Veiligwerkvergunning
Aanvraag werkzaamheden
(in te vullen door aanvrager)
Locatie

SJ

SB

Te nemen maatregelen
(in te vullen door verstrekker i.o.m. aanvrager)

MC AD

Blok: ……………………..……..…………..niveau:………………….

Duidelijke beschrijving van werken aanwezig?

Type werk:
werken met open vlam
vonkverspreiding (slijpen, afschuren)
rookontwikkeling en -verspreiding
verhoogd risico op brand of ontploffing
plaatsen of herstellen van roofing op daken
werken in explosieve zones (ATEX-zone)
shutdown / werken aan / onderhoud aan:
elektriciteit zwakstroom / LS
elektriciteit HS
medische gassen (leidingen eerst ledigen en reinigen)
zuurstof
stikstof
anesthesie
andere:………………………………………………………….
brandbare gassen (leidingen eerst ledigen en reinigen)
brandleiding (water)
sanitair water
afvoer
werken met gevaarlijke stoffen: SDS gekend
ioniserende stralingen / radiotherapie / X-stralen
nucleaire stoffen
werken op hoogte (>2m zonder voldoende beveiliging)
betreden besloten ruimte(n)
bevat inhoud die betreder kan overspoelen
klemmings- of verstikkingsgevaar
gezondheids- of veiligheidsrisico's
bevat mogelijk gevaarlijke atsmosfeer
hijswerkzaamheden
hakken/boren/heien
hogedrukwerken (water, lucht,…)
monteren/demonteren installaties
openen installatie(s)
vacuümcleaning

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44

werken aan asbest (asbestinventaris raadplegen)
graven vanaf 30cm (handmatig of machinaal)
kans op lucht/water/bodem -verontreiniging
dakwerken
werken met veel lawaai
x risicoanalyse werken
veiligheidsrichtlijnen werken met derden
andere werkzaamheden:

V45
V46
V47
V48
V49
V50
V51
V52

Locatie:

…………………………………………………………………

START: …..../…..../20…....
EINDE: …..../…..../20…....
startuur: …....……u
einduur: …....…....u
werkzaamheden duren langer dan 17.00u
werkzaamheden buiten kantooruren

…….............................................................................................................................................................

…….............................................................................................................................................................

divisiemanager van wacht op de hoogte?
brandcentrale betreffende zone uit dienst
+ register aan PC werkleider ok?
bewaking op de hoogte?
plaatsing lasgordijn / vonkafscherming gebruiken
interne communicatie ok?
afdeling zelf en buur-afdeling op de hoogte?
luchtspoeling
afsluitkranen/ventielen/blindflenzen vergrendeld en gelabeld?
communicatie naar brandweer ok?
preventieadviseur op de hoogte?
ontgassing en meting in orde
verwijder tot 10 meter alle brandbare stoffen
brandblusmiddelen voorzien
….. x CO2-blusser
….. x waterschuimblusser
….. x branddeken
overige blusmiddelen: …………………………
werkplek en/of werkstuk nathouden
werkplek beveiligen tegen valgevaar
geforceerde ventilatie/afzuiging
30 min voor einde : stoppen met open vlam
communicatiemiddelen vb. gsm, zender,…
controleren steiger(s)
lock-out / tag-out
gebruik veilige spanningen (max. 24 volt)
aanbrengen van aarding
voor en na werkzaamheden melden bij (aankruisen):
verantwoordelijke ZOL
bewaking
ziekenhuishygiëne
preventieadviseur
milieucoördinator
gasdetectie
opvangbak/lekbakken
absorptiekorrels
BA4/BA5 in orde?
noodstop in orde?
bestendige tweede bewaker
met communicatiemiddel tussen uitvoerder voorzien
specifieke technische opleiding/vorming in orde?
noodinstructies gekend?
putten, goten en/of riolen afdekken binnen 11 meter
vonkvrij gereedschap in ATEX-zone

werkplek afzetten + signalisatie
mangatwacht inzetten
extra noodverlichting te voorzien
e-learning opleiding aannemers en uitvoerders
contacteer IVF (luchtkwaliteit)
positie nutsleidingen gekend?
SDS-fiche product aanwezig?
keuringsattesten arbeidsmiddel ok?
(incl. hoogtewerker)
V53 legionellabeheer ok?

BIJ NOOD: 089/ 32 43 43
Te nemen maatregelen
(in te vullen door verstrekker i.o.m. aanvrager)
V54
V55
V56
V57
V58
V59
V60

veiligheidssignalisatie ok?
functionele signalisatie ok?
ventilatie stilleggen?
check zoneringsdossier
keuring uitgevoerd + kopie verslag ok?
melding aan FOD/WASO/TWW ok?
risicoanalyse ok?

Aanvullende PBM's:
externen: zelf te voorzien
intern ZOL-personeel: te voorzien door ZOL
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24

Invullen vóór de werkzaamheden

A

INTERN - verantwoordelijke ZOL

Het werk kan veilig uitgevoerd worden en beheersmaatregelen zijn besproken met vergunninghouder.
Naam
:
………………………………………
Datum
:
…..../…..../20….... tel: ………………
Handtekening ……....
veiligheidsrichtlijnen werken met derden
gelezen en goedgekeurd
e-learning opleiding aannemers en uitvoerders

B

Uitvoerder (extern)

…….............................................................
…….............................................................
beschermbril / volgelaatsscherm
…….............................................................
overzetbril/ lasbril/ ruimzichtbril
…….............................................................
UV en infrarood beschermbril
…….............................................................
ruimzichtbril
gsm
:
…….............................................................
las- en gelaatsbescherming
Datum
:
gehoorbescherming: type: ………………………
veiligheidsschoenen: type: …………………………
Akkoord met opgelegde eisen en draagt
veiligheidshelm
zorg voor uitvoering
valbeveiliging (keuring in orde?)
…….............................................................
hand-/arm-/kniebescherming
Naam
:
beschermende kleding
Handtekening …….............................................................
adembescherming
Kennis veiligheidsinstructies?
filtermasker (type: ……. ……. ……. ……. )
verse lucht kap
ja
persluchtmasker
neen = niet starten
(persoonlijke) gasalarmering
assistentie brandweer/bewaking
INTERN - verantwoordelijke ZOL (verlenging)
dosimeter; merk en nr. ……………………..
isolerend materiaal
handen wassen
datum
naam
paraf
…...........................................................................
brandwacht inzetten
…...........................................................................
bestendige bewaker tijdens de werken:
naam: ……...........................................……........................................... …...........................................................................
firma: ……...........................................……...........................................
gsm: ……...........................................……...........................................
EXTERN - aanvrager firma/contractor
Naam
Firma
Adres

:
:
:

C

D

Risico categorie

H1 normaal
H2 hoog: contacteer
de preventieadviseur

Houder verklaart het werk naar behoren te hebben
uitgevoerd en de werkplek als een goede huisvader te
hebben achtergelaten.
handtekening: ……....

Aanbevelingen preventieadviseur:
……...............................................................................................................................................

E

INTERN - verantwoordelijke ZOL NA werk
(schrappen wat niet past)

……...............................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................

N1

……...............................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................

datum:

...............................................................................................................................

handtekening:

N2
N3
N4
N5

30 min. na einde: inspectieronde uitvoeren
uitgevoerd op: ……….…….u
brandcentrale zones terug in dienst?
preventieadviseur op de hoogte?
brandweer terug afgemeld?
inspectieronde door ziekenhuishygiëne?

.............................................................................................................

!

datum:

Werk voldaan cf. veiligwerkvergunning
Werk niet voldaan - opmerkingen:
……......................................................................................................................

handtekening:……………...……………………………

