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Geachte heer/ mevrouw, 

Inleiding 
In artikel 4.7.2 van de VIAG is vastgelegd dat de Installatie Verantwoordelijke (IV) van Stedin bepaalt welke 
activiteiten u binnen een raamopdracht mag uitvoeren. De IV doet dit op basis van bijlage 6 van de VIAG 
waarheen we u volledigheidshalve verwijzen. Daarnaast moeten de IV en de OIV inzage hebben in de 
raamopdrachten die een WV uitgeeft.  

 

Doel van dit schrijven 

In het kader van bovenstaand artikel willen wij u als opdrachtnemer/contractant van Stedin informeren en 

vaststellen welke Veiligheidswerkinstructies (VWI) u in het kader van de VIAG uit mag voeren onder een 

raamopdracht zoals verwoord in artikel 4.7.1 van de VIAG en in het VIAG Stedin Bedrijf Specifiek Supplement. 

 

Doelgroep 

Uitsluitend de GSR en Combi- aannemers van Stedin. 

  

Toegestane VWI’s t.b.v. een raamopdracht 

Onderstaand vindt u een overzicht van die veiligheidswerkinstructies (VWI) die u binnen een raamopdracht kan 

gebruiken voor het uitvoeren van gas technische werkzaamheden t.w:  

- G-06 Gasmeters ≤ G25 plaatsen, verwisselen of verwijderen. 

- G-07  Binnen installaties en meteropstellingen ≤ G25 beproeven op dichtheid. 

- G-08 Binnen installaties ≤ G25 ontluchten. 

- G-09 Gasmeters HD of > G25 LD plaatsen, verwisselen of verwijderen (Uitsluitend LD). 

- G-10 LD-meteropstellingen ≤ G25, inclusief hoofdkranen, repareren en onderhouden". 

- G-11 Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen aansluiten en in bedrijf nemen. 

- G-12 LD-aansluitingen beproeven op sterkte en dichtheid. 

- G-13 LD-aansluitleidingen ontluchten. 

- G-14 Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen. 

- G-16 Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming). 

- G-17 Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder 

gasuitstroming). 

- G-20 LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen. (G20 vwb. kleine 

netuitbreidingen, zie VWI). 
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- G-27 PE-leidingen en -aansluitleidingen knevelen in HD- en LD-netten. (Uitsluitend LD 

aansluitleidingen). 

- G-28 Aftakhulpstukken lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten. (Uitsluitend LD) 

- G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen controleren. 

- G-35 Bovengronds gaslek zoeken. 

- G-42 Grondafsluiters bedienen in HD- en LD- aansluitleidingen. (Uitsluitend LD) 

- G-50 Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten. v.w.b. 

betreden, schoonmaken, beperkte bouwkundige en civiele werkzaamheden, aflezen meters, 

lamp verwisselen, activiteiten buiten. 

 

Wij vertrouwen erop dat u na 15 april 2021 handelt conform bovenstaand overzicht.    

 

Informatie 

Werkzaamheden komen voor een raamopdracht in aanmerking wanneer ze o.a. regelmatig uitgevoerd worden.  

Monteurs aan wie de raamopdrachten uitgeven worden, moeten weten wat de risico’s van de werkzaamheden zijn 

en de van toepassing zijnde maatregelen begrijpen en kunnen toepassen. 

Ook dient er regelmatig toezicht worden gehouden op deze werkzaamheden. 

 

Mocht u in verband met bovenstaande nog op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u voor informatie contact 

opnemen met FM_Bevoegdheden@stedin.net 

Met vriendelijke groet, 

Installatie Verantwoordelijke (VIAG) bij Stedin 


