Themacampagne: Werkvergunning
Januari 2022
Aan alle medewerkers MDI Techniek B.V.
Werkvergunning:
Een goede voorbereiding is het halve werk. Bij eenvoudige dagelijkse werkzaamheden gaat de voorbereiding
meestal om simpele zaken. Je verzamelt het gereedschap en materiaal dat je nodig hebt en gaat aan de slag.
Deze voorbereiding is nodig om sneller en gemakkelijker te kunnen werken. Vaak neem je in de voorbereiding
ook maatregelen om risico’s te beperken. Je zet bv. een helm op en trekt veiligheidsschoenen aan. Bij
risicovolle werkzaamheden zijn er meer en grotere risico’s. Je moet je daar goed op voorbereiden. Een
werkvergunning is daarvoor een geschikte methode.
Doel:
Een werkvergunning is bedoeld om werkzaamheden met een verhoogd risico op een veilige manier uit te
voeren. Een werkvergunning is een bindende afspraak over de werkzaamheden die je moet uitvoeren, de
risico’s die daaraan verbonden zijn en de maatregelen die je moet nemen. Het doel is ervoor zorgen dat :
•
•

Met alle betrokken mensen wordt overlegd;
er formeel toestemming wordt gegeven voor werkzaamheden op een terrein of aan een installatie.

Meestal gaat het om eenmalig werk. Een werkvergunning bestaat uit vier onderdelen.
1. Gevraagde werkzaamheden: hierin staat om wat voor werkzaamheden het gaat, hoe ze worden uitgevoerd
en waar ze worden uitgevoerd.
2. Maatregelen die zijn voorgeschreven door de verstrekker: hierin staan de maatregelen die nodig zijn om
veilig te kunnen werken, de maatregelen die nodig zijn voor het veiligstellen (bijvoorbeeld steekflenzen,
elektrisch en/of mechanisch vergrendelen) en de maatregelen die nodig zijn voor het meten en detecteren van
omstandigheden die voor risico’s kunnen zorgen.
3. Maatregelen die de operationele medewerkers moeten nemen: hierin staat welke maatregelen ze moeten
nemen om veilig te kunnen werken en welke PBM’s er nodig zijn.
4. Ondertekening. De verstrekker en de houder ondertekenen de vergunning en geven daarmee aan dat ze
akkoord gaan met de inhoud.
Soms is een aanvullende werkvergunning nodig. Dat is het geval als het werk specifieke risico’s inhoudt en er
specifieke maatregelen of een specifieke toelichting nodig zijn. Bijvoorbeeld voor werken in besloten ruimten.
Ook bij graven in grond waarin leidingen liggen of bij het openen van vloeren of straten is een aanvullende
werkvergunning nodig. Verder is een aanvullende werkvergunning nodig bij:
•
•
•
•
•

Werken aan of bij gevaarlijke stralingsbronnen;
hijswerkzaamheden boven of in de omgeving van belangrijke installaties;
werken met of slopen van asbesthoudend materiaal;
werken op hoogte;
werken met gevaarlijke stoffen.

Bij brandgevaarlijk werk, zoals lassen en slijpen, is een heetwerkvergunning nodig.
Heetwerkvergunning
Een heetwerkvergunning is nodig bij brandgevaarlijke werkzaamheden op plaatsen waar gemakkelijk brand
kan ontstaan. Een eis in deze vergunning is dat er een heetwerkwacht ( ook wel brandwacht of firewatch
genoemd) aanwezig moet zijn tijdens de werkzaamheden. De heetwerkwacht moet een speciale opleiding
hebben. Hij heeft de volgende taken:
•
•
•
•

Zorgen dat er geen brand ontstaat (brandpreventie);
toezien op de eisen uit de vergunning;
Bij het uitbreken van een brand de hulpdiensten waarschuwen en een beginnende brand blussen;
Eerste hulp verlenen.

Inhoud werkvergunning
In de werkvergunning staat welke werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden en wie welk werk gaat
doen. Verder staan in de werkvergunning;
•
•
•

de maatregelen die de verstrekker van de werkvergunning neemt of heeft genomen;
de maatregelen die de operationele medewerkers moeten nemen;
welke maatregelen nodig zijn om de werkomgeving na afronding van de werkzaamheden veilig achter
te laten.

Een werkvergunning is meestal één dag geldig. Onder bepaalde voorwaarden kan een werkvergunning worden
verlengd.
Betrokken personen
Bij een werkvergunning zijn de volgende personen betrokken:
•
•
•

de verstrekker van de vergunning;
de houder van de vergunning;
de operationele medewerkers.

De verstrekker is degene waar het werk wordt uitgevoerd (op zijn terrein of aan zijn installatie). De verstrekker
moet de vrijstelling van de installatie controleren. Verder moet hij met de werkvergunninghouder de
voorwaarden, de aard van de werkzaamheden en de maatregelen die nodig zijn bespreken. Ook moet hij
ervoor zorgen dat noodzakelijke metingen zijn verricht en moet hij voor coördinatie en afspraken tussen
partijen zorgen als verschillende werkzaamheden samen worden verricht. De verstrekker moet de
werkvergunning ondertekenen.
De houder is degene die toezicht houdt en leiding geeft tijdens de uitvoering van het werk of degene die het
werk uitvoert. De houder moet alle maatregelen grondig doorspreken met de operationele medewerkers. Ook
moet hij erop toezien dat de werkzaamheden volgens de voorwaarden in de vergunning verlopen. Verder
moet hij ervoor zorgen dat de werkvergunning aanwezig is op de locatie en moet hij de werkvergunning
ondertekenen.
De operationele medewerkers:
•
•
•

moeten weten wat er in de werkvergunning staat;
moeten zich aan de voorwaarden en maatregelen in de vergunning houden.
mogen alleen werken met een geldige werkvergunning en moeten rekening houden met de
geldigheidsduur van de vergunning.

De verstrekker en de houder ondertekenen de werkvergunning om hem te bekrachtigen. Pas dan kan het werk
beginnen.

