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CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN
STOP!
Vermijd indien mogelijk brandgevaarlijke werkzaamheden of zoek naar een alternatieve/veiligere methode
Deze checklijst voor brandgevaarlijke werkzaamheden is vereist bij alle tijdelijke werkzaamheden waarbij apparatuur met open vlam wordt gebruikt of
waarbij hitte en/of vonken ontstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: lassen, snijden, slijpen, solderen, gebruik van ee n brander bij las- en dakwerken.

Deel 1
Instructie voor de verantwoordelijke van brandveiligheid

ja

nvt

A

□

□

De brandpomp is ingeschakeld en ingesteld op Automatisch.

□

□

Afsluiters naar watervoorziening voor het sprinklersysteem zijn geopend.

□

□

Brandslangen en -blussers verkeren in goede staat en zijn dus bruikbaar.

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

Brandbare vloeren zijn bevochtigd, bedekt met vochtig zand of brandbestendige

□

□

Verwijder ander brandbaar materiaal waar mogelijk. Waar dat niet mogelijk is, is het
brandbare materiaal beschermd met door FM goedgekeurde lasschermen, -dekens en
-gordijnen, brandwerende dekkleden of metalen schilden.

□

□

Alle openingen in muren en vloeren zijn afgedekt.

□

□

Onder en rond de werkzone zijn FM Approved laskussens, -dekens en -gordijnen

□

□

Specificeer de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen
Vul Deel 1 in en houd deze bij de hand tijdens de brandgevaarlijke

B

Werkzaamheden

C

Geef Deel 2 aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert
Bewaar Deel 2 in uw administratie ter referentie, inclusief de ondertekende

D

bevestiging dat de controles van 1 uur en 3 uur zijn uitgevoerd.

E

Aftekening is op Deel 2.

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR

□
□

Werknemer :
Aannemer:

DATUM :

VERGUNNING-NR.:

SPECIFIEKE PLAATS/GEBOUW EN VERDIEPING:
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN:
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE WERKZAAMHEDEN
UITVOERT:
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE
BRANDWACHTWERKZAAMHEDEN UITVOERT:
Ik verklaar hierbij dat voornoemde plaats grondig is onderzocht,
dat de hiernaast aangekruiste voorzorgsmaatregelen om
brand te voorkomen zijn getroffen, en dat de brandgevaarlijke
werkzaamheden zijn toegestaan.

Checklist van vereiste voorzorgsmaatregelen

Het materiaal dat voor de werkzaamheden wordt gebruikt, verkeert in goede
staat.
Vereisten binnen een straal van 10 m rond de werkzaamheden
Ontvlambare vloeistoffen, stof, pluis en olieachtige stoffen zijn verwijderd.
Er is geen ontploffingsgevaar in de onmiddellijke omgeving.
Vloeren zijn netjes aangeveegd.

bekleding.

geplaatst.
Bescherm of sluit kanalen en transportbanden die vonken naar ander brandbaar
materiaal verderop kunnen transporteren. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan
muren, plafonds of op daken

NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE
BRANDVEILIGHEID/SUPERVISOR VAN DE WERKZAAMHEDEN:

□

□

BEGINTIJD:

□

□

□

□

□

□

□

□

De brandwacht blijft één (1) uur na de werkzaamheden aanwezig, ook tijdens

□

□

De brandwacht heeft geschikte brandblussers en, waar mogelijk, een kleine,

□

□

De brandwacht is opgeleid in het gebruik van de uitrustingen en weet hoe alarm te

□

□

□

□

De zone waarin de brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nog

□

□

Andere voorzorgsmaatregelen:

Vergunning vervalt:

EINDTIJD:
DATUM

TIJD

Opmerking: Informatie over noodgevallen op de achterzijde van het
formulier. Pas deze aan waar relevant voor uw locatie.

De constructie is niet brandbaar en bevat geen brandbare bekleding of isolatie.
Brandbaar materiaal aan de andere kant van muren, plafonds of daken is verwijderd.
Brandgevaarlijke werkzaamheden aan afgesloten apparatuur
De afgesloten apparatuur is vrijgemaakt van brandbare stoffen. Alle ontvlambare
vloeistoffen/dampen zijn uit de containers verwijderd
Vaten, leidingen en uitrustingen onder druk zijn buiten dienst gesteld, geïsoleerd en
ontlucht. Brandwacht/controle van de plek waar brandgevaarlijke werkzaamheden
plaatsvinden

eventuele werkpauzes.

aangesloten brandslang ter beschikking.

slaan.
De brandwacht moet mogelijk ook in aangrenzende zones, of boven en onder de
werkzone aanwezig zijn.

tot drie (3) uur na de brandwacht van één (1) uur gecontroleerd.
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WAARSCHUWING!
BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN IN UITVOERING Pas op voor brand!

In geval van nood:

Bel: 020-4076000 (externe telefoon) of 111 (interne telefoon)
Op:
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CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN
STOP!
Vermijd indien mogelijk brandgevaarlijke werkzaamheden of zoek naar een alternatieve/veiligere methode
Deze checklijst voor brandgevaarlijke werkzaamheden is vereist bij alle tijdelijke werkzaamheden waarbij apparatuur met open vlam wordt gebruikt of
waarbij hitte en/of vonken ontstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: lassen, snijden, slijpen, solderen, gebruik van ee n brander bij las- en dakwerken.

Deel 2
Instructie voor de verantwoordelijke van brandveiligheid

ja

nvt

A

□

□

De brandpomp is ingeschakeld en ingesteld op Automatisch.

□

□

Afsluiters naar watervoorziening voor het sprinklersysteem zijn geopend.

□

□

Brandslangen en -blussers verkeren in goede staat en zijn dus bruikbaar.

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

Brandbare vloeren zijn bevochtigd, bedekt met vochtig zand of brandbestendige

□

□

Verwijder ander brandbaar materiaal waar mogelijk. Waar dat niet mogelijk is, is het
brandbare materiaal beschermd met door FM goedgekeurde lasschermen, -dekens en
-gordijnen, brandwerende dekkleden of metalen schilden.

□

□

Alle openingen in muren en vloeren zijn afgedekt.

□

□

Onder en rond de werkzone zijn FM Approved laskussens, -dekens en -gordijnen

□

□

Specificeer de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen
Vul Deel 1 in en houd deze bij de hand tijdens de brandgevaarlijke

B

Werkzaamheden

C

Geef Deel 2 aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert
Bewaar Deel 2 in uw administratie ter referentie, inclusief de ondertekende

D

bevestiging dat de controles van 1 uur en 3 uur zijn uitgevoerd.

E

Aftekening is op Deel 2.

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR

□
□

Werknemer :
Aannemer:

DATUM :

VERGUNNING-NR.:

SPECIFIEKE PLAATS/GEBOUW EN VERDIEPING:
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN:
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE WERKZAAMHEDEN
UITVOERT:
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE
BRANDWACHTWERKZAAMHEDEN UITVOERT:
Ik verklaar hierbij dat voornoemde plaats grondig is onderzocht,
dat de hiernaast aangekruiste voorzorgsmaatregelen om
brand te voorkomen zijn getroffen, en dat de brandgevaarlijke
werkzaamheden zijn toegestaan.

Checklist van vereiste voorzorgsmaatregelen

Het materiaal dat voor de werkzaamheden wordt gebruikt, verkeert in goede
staat.
Vereisten binnen een straal van 11 m rond de werkzaamheden
Ontvlambare vloeistoffen, stof, pluis en olieachtige stoffen zijn verwijderd.
Er is geen ontploffingsgevaar in de onmiddellijke omgeving.
Vloeren zijn netjes aangeveegd.

bekleding.

geplaatst.
Bescherm of sluit kanalen en transportbanden die vonken naar ander brandbaar
materiaal verderop kunnen transporteren. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan
muren, plafonds of op daken

NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE
BRANDVEILIGHEID/SUPERVISOR VAN DE WERKZAAMHEDEN:

□

□

BEGINTIJD:

□

□

□

□

De afgesloten apparatuur is vrijgemaakt van brandbare stoffen. Alle ontvlambare

□

□

Vaten, leidingen en uitrustingen onder druk zijn buiten dienst gesteld, geïsoleerd en
ontlucht. Brandwacht/controle van de plek waar brandgevaarlijke werkzaamheden
plaatsvinden

□

□

De brandwacht blijft één (1) uur na de werkzaamheden aanwezig, ook tijdens

□

□

De brandwacht heeft geschikte brandblussers en, waar mogelijk, een kleine,

□

□

De brandwacht is opgeleid in het gebruik van de uitrustingen en weet hoe alarm te

□

□

□

□

De zone waarin de brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nog

□

□

Andere voorzorgsmaatregelen:

Vergunning vervalt:

EINDTIJD:
DATUM

TIJD

Aftekening van brandwacht: De werkzone en alle aangrenzende zones
waar vonken en hitte zich zouden kunnen verspreiden, zijn onderzocht
tijdens de controleperiode en zijn brandveilig bevonden.
.
Getekend:

Laatste controle: De werkzone is gedurende drie (3) uur na voltooiing
van de brandwacht van één uur (1) gecontroleerd, en is veilig bevonden

Getekend:

De constructie is niet brandbaar en bevat geen brandbare bekleding of isolatie.
Brandbaar materiaal aan de andere kant van muren, plafonds of daken is verwijderd.
Brandgevaarlijke werkzaamheden aan afgesloten apparatuur

vloeistoffen/dampen zijn uit de containers verwijderd

eventuele werkpauzes.

aangesloten brandslang ter beschikking.

slaan.
De brandwacht moet mogelijk ook in aangrenzende zones, of boven en onder de
werkzone aanwezig zijn.

tot drie (3) uur na de brandwacht van één (1) uur gecontroleerd.
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