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LMRA 

Het doel hiervan  

Het doel van de LMRA is het voorkomen van ongevallen.  

 

Uit recente incident onderzoeken is gebleken dat een goed uitgevoerde LMRA 
deze incidenten had kunnen voorkomen. 
  
Het is dus een effectieve barrière gebleken in het voorkomen van bepaalde 
ongevallen. 
  
De focus ligt niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied 
van gezondheid en het milieu. Op al deze gebieden kan de LMRA ons helpen 
om incidenten te voorkomen.  
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Hoe moet ik een LMRA uitvoeren 
 
Voordat een werkvergunning daadwerkelijk geldig wordt, wordt deze altijd 
inhoudelijk doorgesproken door werkvergunningverstrekker en 
werkvergunninghouder. Hierbij overtuigt men elkaar dat de werkzaamheden 
op een veilige wijze kunnen aanvangen. 
   
Voordat een werkorder uitgevoerd gaat worden, wordt deze altijd vooraf 
gegaan door een gezamenlijke LMRA. 
   
Hier zijn minimaal de werkvergunninghouder en evt. al zijn medewerkers bij 
aanwezig. De LMRA kaart is tijdens dit LMRA moment ook fysiek aanwezig, en 
wordt gedurende het gesprek ingevuld. 
 
De leider LMRA (vaak de vergunninghouder), leidt het gesprek, stelt vragen 
aan de overige deelnemers. De rapporteur (één van de deelnemers) vult de 
uitkomsten en afspraken in op de kaart. 
  
 

LMRA 

Hoe verloopt dit proces?  
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Hoe moet ik een LMRA uitvoeren 
 
Zodra er 1 maal NEE wordt ingevuld, dan mag er niet worden aangevangen 
met de uitvoering van het werk. 
 
Zodra er 1 maal NEE wordt ingevuld, dan gaat de werkvergunninghouder 
samen met de werkvergunningverstrekker alsnog naar de werkplek. Er vindt 
dan gezamenlijk overleg plaats over de te nemen maatregelen, waarbij ook 
evt. de werkvergunning zal worden aangepast aan de nieuwe werksituatie. 
 
De LMRA kaart moet dan worden bijgewerkt a.d.h.v. de nieuwe werksituatie, 
waarna alsnog met de werkzaamheden mag worden aangevangen.  

LMRA 

Afwijkingen geconstateerd!  
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Hoe moet ik een LMRA uitvoeren 
 
Bij lang lopende werkzaamheden, meerdere dagen of bij overdracht van het 
houderschap, wordt voor aanvang [voortzetten] werkzaamheden wederom 
een LMRA uitgevoerd. 
 
Ook indien identieke werkzaamheden, onder 1 werkvergunning, op meerdere 
locaties wordt uitgevoerd dan hoort hier steeds een afzonderlijke LMRA bij. 
 
Verantwoordelijke voor een correcte uitvoering van de LMRA is de 
werkvergunninghouder.   
  

LMRA 

Bijzondere omstandigheden 
en veranderlijke omstandigheden 
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Hoe moet ik een LMRA uitvoeren 
 
De uitvoering van elke werkorder wordt vooraf gegaan door de uitvoering van 
een LMRA. Dus ook als je zelfstandig werk gaat uitvoeren, voer je voor je zelf 
een LMRA uit a.d.h.v. de LMRA kaart.  
  
Bij werkorders waarbij procestechnische vrijmaakwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd, door de werkvergunningverlener, moet de werkvergunning-
verlener op de werkplek deelnemen aan de uit te voeren LMRA. 
 
Bij werkorders met een HOOG RISICO classificatie, moet de 
werkvergunningverlener op de werkplek deelnemen aan de uit te voeren 
LMRA. Hierbij is dus ook de TRA aanwezig als input voor het LMRA gesprek.     

LMRA 

Bijzondere omstandigheden 
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LMRA 

Afronding 

Wat doen we na de uitvoering van de LMRA? 
 
Na afronding van de werkzaamheden worden alle, volledig ingevulde en 
ondertekende, LMRA kaarten geretourneerd bij de vergunningverlener.  
 
Indien er opmerkingen en/of aanbevelingen zijn genoteerd, dan worden deze 
toegelicht aan de vergunningverlener of LMRA coördinator. 
 
Indien er tijdens de uitvoering van de LMRA vragen zijn die daar niet 
beantwoordt kunnen worden, dan worden deze meegenomen naar de LMRA 
coördinator. Die zorgt dan voor een correcte terugkoppeling op de vraag. 
 
Werkvergunning en LMRA zijn dus altijd op de werkplek aanwezig.  
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LMRA 

Rol van de LMRA Coach 

Hoe werkt dat LMRA coachen 
 
 
LMRA coach is inhoudelijk kennisdrager van het LMRA proces en kaart.  
 
LMRA coaches gaan dagelijks, roulerend volgens een vast rooster, 
werkplekken bezoeken samen met de werkvergunninghouder en zien toe op 
een effectieve en efficiënte LMRA. 
 
Coach zal op de ingeroosterde dag ca. 2 ochtenduren reserveren voor LMRA 
coaching. 
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LMRA 

Rol van de LMRA Coach 

Hoe werkt dat LMRA coachen 
 
Coach zal bij minimaal 2 LMRA gesprekken aanwezig zijn, maar checkt 
steekproefsgewijs de afloop van andere LMRA gesprekken, achteraf, bij de 
werkvergunninghouder op de werkplek.  
 
Hij bespreekt de LMRA ervaringen, indien nodig,  in het ochtendoverleg en 
initieert eventuele proces verbeteracties. Minimaal wordt 1/maand de 
voortgang besproken in het HSE overleg van de vestiging door de LMRA 
coördinator i.o.m de LMRA coaches. 
 
Coaches zorgen zelf voor vervanging indien men ingeroosterd staat, maar 
men verhinderd is. 
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