
Formulier Brandgevaarlijke 
werkzaamheden

 

Voordat u dit formulier invult, beoordeel of de brandgevaarlijke werkzaamheden op een minder gevaarlijke wijze of elders kunnen 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in werkplaats of buiten uitvoeren en/of vlam- en/of vonkvrije mechanische methoden toe te passen.  
Pagina 1 
Deel 1 Instructies: 
1 Controleer of er een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden 
en alle van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen voor de 
werkomgeving zijn bepaald en ingevuld volgens dit formulier. 
2. Vul pagina 1 in en bewaar deze voor administratie. 
3. Vul pagina 2 in en geef deze aan de uitvoerende(n) van de 
brandgevaarlijke werkzaamheden en instrueer hen de na te 
leven voorzorgsmaatregelen. 
4. Volg altijd de wettelijke vereisten op. 
5. Geef slechts één vergunning per afdeling / gebied en met 
maximale geldigheid van 8 uur (één ploeg tijdsvak). 

Controle Voorzorgsmaatregelen 
Algemene voorzorgsmaatregelen: 

 Informatie over geplande werkzaamheden zijn terplaatse 
gecontroleerd en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
 Scope van het werk komt overeen met de vergunning. 
 Brandbeveiligingsinstallaties zoals sprinklers en slanghaspels 
zijn operationeel. Automatische branddetectie uitgeschakeld. 
 Brandblussers en/of brandslangen zijn binnen handbereik van 
uitvoerende van het werk en/of brandwacht. 
 Arbeidsmiddelen die worden gebruikt voor de werkzaamheden 
zijn goedgekeurd en in goede staat. 

Gebied binnen 10 m van de werkplek: 
 Er zijn geen (onbeschermde) brandbare gebouwafwerkingen of 
brandbare isolatiematerialen aanwezig. 
 Brandbare constructies en/of inventaris zijn beschermd d.m.v. 
brandwerende gordijnen of andere onbrandbare afscherming. 
 Er wordt niet gewerkt aan muren, daken of vloeren gemaakt van 
brandbare materialen of - sandwichpanelen.  
 Alle openingen in daken, wanden of vloeren zijn brandwerend 
afgedekt. 
 Brandbare stoffen zijn verwijderd direct achter aangrenzende 
niet-brandwerende muren, plafonds, daken en vloeren, of extra 
brandwacht houdt hier toezicht op. 
 Brandwerende gordijnen zijn rond en onder het werkgebied 
opgehangen om vonken op te vangen.  

Brandgevaarlijke werkzaamheden in besloten ruimten: 
 Apparatuur  en/of containers zijn ontdaan van brandbare stoffen, 
vloeistoffen, -dampen en -gassen. 
 Drukvaten en leidingen zijn buitengebruik gesteld, geïsoleerd en 
drukloos. 
 Elektrische apparatuur is spanningsloos gemaakt of verwijderd. 
 LEL-detectie is operationeel (indien nodig). Type: 

Brandwacht & Toezicht houden: 
 Brandwacht is bekend met de werkomstandigheden. 
 Brandwacht is continu aanwezig en gedurende één uur na 
voltooiing van de brandgevaarlijke werkzaamheden.  
 Brandwacht is getraind in het gebruik van brandblussers en  
brandslanghaspels. 
 Brandwacht heeft kennis en de middelen voor het melden van 
brand en alarmeren van uitvoerende en aanwezige personen. 
 Brandwacht heeft de bevoegdheid om aanvullende maatregelen 
te (laten) treffen of het werk te laten stoppen.  
 Extra brandwachten zijn ingesteld op lagere verdieping of 
omliggende aangrenzende gebieden omdat geen effectieve 
brandwerende scheiding mogelijk is gebleken. 
 Periodieke nacontrole is ingesteld gedurende drie uur nadat de 
brandwacht is afgelopen. 

Werkdetails: 
Werk uitgevoerd door:  Werknemer   Aannemer 
Naam(en):        
Werklocatie (gebouw / verdieping): 

Heet werktype: 
 Lassen 
 Solderen 
 Slijpen 
 Snijden 
 Anders:  

 Dakdekken 
 Verf afbranden 
 Schoonbranden 
 Ontdooien 

Goedkeuring en tracking: 
Het werkgebied is volledig geïnspecteerd, de nodige 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen en er is toestemming 
verleend voor deze werkzaamheden:  Ja  Nee 
Naam vergunningsverlener: 

Handtekening: 

Vergunning uitgiftedatum:  

Vervaldatum vergunning: 
Datum:          Tijd: 

Job / taak / PO-nummer:  
Nummer van vergunning: 

Starttijd werkzaamheden:  

Handtekeningen na beïndiging van het werk: 
• Persoon die werk uitvoert: 

 Datum/Tijd: 
• Brandwacht:

Datum/Tijd: 
• Nacontrole: 

Datum/Tijd: 
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Voordat u dit formulier invult, beoordeel of de brandgevaarlijke werkzaamheden op een minder gevaarlijke wijze of elders kunnen 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in werkplaats of buiten uitvoeren en/of vlam- en/of vonkvrije mechanische methoden toe te passen.  
Pagina 2 
Deel 2 Instructies: 
1. Persoon die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert: 
Registreer de starttijd van het werk. Plaats vergunning op 
zichtbare locatie tijdens werkzaamheden. Na voltooiing, noteer 
datum / tijd en retourneer de ingevulde vergunning aan de 
uitgever voor archivering. 
2. Brandwacht: Teken na het uitvoeren van de eindinspectie 
de vergunning en noteer de datum / tijd van voltooiing van de 
brandwacht. Informeer de vergunningverlener dat de 
brandwacht is beëindigd. 
3. Laatste controle: Voer de laatste gebiedscontrole uit, 
onderteken en dateer het formulier, retourneer de vergunning 
aan de uitgever.

Controle Voorzorgsmaatregelen 
Algemene voorzorgsmaatregelen: 

 Informatie over geplande werkzaamheden zijn terplaatse 
gecontroleerd en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
 Scope van het werk komt overeen met de vergunning. 
 Brandbeveiligingsinstallaties zoals sprinklers en slanghaspels 
zijn operationeel. Automatische branddetectie uitgeschakeld. 
 Brandblussers en/of brandslangen zijn binnen handbereik van 
uitvoerende van het werk en/of brandwacht. 
 Arbeidsmiddelen die worden gebruikt voor de werkzaamheden 
zijn goedgekeurd en in goede staat. 

Gebied binnen 10 m van de werkplek: 
 Er zijn geen (onbeschermde) brandbare gebouwafwerkingen of 
brandbare isolatiematerialen aanwezig. 
 Brandbare constructies en/of inventaris zijn beschermd d.m.v. 
brandwerende gordijnen of andere onbrandbare afscherming. 
 Er wordt niet gewerkt aan muren, daken of vloeren gemaakt van 
brandbare materialen of - sandwichpanelen.  
 Alle openingen in daken, wanden of vloeren zijn brandwerend 
afgedekt. 
 Brandbare stoffen zijn verwijderd direct achter aangrenzende 
niet-brandwerende muren, plafonds, daken en vloeren, of extra 
brandwacht houdt hier toezicht op. 
 Brandwerende gordijnen zijn rond en onder het werkgebied 
opgehangen om vonken op te vangen.  

Brandgevaarlijke werkzaamheden in besloten ruimten: 
 Apparatuur  en/of containers zijn ontdaan van brandbare stoffen, 
vloeistoffen, -dampen en -gassen. 
 Drukvaten en leidingen zijn buitengebruik gesteld, geïsoleerd en 
drukloos. 
 Elektrische apparatuur is spanningsloos gemaakt of verwijderd. 
 LEL-detectie is operationeel (indien nodig). Type: 

Brandwacht & Toezicht houden: 
 Brandwacht is bekend met de werkomstandigheden. 
 Brandwacht is continu aanwezig en gedurende één uur na 
voltooiing van de brandgevaarlijke werkzaamheden.  
 Brandwacht is getraind in het gebruik van brandblussers en  
brandslanghaspels. 
 Brandwacht heeft kennis en de middelen voor het melden van 
brand en alarmeren van uitvoerende en aanwezige personen. 
 Brandwacht heeft de bevoegdheid om aanvullende maatregelen 
te (laten) treffen of het werk te laten stoppen.  
 Extra brandwachten zijn ingesteld op lagere verdieping of 
omliggende aangrenzende gebieden omdat geen effectieve 
brandwerende scheiding mogelijk is gebleken. 
 Periodieke nacontrole is ingesteld gedurende drie uur nadat de 
brandwacht is afgelopen. 
 

Werkdetails: 
Werk uitgevoerd door:  Werknemer   Aannemer 
Naam(en):        
Werklocatie (gebouw / verdieping): 

Heet werktype: 
 Lassen 
 Solderen 
 Slijpen 
 Snijden 
 Anders:  

 Dakdekken 
 Verf afbranden 
 Schoonbranden 
 Ontdooien 

Goedkeuring en tracking: 
Het werkgebied is volledig geïnspecteerd, de nodige 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen en er is toestemming 
verleend voor deze werkzaamheden:  Ja  Nee 
Naam vergunningsverlener: 

Handtekening: 

Vergunning uitgiftedatum:  

Vervaldatum vergunning: 
Datum:          Tijd: 

Job / taak / PO-nummer:  
Nummer van vergunning: 

Starttijd werkzaamheden:  

Handtekeningen na beïndiging van het werk: 
• Persoon die werk uitvoert: 

 Datum/Tijd: 
• Brandwacht:

Datum/Tijd: 
• Nacontrole: 

Datum/Tijd: 
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This permit does not purport to set forth all hazards nor to indicate that other hazards do not exist. By providing 
this permit, neither AIG nor any of its employees make any warranty, express or implied, concerning the use of 
this permit. Furthermore, neither AIG nor any of its employees shall be liable in any manner (other than liability 
that may be expressed in any policy of insurance that may be issued by the Company) for personal injury or 
property damage or loss of any kind arising from or connected with this permit. Reliance upon, or compliance 
with, any of the information, suggestions or recommendations contained herein or through our hotline in no way 
guarantees the fulfillment of your obligations under your insurance policy or as may otherwise be required by 
any laws, rules or regulations. This document is not intended to replace any recommendations from your 
equipment manufacturers. If you are unsure about any particular testing or maintenance procedure, please 
contact the manufacturer or your equipment service representative.  

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. AIG member companies 
provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement solutions, and other financial 
services to customers in approximately 80 countries and jurisdictions. These diverse offerings include 
products and services that help businesses and individuals protect their assets, manage risks and provide for 
retirement security. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange. 

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: 
@AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. These references 
with additional information about AIG have been provided as a convenience, and the information contained 
on such websites is not incorporated by reference into this document. 

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance 
operations of American International Group, Inc. For additional information, please visit our website at 
www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American 
International Group, Inc. Products or services may not be available in all countries and jurisdictions, and 
coverage is subject to underwriting requirements and actual policy language. Non-insurance products and 
services may be provided by independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided 
by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds, and 
insureds are therefore not protected by such funds. 

For clients with locations in the Netherlands or other European countries: AIG Europe S.A. is an insurance 
undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has its head office at 35D Avenue 
J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number LU30100608. AIG Europe S.A. is 
authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by the Commissariat aux Assurances 
7, boulevard Joseph IIL-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, 
http://www.caa.lu/. 

© American International Group, Inc. All rights reserved. 
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WAARSCHUWING! 
 
HOT WERK IN UITVOERING  

  
WEES ALERT OP BRAND  

  

In geval van nood  
Contactpersoon: __________  

    Bij: ________  

 

 WAARSCHUWING! 
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