
NR.

alarmnummer: 2222 (vaste tel.) 088 550 2222 (mobiele tel.)
Aanvraag werkzaamheden Maatregelen te nemen door verstrekkende afdeling Maatregelen te nemen door houder Bekrachtiging

(in te vullen door aanvrager) (in te vullen door verlener / vergunning voorbereider) (in te vullen door aanvrager / houder) Risico categorie o hoog
Afdeling       Welk product bevat of heeft de apparatuur/leiding bevat?  Hoe beinvloeden deze werkzaamheden de omgeving? Taakrisicoanalyse nr.:
WO/Taaknr. De kolommen "Aanvraag werkzaamheden" en "Maatregelen
KKS/lokatie nr. Invloed van naburige werkzaamheden: Nodig  Te nemen voorzorgsmaatregelen te nemen door houder" zijn juist ingevuld.
KKS omschrijving   putten, goten en/of riolen afdekken Aanvrager:

  vonkafscherming gebruiken Naam          :  Tel.nr.:
Uit te Uitge-   vonkvrij gereedschap afd. / firma  :

Omschrijving van de werkzaamheden: voeren voerd   werkplek afzetten Datum         : Handtekening
systeem : afsluiters labelen   mangatwacht inzetten

: spoelen / ventileren / stomen   brandwacht inzetten Stopcoord. / supervisor stop / operat. Beheerder
: pH meting na spoelen   brandwaterslang gereed met straalpijp Naam       :
: aftappen   handblusser(s) Firma/afd. :
: inblokken / afblinden   overige blusmiddelen Datum      : Handtekening
: steekflenzen plaatsen   werkplek en/of werkstuk nathouden
: afkoppelen   werkplek beveiligen tegen valgevaar werk en maatregelen zijn doorgesproken met houder:
: drukvrij maken   geforceerde ventilatie Toezichthouder namens verlener
: produktvrij maken   communicatiemiddelen Naam      : Tel.nr.:
: uitschakelingen in BMC   controleren steiger(s)

controle omgeving op brandbaar materiaal   schakelaars op slot middels persoonlijk hangslot
Informatie naar andere afdeling(en):  werkschakelaar uit (mechanisch werk)   gereedschap / verlichting met veilige spanning Datum    : Handtekening

 automatische blussing blokkeren   extra verlichting
 apparatuur mechanisch blokkeren   aanbrengen van aarding werk en maatregelen zijn doorgenomen met houder:
 gasmeetlijst nr…….. van besloten ruimte Afsluiting vindt gezamenlijk plaats J N

Verlener
Werkwijze: Nodig  Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen: Naam      :

Werken aan E- installaties   ruimzicht/zuurbril
  monteren/demonteren   slijpen (alleen door bevoegde personen met aanwijzing)   gelaatscherm Datum    : Handtekening
  openen installatie(s)   hogedruk spuiten   gehoorbescherming
  betreden besloten ruimte(n)   vacuüm cleaning Bevoegd persoon:   harnasgordel houder draagt zorg voor uitvoering conform gestelde 
  branden/gutsen/lassen   gritstralen   hand-/armbescherming voorwaarden
  röntgen/straling   graven (handmatig) zekeringen getrokken   beschermende kleding Houder: Tel.nr.:
  hijsen   graven (machinaal) apparatuur elektrisch vrijschakelen,   adembescherming Naam     : Firma/afd
  instrumentatie/electrical   inspectie / controle   filtermasker (type): Datum   : Handtekening
  hakken/boren  open vuur / gloeien Handtekening EMRA   verse lucht kap Houder na overdracht:
 explosief reinigen   Naam:   persluchtmasker Naam     : Firma/afd

  (persoonlijke) gasalarmering
Te gebruiken gereedschappen: Speciale operationele aandachtspunten:   vluchtmasker binnen handbereik Datum    : Handtekening

 stofoverall
  hittebestendige kleding Dagelijkse verlenging
  chemiebestendige kleding, laarzen, handschoenen

datum naam paraaf naam paraaf
Te gebruiken voertuig(en)/equipment: Mogelijke risico's:

 auto / truck
 kraan  diesel / aggregaat
 heftruck  hoogwerker
 steiger  vacuumwagen
 hete lucht app.  ladder Gasmetingen (voorbereiding in te vullen door verstrekker, uitvoering door gastester)

Nodig Continue Datum Houder na uitvoering
Firma/afdeling : meting Tijd Houder verklaart de werkplek opgeruimd en schoon
Naam voorman : Temperatuur te hebben achtergelaten.
Aantal uitvoerenden :   personen (< 40°C)
Geplande begindatum : Zuurstof Naam :
Geplande einddatum : (20% < 21%) Datum :
Werktijd : Explosiviteit Handtekening

(< 10% LEL)
Aanvullende documentatie Toxische stoffen Gecontroleerd namens verlener:

(CO / H2S)
Hijsplan anders: ppm Naam :

Paraaf Datum :
Handtekening

Werkvergunning

houderverstrekker

n.v.t

normaal

graafvergunning

n.v.t

 compressor
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 - Werkzaamheden aan tanks, leidingen en apparatuur die gevaarlijke stoffen bevatten of gevaarlijke
condities bevatten of hebben bevat.

 - Hijswerkwerkzaamheden.
- Het werken op een hoogte van 2 5 meter of meer zonder voldoende permanente beveiliging

Gebruik van de werkvergunning

WANNEER NODIG

 - Het werken op een hoogte van 2,5 meter of meer zonder voldoende permanente beveiliging.
 - Indien er kans bestaat op lucht-, water- en/of bodemverontreiniging.
 - Werkzaamheden met ioniserende straling (bijv. röntgen metingen).
 - Het rijden op wegen met (motor-)voertuigen welke zijn afgesloten voor deze categorie.
 - Het uitvoeren van vuur of vonkverwekkende werkzaamheden.
 - Alle graafwerkwerkzaamheden.
 - Het betreden van en werken in een besloten ruimte.
 - Het werken met hogedruk reinigingsapparatuur (boven 65 bar).
 - Het gebruik van straalmiddelen.
 - Werkzaamheden waarbij bijzondere bescherming van de houder noodzakelijk is.
 - Alle werkzaamheden verricht door aannemers anders dan inleenkrachten (regiewerkzaamheden).
 - Bij overige werkzaamheden, wanneer de verstrekker of aanvrager dit nodig acht.

De uitgifte van deze werkvergunnig is vastgelegd in een bedrijfsprocedure welke in het veiligheidshand-
boek is opgenomen. In het handboek is tevens opgenomen de lijst van functionarissen die bevoegd zijn tot
het verstrekken van werkvergunningen, het aanvragen van een werkvergunning en het verrichten van gas-
metingen door deskundigen.

PROCEDURE

Het beschikken over een werkvergunning ontheft de houder niet van de plicht tot het naleven van de 
algemene bedrijfsvoorschriften en wettelijke normen. De houder is verplicht om zorgvuldig met 
veiligheid en milieu om te gaan.

Na afloop van het dagelijkse werk moet de werkplek opgeruimd en veilig achtergelaten worden, en moet
de vergunning ingeleverd worden bij de verstrekker.

De werkvergunning vermeldt welke maatregelen vooraf, en tijdens het werk verplicht zijn. Deze
maatregelen kunnen zijn vastgelegd in protocollen.

De verstrekker kan aanvullende condities op de werkvergunning vermelden.

VERANTWOORDELIJKHEID

MAATREGELEN

GELDIGHEIDSDUUR

Aan het eind van de werkdag moet de vergunning bij de verstrekker worden ingeleverd. De verstrekker
kan hem per dag voor maximaal één week verlengen door in de hokjes te paraferen.
In het geval van overwerk dient de verstrekker de vergunning te verlengen door in het betreffende hokje
te paraferen.

Gedurende alarm verliest de werkvergunning zijn geldigheid.
De werkzaamheden dienen direct gestopt te worden en mogen dan hervat worden waneer 
de verstrekker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

STELT U ZICH OP DE HOOGTE VAN U GELDENDE VERZAMELPLAATS


