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Inleiding 
 
De operator dient een zelfevaluatie uit te voeren van het boorproces. Deze zelfevaluatie bevat de 
volgende hoofdstukken: 
A. Ontwerp van boorgaten (well design) 
B. Aanleg van boorgaten (well construction) 
C. Beheersing en beveiligingen bij de aanleg van boorgaten (well control) 
D. Reactie op noodsituaties (emergency response) 
E. Algemene aspecten 
F. Conclusies 
 
Dit document beschrijft de inhoud van de zelfevaluatie. 
 
A. Zelfevaluatie - Ontwerp van boorgaten (well design) 
A1. Het vaststellen of er voldoende kennis en ervaring bestaat voor het ontwerpen van 
boorgaten. 
Collegiale toetsingen, beoordeling van bestaande omliggende boorgaten (offset well review), 
hazids/ hazops, ‘pre-spud meetings’, eindbeoordelingen (end of well reviews); 
autorisatie/goedkeuringsproces, onafhankelijke controle op ontwerp en aanleg van boorgaten 
(independent well examination), input van de boorcontractor en andere dienstverlenende 
bedrijven, input van de productiefaciliteit ontwerper en operationeel stafpersoneel, het adequaat 
anticiperen op de puttestfase, de completionfase, de tijdelijke- en permanente 
buitengebruikstellingsfase van het boorgat etc. 
 
A2. Geschiktheid van bedrijfsspecifieke barrière filosofie (bedrijfseigen standaarden) voor alle 
mogelijke situaties. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 
tijdelijk buitengebruikstellingsfase, gasdichte verbindingen in de tweede barrière, liner met tie-
back naar de oppervlakte ten opzichte van volledige verbuizingen, de verschillende wijze van 
testen van barrières en hun acceptatiecriterium, het gebruik van diverters in het tophole-gedeelte 
etc.  
 
A3. Nauwkeurigheid van poriëndrukgegevens (van RFT’s, omliggende boorgaten etc.), met name 
indien er hogere drukken worden verwacht in vergelijking tot de hydrostatische druk. 
Hoe wordt de nauwkeurigheid van de poriëndruk zeker gesteld (10% - 50% - 90% 
waarschijnlijkheid)? 
Welke waarschijnlijkheid wordt gebruikt in het ontwerp van het boorgat? 
 
A4. Bedrijfsspecifieke ontwerpregels en belastinggevallen (load cases) voor het verbuizingontwerp 
(casing design); 
Specificeer de ‘worst case evacuation’, verbuizingsschoen selectie criteria (casing shoe selection 
criteria), ontwerpfactoren (design safety factors), kick tolerances, keuze van verbuizingen en hun 
connecties, omliggende casing schema’s (offset casing schemes), maximale doglegs, beoogde 
toekomstige putoperaties en interventies, influx tolerances voor elke gatsectie, limit testen of 
leak of testen etc. 
 
B. Zelfevaluatie - Aanleg van boorgaten (well construction) 
B1. Toegepaste procedures & voorzorgmaatregelen als een boorgat naar een vloeistof wordt 
gecirculeerd waarmee dat boorgat in onderbalans komt (er ontstaat een minder dan 
hydrostatische overdruk in het boorgat). 
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Demonstreer hoe de barrières in het boorgat worden getest voordat er naar een 
onderbalansvloeistof wordt gecirculeerd; wat zijn de maatregelen als een barrière mocht falen; 
wat is het plan waar men op terug kan vallen? 
 
B2. Cement-ontwerp: hoe wordt zeker gesteld dat een boorgat niet in een onderbalanssituatie 
terecht komt bij het cementeren van verbuizingen (liners of casings). 
De ‘quality assurance’ van het cementatieontwerp en de uitvoering daarvan, etc. 
 
B3. Cementatie-operaties: het vaststellen dat alle procedures, ‘recommended practices’ en 
‘industry practices’, worden toegepast. 
De toepassing van cementatiematerieel zoals ‘centralisers’ en ‘stop collars’, backup plan indien 
het ‘float equipment’ mocht falen, hoe wordt er op de ‘zonal isolation’ gecontroleerd, het beleid 
ten aanzien van ‘cement bond logs’ voor kritische cementaties, overwegingen in het 
cementtrecept tegenover gaszones, ‘pump to bump’, druktesten van verbuizingen (casing/liner) 
bij hard en zacht cement, etc. 
 
B4. Verbuizing (casing) installatie: beoordeel de ‘casing hanger’ installatieprocedure, de ‘hanger 
locking’ procedure en de bijbehorende druktest. 
 
B5. Wat zijn de acceptatiecriteria voordat men met een volgende boorgatsectie aanvangt? 
Formatiesterkte, ‘kick tolerance’, druktesten van de verbuizing, etc. 
 
B6. Management van veranderingen tijdens de aanleg van het boorgat (management of change 
process). 
Management en autorisatie van een verandering, in kennis stellen van SodM, etc. 
 
C. Zelfevaluatie - Beheersing en beveiligingen bij de aanleg van boorgaten (well control) 
C1. Worden ‘well control’ risico’s en hun gerelateerde risico’s vooraf besproken, afgestemd en 
overeengekomen met de boorcontractor? 
Drukregime, verbuizing, selectie boorvloeistof (mud), cementaties, H2S, CO2 in combinatie met 
koolwaterstoffen, HPHT, ondiepe gasvoorkomens (shallow gas), het communiceren van deze 
risico’s met sleutelpersonen en het personeel, etc. 
 
C2. Kritische ‘well control’ aspecten. 
Veranderingen in procedures; onverwachte boorspoelingsverliezen; nieuw of gemodificeerd 
materieel; trainingsverplichtingen; afspraken over het insluiten van het boorgat; ‘pit level control’, 
etc. 
 
C3. Classificatie van de toegepaste BOP’s ten opzichte van de maximale ingesloten voorkomende 
druk. 
Hoe wordt de maximale ingesloten druk bepaald; functietesten en druktesten, testen van 
meervoudige (redundant) back-up functies op de verschillende ‘control panels’; toegepaste 
procedures, etc. 
 
C4. Mogelijkheid van de ‘Shear Rams’ om pijpen en buizen door te kunnen snijden. 
Hoe wordt zeker gesteld dat er geen verbuizingsconnecties ter hoogte van de ‘Shear Rams’ komen 
tijdens kritische operaties? Wat zijn de maatregelen als het afsnijden c.q. ‘shearen’ mocht falen, 
wat is het plan waar men op terug kan vallen? 
 
C5. Locaties van het op afstand bedienbare bedieningspaneel voor de BOP en hun stuurleidingen, 
bestendigheid van deze stuurleidingen bij blowouts. 
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Beoordeling van het ontwerp, overzichtsplan (lay out) en meervoudige (redundant) back-up 
functie. 
 
C6. Kan de accumulator voldoen aan de ‘close-open-close’ conditie, maar ook tevens bij een 
maximale ingesloten druk aan de putmond? 
 
C7. Certificatie, reparatie en inspectie registers van ‘well control’ materieel (van de afgelopen 
3 jaren). 
Overeenkomstig met industrie standaarden, fabrikant, gecertificeerde reparatie, ‘as build’ 
tekeningen van het hydraulisch systeem, is de BOP en het bijbehorende materieel (choke 
manifold, control unit) een veiligheidskritisch element en als zodanig behandeld, frequentie van 
drukmeters, calibratie, configuratie van schuifafsluiters ‘rams’ op bedieningspanelen conform de 
opbouw van de BOP, etc. 
 
D. Zelfevaluatie - Reactie op noodsituaties (emergency response) 
D1. Procedures & maatregelen voor noodstops (emergency shutdowns) op boor- en 
productiefaciliteiten, in het bijzonder tijdens gelijktijdige werkzaamheden. 
 
D2. ‘Blowout contingency plan’. 
Organisatie van ‘well control’ situaties (op de boorinstallatie en op het kantoor), protocollen, 
initiële ondersteuning van en directe toegang tot ‘well control’ specialisten en middelen, 
capaciteit, type en mobilisatietijd van nood- en bestrijdingsmaterieel, beschikbaarheid van een 
boorinstallatie voor de aanleg van een ‘relief well’, intersectie en doorkruisingsplanning en 
nauwkeurigheid van het boortraject, verzekeringsarrangementen, beheersing van 
verontreinigingen naar bodem en water en overeenkomsten die zijn afgesloten met contractors 
en het bevoegd gezag, etc. 
 
D3. ‘Relief well’ ontwerp: hoe wordt zeker gesteld dat alle benodigde data van het boorgat, de 
locatie- en omgevingsgegevens tijdig beschikbaar zijn voor de initiële planning en reactie op een ‘ 
blowout’? 
Actuele putstatus-diagrammen, poriëndrukken/formatiebreeksterkte, logs, geologische 
informatie, etc. 
 
D4. Training van de toezichthoudende staf op het boorproces vanuit de opdrachtgever en de 
boorcontractor, het houden van voldoende oefeningen. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 
oefeningen gericht op verschillende noodsituaties, ‘well control’ oefeningen (soorten & 
frequentie), ‘scenario based training’, ‘leadership training’, etc. 
 
D5. ‘Emergency response’ organisatie vanuit het kantoor. 
Heldere commandostructuur, oefeningen en training (vermeld details van de laatste oefening), 
samenwerking met autoriteiten, voldoende uitgerust crisiscentrum, actuele informatie over de 
verschillende dienstverlenende bedrijven, contracten met aanbieders van nooddiensten, etc. 

 
E. Zelfevaluatie – Algemene aspecten 
E1. Acceptatiecriteria voor de competentie van de ontwerp- en operationele staf. 
Een specificatie per niveau van senioriteit – inclusief de sleutelpersonen van de boorcontractor – 
en het kennisniveau van het relevante dienstverlenend personeel (o.a. completion- en well 
services), etc. 
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E2. Het veiligheids- en gezondheidszorgsysteem waaronder het systeem van management van het 
mijnbouwkundige proces ‘boren’, waaronder het ontwerp, de aanleg van boorgaten en ‘well 
control’. 
Informatie over de resultaten van een audit betreffende het ontwerp en aanleg van boorgaten (in 
de afgelopen 3 jaren). 
 
E3. Het proces van opstellen van het veiligheids- en gezondheidsdocument voor alle soorten van 
werkzaamheden in en aan boorgaten en putten. 
Het betrekken van alle relevante contractors en hun experts in de gevarenanalyses, risico-
evaluaties, rollen en verantwoordelijkheden, toezicht, coördinatie, communicatie en afstemming 
van managementsystemen, etc. 
 
E4. Adequaat toezicht op alle niveaus tijdens booroperaties en interventies op locatie en op 
kantoor. 
Organisatie van het toezicht tijdens kritische operaties en 24/7 monitoring van de voortgang 
gedurende aanleg van boorgaten, etc. 
 
F. Zelfevaluatie - Conclusies 
F1. Welke verbeteringen zijn/worden doorgevoerd naar aanleiding van deze zelfevaluatie? 
 
F2. Een verklaring van de directeur/vertegenwoordiger van de rechtspersoon dat alle 
gerechtvaardigde en redelijkerwijze maatregelen zijn genomen of worden genomen om zeker te 
stellen dat de risico’s verbonden met het boorproces te allen tijde adequaat worden beheerst. 


