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Rollen bij het tot stand komen van de Site Werkvergunning
Rol

Taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden

Eisen

Huisbaas

-

Benoemd zijn

Chef ontvangend (CO)

Directe chef
ontvangend (DCO)

oktober 2014

Benoemen van functionarissen
Accorderen van toewijzen van rollen binnen het
werkvergunningproces aan personen / functionarissen
- Vastleggen van welke combinatie van werkzaamheden
en situatie binnen zijn huisbaasgebied in het kader van
spoedwerk door de chef van dienst als chef ontvangend
mag worden afgehandeld, binnen de vastgelegde kaders
- Besluiten tot wel/niet toepassen van een werkvergunning
binnen de vastgelegde kaders
- Bij hergebruik werkvergunning bij twijfels of aanpassen
verplicht tot overleg voeren met chef uitvoerend
- Accorderen van vereiste minimum informatie alvorens
een werkvergunning ingevuld wordt
- Accorderen / ondertekenen van de voorwaarden
waaronder werkzaamheden, waarvoor een werkvergunning voorgeschreven is, uitgevoerd mogen worden. Mag
zich vanzelfsprekend hierbij laten adviseren (vooraf
invullen van de kruisjes), maar blijft verantwoordelijk en
moet zich rekenschap geven van de risico’s en de
correct-heid van de informatie
Alleen voor IBL:
- Bij het opstellen van nieuwe werkvergunning verplicht tot
overleg voeren met chef uitvoerend
- Accorderen van de aanvang van het werk
- Laten uitvoeren van veiligstelwerkzaamheden/monsteren
- Blokkeren van werkzaamheden van werkvergunningen en
operations
- Plicht tot communicatie naar operators
- Stellen van aanvullende voorwaarden
- (Doen) uitvoeren van controles van werkzaamheden en
toestand plant
- Eisen van uitvoeren van TRA/JSA/karwei-RIE
Alleen voor OBL:
- Bij het opstellen van nieuwe werkvergunning verplicht tot
overleg voeren met chef uitvoerend

- Door huisbaas schriftelijk vastgelegd zijn van namen en functies voor welke
werkzaamheden en welke situaties (stop, buiten vlaggendienst, etc.)
- Moet kennis hebben van plant, proces en normen
- Voor vervangers gelden zelfde eisen t.a.v. kwaliteit en vastleggen.
Anders naar boven vervangen i.v.m. drempel / challenger- effect
- VCA VOL

- Vastgelegd zijn van namen en functies voor welke werkzaamheden en
situaties door huisbaas/plantmanager
- Kennis van de actuele toestand van de plant incl.:
o Werkzaamheden door productie
o Overzicht van in uitvoering zijnde werkzaamheden onder werkvergunning
o Storingen/alarmen
o Proces en plant
- Overzichtssysteem hebben voor uitgegeven werkzaamheden
- Opleiding VCA VOL
- In bezit van het origineel van de werkvergunning op het moment van
uitvoering
- Aan vervangers worden dezelfde eisen gesteld
- Per installatie altijd maar 1 persoon gelijktijdig bevoegd
- Beschikbaarheid moet zijn afgestemd op het aanbod van werkvergunningen

Opmerkingen
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Rol

Taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden

Eisen

Balie (medewerker)

-

Coördinatie/meldpunt voor uitvoerende afdelingen en
firma’s
- Coördinatie voor aanmaak o.b.v. planning, aanbieden ter
ondertekening aan chef ontvangend
- Uitdraaien van WVG
IBL
- Afhaalpunt voor kopieën van werkvergunning
OBL
- Afhaalpunt voor origineel van werkvergunning

- Beschikbaarheid moet zijn afgestemd op het aanbod van
werkvergunningen.
- Fysiek herkenbaar ook buiten vlaggendienst
- Beschikt over planningen
- Zoek/archiefsysteem voor beschikbare werkvergunningen
- Voor vervangers wordt gelijkwaardigheid geëist qua minimum niveau

Chef uitvoerend (CU)

-

- Kennis van activiteiten, risico’s normen en uitvoerenden
- Opleiding VCA VOL

Chef Produktbeheer
(CPB)

Directe Chef
uitvoerend (DCU)

oktober 2014

Accorderen van de voorwaarden waaronder een
werkvergunningkarwei uitgevoerd mag worden
- Eisen van uitvoering van een JSA/TRA/Karwei-RIE
- Besluiten tot niet uitvoeren van een karwei
- Eisen van aanvullende maatregelen
Procestechnisch / Elektrotechnisch
Is die functionaris onder wiens toezicht leidingen, riolen,
kabels en apparatuur worden gebruikt om zijn producten te
transporteren naar de afnemers
- Beoordelen van de impact van zijn product op de risico’s
bij het uitvoeren van de werkzaamheden
- Zonodig aangeven van vereiste aanvullende
veiligheidsmaatregelen en voorwaarden m.b.t. de
vergunning
- Accorderen van de vergunning indien zijn product impact
heeft op de risico's bij het uitvoeren van de
werkzaamheden
- Laten uitvoeren van de maatregelen die op de WvG zijn
voorgeschreven en controleren of deze zijn uitgevoerd
alvorens de werkzaamheden te starten.
- Stellen van aanvullende eisen.
- (doen) uitvoeren van controles van werkzaamheden.

- Opleiding VCA VOL

- VCA basis certificaat
- Kennis van de werkzaamheden en risico’s en werkwijze, regels,
uitvoerenden en apparatuur en de momentane toestand ervan

Opmerkingen

