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Informatiekaart VP G-aanleg

Je bent een Vakbekwaam Persoon. Je mag alleen nieuwe LD-gasaansluitingen aanleggen (dus geen
sanering) en je mag meters t/m G25 verwisselen. Ook mag je Beperkte BedieningsHandelingen (BBH)
uitvoeren.
Voor welke VWI’s kun je opdracht krijgen?

VWI’s
Werkzaamheden in meterkasten
G-06: Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid
G-08: Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluchten
Werkzaamheden in aansluitingen
G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen
G-12: LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid
G-13: LD-aansluitleidingen veilig ontluchten
Bijkomende werkzaamheden in netten
G-28: Aftakhulpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten
G-31: Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren
G-35: Veilig bovengronds gaslek zoeken
G-41: Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
G-43: Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten
G-45: KB-metingen veilig uitvoeren
G-46: Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen
Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten
G-50: Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

•
•
•
•
•
•
•
•

Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving.
Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom
nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je
leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies
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