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Raamopdracht - RO

Proces werkuitgifte

Directe opdracht - DO

Goedgekeurde opdracht - GO

IV bepaalt welke activiteiten onder RO mogen
WV geeft opdracht voor een aantal
identieke, kleinschalige en overzichtelijke
activiteiten gedurende een langere periode.

WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de
uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek
zelf in opdracht aan die medewerker(s);

WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de
uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek
zelf in opdracht aan die medewerker(s);

Een RO behoeft geen accordering door OIV

Een DO behoeft geen accordering door OIV

Een GO heeft een accoord van de OIV nodig

Werkuitgifte niet door WV
Werkuitgifte door "leek", bijv. planner
Onderstaand de voor een RO in aanmerking
komende activiteiten

Werkuitgifte door WV

Werkuitgifte door WV

Onderstaand de activiteiten die minimaal via een
directe opdracht moeten worden uitgevoerd

Onderstaand de activiteiten die een goedkeuring van de OIV nodig hebben

Opmerkingen
De wijze van opdrachtverstrekking en werkuitgifte van niet in dit overzicht opgenomen
activiteiten wordt bepaald door de IV.
Een WV mag van een DO altijd een GO maken.

VWI
nr.

Activiteit

G-06
G-07
G-08
G-09
G-10

G-06
G-07
G-08
G-09
G-10

Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid
Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluchten
Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
LD meteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden

G-11
G-12
G-13
G-14 bij uitvoering aan meteropstelling
G-14 bij uitvoering met vrije gasuitstroming door min.
2 VP G-LD

G-11
G-12
G-13
G-14

Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen
LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid
LD-aansluitleidingen veilig ontluchten
Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen

G-15
G-16
G-17
G-20
G-21
G-22
G-23

HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in gebruik nemen
Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)
Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)
LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingenop veilig beproeven op sterkte
HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid

G-16 bij uitvoering door min. 2 VP G-LD
G-17
G-20 v.w.b. kleine netuitbreidingen, zie VWI

G-14

G-14 bij stoppelen inpandige leidingen ≥ DN 50

G-15
G-16
G-20 v.w.b.overige situaties, zie VWI
G-21
G-22
G-23
G-24 (altijd via bedieningsplan)

G-27 v.w.b. LD-aansluitleidingen
G-28 v.w.b. LD-leidingen

G-27 v.w.b. LD-netten en HD–aansluitleidingen
G-28 v.w.b. HD-leidingen
G-29

G-24 Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
G-25
G-27 v.w.b. HD-netten

G-31
G-35
G-36
G-37 v.w.b. LD-leidingen
G-41
G-42 v.w.b. afsluiters in HD- en LD-aansluitleidingen
en scheidingsafsluiters voor gasreduceerstations
G-43
G-45
G-46

HD-leidingen veilig stoppelen
PE-leidingen en aansluitleidingen veilig knevelen in bestaande HD- en LD-netten
Aftakhulpstukken veilig lassen en aanboren op PE in bestaande HD- en LD-netten
Aftakhulpstukken veilig lassen en aanboren op staal in bestaande HD- en LD-netten
Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren

G-35 Veilig bovengronds gaslekzoeken
G-36 De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken
G-37 Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen

G-37 v.w.b. HD-leidingen

G-41 Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
G-42 (altijd via bedieningsplan)

G-47
G-50 v.w.b. betreden, schoonmaken, beperkte
bouwkundige en civiele werkzaamheden, aflezen
meters, lampverwisselen, activiteiten buiten

G-25
G-27
G-28
G-29
G-31

G-42
G-43
G-45
G-46
G-47

Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten
KB-metingen veilig uitvoeren
Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen
Veilig werken met aardgascondensaat

G-50 v.w.b. overige (niet onder RO genoemde)
werkzaamheden
G-50 Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
G-50 indien de onder RO genoemde werkzaamheden door een leek worden uitgevoerd

G-51
G-52 zonder bedieningshandelingen

G-52 indien bedieningshandelingen nodig zijn

G-53
G-54 zonder invloed op de bedrijfsvoering
van het net

G-54 met invloed op de bedrijfsvoering
van het net

G-51 Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25
G-52 Gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
G-53 Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren
G-54 Gasdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedijf nemen

