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Inleiding 
 
SodM vraagt u een zelfbeoordeling uit te voeren van het winningsproces en zodoende aan te 
tonen dat uw installaties en uw organisatie aan de eisen van de Arbowetgeving voldoen. Bij deze 
zelfbeoordeling kunt u gebruik maken van de volgende checklist/ stappen. 
 
1. Naam van het ontwerpbureau. 
2. Naam en ervaring van de hoofdaannemer. 
3. Bezit het ontwerpbureau voldoende kennis en ervaring om de gewenste installatie voor 

geothermie conform geldende standaarden en codes te ontwerpen? 
4. Heeft het ontwerpbureau specialistische ervaring opgedaan bij andere geothermieprojecten, 

bijvoorbeeld op het gebied van de aanwezigheid van olie en/of gas in het water? 
5. Lijst met relevante referenties van het ontwerpbureau op het gebied van geothermie of 

vergelijkbaar. 
6. Bent u in het bezit van een VG-zorgsysteem en indien ja conform welke internationaal 

erkende norm is dit opgesteld? 
7. Heeft u een VG-document voor uw in gebruik zijnde installaties? (Let wel: het onderdeel 

‘gedetailleerd ontwerp, opstarten en gebruik’ dient ten minste 8 weken voor de feitelijke 
ingebruikname aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen te worden aangeboden.) 

8. Zijn relevante veiligheidsstudies uitgevoerd om aan te tonen dat de veiligheid van het  
ontwerp/de installatie voldoende is voor de toepassing. (bijvoorbeeld hazid/hazop studies)? 

9. Bestaan er externe veiligheidscontouren (indien van toepassing), gebruik makend van Safety-
NL? 

10. Welke standaards en richtlijnen worden gebruikt voor relevante onderdelen van de 
installaties? Denk bijvoorbeeld ook aan ATEX indien aanwezigheid van koolwaterstoffen niet 
is uit te sluiten. 

11. Wat bepaalt de materiaalkeuze? 
12. Hoe functioneert het besturingssysteem? Is het veiligheidssysteem onafhankelijk van het 

besturingssysteem? 
13. Is er noodzaak van bijvoorbeeld gasdetectie of het meten van de explosiegrens (LEL)? 
14. Wat is uw werkwijze als er tijdens de bouw afwijkingen ten opzichte van het ontwerp 

optreden? (Denk hierbij aan een soort management of change procedure.) 
15. Heeft u een onderhoudsplan om de integriteit van de installatie tijdens de gebruiksfase te 

garanderen? Hieronder valt ook corrosiebeheersing. 
16. Zijn er overige maatregelen ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen? 
17. Heeft u een noodplan en mitigerende maatregelen voor het geval er toch iets ongewenst 

gebeurt? Denk hierbij aan het opstellen van een zogenaamde Bow-tie. 
18. Heeft u een noodplan voor calamiteiten en afstemming met lokale hulpverleningsdiensten? 
19. Hoe garandeert u de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel? Welke 

competenties acht u noodzakelijk voor het in bedrijf houden van een installatie voor 
geothermie? 
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