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Inleiding 
 
Het doel van de ‘independent well examination’ is het toepassen van een aanvullend 
onafhankelijk controlemechanisme (‘vreemde ogen dwingen’) op het ontwerp en de uitvoering 
van boor- en putactiviteiten. In deze richtlijn worden de taken en de positie van de ‘well 
examiner’ beschreven.  
 
1. Afbakening taak van de ‘well examiner’ 
Independent well examination dient te worden toegepast op de aanleg van boorgaten. Hiertoe 
controleert de ‘independent well examiner’ het ontwerp en uitvoering op afstand, zonder fysiek 
aanwezig te hoeven zijn bij de uitvoering van het boorproces. 
 
2. Onafhankelijkheid van de ‘well examiner’ 
Een onafhankelijk persoon, bevoegd en erkend door de mijnonderneming als zijnde voldoende 
deskundig en bekend met de relevante regelgeving, die los staat van het directe lijnmanagement 
en van het primaire bedrijfsproces 'ontwerp en uitvoering van de boring'. Deze persoon is ook 
niet betrokken bij de besluitvorming (incl. HAZIDs, DWOPRA’s en prespud meetings) over het 
ontwerp en uitvoering van de boring. In Engelse regelgeving staat op dit punt dat de objectiviteit 
van deze persoon niet in opspraak gebracht mag kunnen worden. Zo zal de rapportagelijn van de 
‘well examiner’ bij voorkeur plaats vinden met een vertegenwoordiger die zich buiten de directe 
lijnverantwoordelijkheid bevindt, zoals de HSE manager of de bestuurder van de 
mijnonderneming. 
 
3. Verificatieschema 
De toetsing van het ontwerp en het stappenplan tijdens de uitvoering van de aanleg van 
boorgaten vindt plaats tegen een verificatieschema dat vooraf is opgezet door de 
mijnonderneming. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het verificatieschema ligt bij 
de mijnonderneming en dus niet bij de ‘independent well examiner’. Het verificatieschema 
beschrijft ten minste: 

 de beheerder van het verificatieschema (HSE manager of mijnbouwondernemer); 

 de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle sleutelpersonen 
(‘boororganisatie’) die binnen het primaire bedrijfsproces belast zijn met de aanleg van 
boorgaten en een relatie hebben met de ‘well examination’; 

 de borging van de onafhankelijkheid en de competentie van de ‘well examiner’; 

 een beschrijving van alle activiteiten die door de ‘well examiner’ worden uitgevoerd; 

 een overzicht van alle belangrijke maatregelen die tijdens de aanleg van boorgaten risico’s 
op zware ongevallen beheersen (veiligheidskritische elementen); 

 een overzicht van de technische ontwerpstandaarden (uit het VG-zorgsysteem), ‘best 
practices’ en industrierichtlijnen waaraan de mijnonderneming zich committeert en waarop 
de aanleg van boorgaten is vastgesteld; 

 de rol van de ‘independent well examiner’ tijdens wijzigingen gedurende de operationele 
uitvoering van de aanleg van boorgaten; en 

 de wijze waarop eventuele geschillen tussen de ‘independent well examiner’ en de 
boororganisatie worden beslecht. 

 
4. Rapportage 
De inputs en outputs van het well examination proces dienen binnen de mijnonderneming op een 
volledig traceerbare en auditeerbare wijze gearchiveerd te worden. SodM-inspecteurs kunnen dit 
opvragen om het proces te beoordelen. 
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SodM neemt het werkprogramma voor de aanleg van boorgaten pas in behandeling als het 
vergezeld gaat van een bewijs, dat het ontwerp van de put is getoetst door een ‘independent well 
examiner’. 


