Hoog”. 
 Draagt er zorg voor, dat de opgestelde TRA vooraf wordt doorgesproken met de Verstrekker, Houder en 

Karweiverantwoordelijke. 
 Vult de kolom “aanvraag werkzaamheden” op de werkvergunning in. 
 Vult de kolom “maatregelen te nemen door houder” in. 
 Bekrachtigt de werkvergunningaanvraag. 
 Levert de werkvergunning in bij de verstrekker. 
 Controleert de status van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden zoals die zijn aangegeven op de 

werkvergunning. 
 Draagt er zorg voor, dat de nodige acties worden genomen om gebreken op de werkplek op te heffen. 
 Na gereed melding van het karwei controleert hij of deze op de juiste wijze zijn uitgevoerd en of de werkplek ordelijk is 

opgeleverd, samen met de houder, karweiverantwoordelijke/aanvrager en verstrekker 
 

5.14.3 Taken en verantwoordelijkheden van de verstrekker 
 
 Registreert welke maatregelen door de verstrekkende afdeling genomen moeten worden. 
 Gaat na of alle te nemen maatregelen door de verstrekkende afdeling daadwerkelijk genomen zijn. 
 Maakt een beoordeling of de aangegeven maatregelen, die door de houder genomen moeten worden juist en toereikend 

zijn. 
 Draagt er zorg voor, dat het installatieonderdeel waaraan gewerkt gaat worden, wordt aangewezen aan de Houder van 

de werkvergunning. 
 Overlegt met de aanvrager over inschatting van de categorie risico “ Hoog of laag”. 
 Draagt bij aan de uitvoering van de TRA (indien van toepassing); 
 Wijst de Houder op eventuele locatie gebonden veiligheids- of werkregels. 
 Vult in welke gastesten genomen dienen te worden (indien noodzakelijk). 
 Controleert of de vereiste gastesten zijn uitgevoerd en zijn afgetekend op de werkvergunning. 
 Controleert of alle gegevens en informatie op de werkvergunning nog juist en toereikend zijn voor de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 Schrijft indien noodzakelijk aanvullende maatregelen voor aan de houder. Deze mogen niet tegenstrijdig zijn met de 

maatregelen, die de aanvrager heeft voorgeschreven. 
 Laat de houder bevestigen, dat hij akkoord gaat met de opgelegde eisen en zorg zal dragen voor de uitvoering van de 

voorwaarden en laat de Houder dit bekrachtigen d.m.v. zijn handtekening. 
 Bekrachtigt de werkvergunning en geeft hiermee aan, dat de genomen maatregelen door de verstrekkende afdeling 

toereikend zijn om het werk veilig uit te kunnen uitvoeren. 
 Bewaart de kopie van de werkvergunning gedurende de werkzaamheden in Ultimo. 
 Controleert aan de hand van de werkzaamheden of deze conform de afspraken worden uitgevoerd. 
 Ontvangt de werkvergunning retour van de houder na beëindiging van de dagelijkse werktijd en bespreekt met de Houder 

de status van de achtergelaten werkplek en eventueel de voortgang van de werkzaamheden. 
 Controleert na definitieve beëindiging van de werkzaamheden de achtergelaten werkplek met de karweiverantwoordelijke 

/ aanvrager en houder  
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5.14.4 Taken en verantwoordelijkheden van de houder 
 
 Is namens zijn opdrachtgever verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden door zijn 

medewerkers (en hem zelf) in vaktechnische zin. 
 Neemt de werkvergunning door met de verstrekker.  
 Geeft bij eerste uitgifte van de werkvergunning het aantal uitvoerende medewerkers door aan de verstrekker. 
 Draagt er zorg voor dat de LMRA zoals aangegeven op de achterzijde van de werkvergunning op de werkplek wordt 

ingevuld. 
 Dient er zorg voor te dragen, dat alle relevante informatie en instructie bij de onder zijn toezicht werkende personen 

bekend worden gemaakt en nageleefd. 
 Houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en het opvolgen van de maatregelen zoals, die zijn omschreven 

in kolom drie van de werkvergunning. 
 Geeft bij verlenging van de werkvergunning het aantal uitvoerende medewerkers door aan de verstrekker. 
 Controleert dagelijks bij beëindiging van de werkzaamheden de status van de achter te laten werkplek op orde en 

netheid, brandgevaar en overige gevaren. 
 Draagt er zorg voor, dat de achter te laten werkplek geen gevaar oplevert voor anderen. 
 Meldt zich af en levert de werkvergunning in op het uitgiftepunt en bespreekt met de verstrekker de status van de 

achtergelaten werkplek en de voortgang van de werkzaamheden. 
 Draagt er zorg voor, dat na definitieve beëindiging van de werkzaamheden de werkplek opgeruimd wordt opgeleverd en 

voert alle overgebleven materialen op de juiste wijze af. 
 Meldt aan zijn opdrachtgever (aanvrager), dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en controleert met verstrekker en 

aanvrager/karweiverantwoordelijke de werkplek en het resultaat. 
 

5.14.5 Taken en verantwoordelijkheden van de medeondertekenaar 
 

 Bekrachtigt mede de werkvergunning voor akkoord met de uit te voeren werkzaamheden voor zover deze van invloed zijn 
binnen zijn beheersgebied. 

 Bekrachtigt mede de werkvergunning aan voorzieningen ten behoeve van bedrijfshulpverlening en/of werkzaamheden 
waarvoor de bereikbaarheid ingeval van een calamiteit in gevaar komt. 

 Bekrachtigt mede de werkvergunning voor het veiligstellen van apparatuur en/of processystemen die onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen (hoogspanningsinstallatie, gezamenlijke utillities, e.d.). 
 

5.14.6 Taken en verantwoordelijkheden van de vergunningvoorbereider 
 

 Voert in opdracht van de verstrekker de te nemen maatregelen van de verstrekkende afdeling 
 Voert de noodzakelijke gas (LEL en Toxisch)-, zuurstof- of warmte (WBGT) metingen uit en tekent deze af op de 

werkvergunning. 
 Ondertekent de werkvergunning, nadat de opgedragen werkzaamheden door hem zijn uitgevoerd en/of zijn gecontroleerd 

zijn. 
 

5.14.7 Taken en verantwoordelijkheden van de operationeel beheerder 
 
 Beoordeelt mede de werkvergunning op basis van de voorgenomen beheersmaatregelen ingeval het hierbij gaat om 

werkzaamheden met een hoog risico voor personen, installatie en/of milieu. 
 

5.14.8 Taken en verantwoordelijkheden van de karweiverantwoordelijke 
 
 Is het aanspreekpunt voor de verstrekker bij het uitvoeren van werkzaamheden door een houder 
 Draagt er zorg voor een goede communicatie tussen de houder en de verstrekker. 
 Draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken tussen houder en verstrekker worden nagekomen. 
 Zorgt na einde werkzaamheden voor een goede oplevering werkplek samen met verstrekker, houder en 

aanvrager/karweiverantwoordelijke 
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6. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (jaar) 
Werkvergunning Verstrekker Ultimo digitaal Minimaal 2 jaar 

 
 

Gerelateerde documenten 
- 
 

Referenties / Verwijzingen  
ISO 9001 
ISO 45001 
Arbeidsomstandighedenwet 
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