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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar David Lukacie 

Robert Hageman 
Manager Operations RZB 
Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 
eindverantwoordelijke(n) 

Rolf Hetterschijt Manager SHEQ   

Toetser Patrick Vanrolleghem Sr Veiligheidskundige  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
7 19-9-2018 P. Vanrolleghem Controle 
8 4-12-2019 P. Vanrolleghem Aanpassing duur geldigheid 

heetwerkvergunning inzake overstap naar 
Ultimo werkvergunningssysteem 

9 15-1-2021 D. Feege Controle  

1. Doel 

In deze procedure is geregeld hoe moet worden omgegaan met heetwerk en hoe dit veilig kan 
plaatsvinden. 
 
 
2. Toepassingsgebied 
 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 
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3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
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4. Werkwijze 
 

LASSEN, SNIJBRANDEN, GUTSEN 

Tijdens lassen, snijbranden, slijpen, gutsen, staalstralen, hakken e.d. moeten maatregelen worden 
genomen om een brand of explosie te voorkomen. Deze werkzaamheden worden ook heetwerk 
genoemd. Hiervoor gelden de volgende veiligheidsmaatregelen: 

 Voor het uitvoeren van heetwerk in operationele gebieden, dient de Opdrachtnemer in het 
bezit te zijn van een geldige werkvergunning.  

 Gas- en zuurstofslangen dienen gekeurd te zijn conform de geldende normen 
 Gas- en zuurstofslangen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en voor het 

gebruik gecontroleerd te worden op gebreken en/of lekkages 
 Acetyleen- en propaangasflessen moeten voorzien zijn van een vlamdover 
 Leidingen/slangen, reduceerventiel, koppelingen en branders voor het werken met 

acetyleen- en propaangas moet voldoen aan NEN561:2002, NEN562:2003, 730-1, 730-2, 
2503:2009, 3821-2010. 

 Indien de aard van de werkplek dit vereist, moet in voorkomende gevallen gebruik worden 
gemaakt van lasdekens om brandgevaar door het verspreiden van vonken te voorkomen 

 Gas- en zuurstofflessen mogen slechts in fabrieksinstallaties aanwezig zijn, wanneer ze voor 
de uit te voeren werkzaamheden nodig zijn 

 Gas- en zuurstofflessen moeten deugdelijk, doormiddel van een beugel of ketting tegen 
omvallen geborgd zijn. Ze moeten zodanig opgesteld staan, dat ze niet door vallende 
voorwerpen getroffen kunnen worden. De opgestelde gas- en zuurstofflessen moeten onder 
alle omstandigheden goed bereikbaar zijn. Ingeval van brand moeten de opgeslagen gas- en 
zuurstofflessen op een gemakkelijke en snelle wijze verwijderd te kunnen worden 

 Bij het gebruik van acetyleengas is een flessenwagen verplicht. Tussen de acetyleen- en 
zuurstoffles moet ter hoogte van de reduceertoestellen een stalenbrandscherm aangebracht 
zijn 

 Op afsluiters van gas- en zuurstofflessen moet een gasflessleutel voor dichtdraaien van de 
flessen aanwezig zijn 

 Gas- en zuurstofflessen moeten aan het einde van de werkdag dicht worden gezet en de 
spindels van de reduceertoestellen uit worden gedraaid  

 Op de werkplek moet een gekeurde brandblusser (minimaal P-6 blusser) aanwezig zijn. 
Hiervoor mag geen brandblusser uit een fabriek, installatie en/of gebouw worden verwijderd 

 Afhankelijk van de omgevingsfactoren, dient gebruik te worden gemaakt van lasdekens om 
verspreiding van vonken te voorkomen  

 Bij het gereedkomen van het werk en/of aan het einde van de werkdag is de Opdrachtnemer 
verplicht om de werkplek te controleren op eventuele brandrisico’s (30 min. en 3 uur 
controle). Tevens dient de Opdrachtnemer er zorg voor te dragen, dat elektrische 
lasapparatuur wordt uitgeschakeld. 
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DAKBEDEKKINGSWERKZAAMHEDEN 

Het uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden is verbonden met de nodige brandrisico’s en 
valgevaar. Bij het werken met bitumenketels gelden de volgende veiligheidsregels: 

 Dakbetredingen alleen volgens de procedure 50.016 Werken op Hoogte of Diepte  
 De vrije ruimte rond de stookketel moet minimaal drie meter bedragen en te worden 

afgebakend 
 Binnen deze ruimte is het opslaan van andere materialen niet toegestaan 
 Ingeval de ketel op een dak wordt geplaatst, moet er een reservoir voor het opvangen van 

gemorste teer onder de ketel en aftapkraan worden geplaatst. Dit reservoir moet de inhoud 
van de ketel + 10% kunnen bevatten. Vooraf moet gecontroleerd worden of het dak over 
voldoende draagvermogen beschikt. 

 Er dienen minimaal twee brandblussers (soort afgestemd op brandrisico) op het dak 
aanwezig te zijn. Afhankelijk van de werkplek situatie kan het noodzakelijk zijn, dat de 
aanwezigheid van een onderdruk staande brandslang of andere brandblusmiddelen vereist 
zijn. Dit ter beoordeling van de brand- of veiligheidsdeskundige van AVR 

 Er mag maximaal één reserve propaan- of butaan gasfles op het dak aanwezig zijn. Lege 
flessen dienen direct van het dak te worden afgevoerd. 

 De thermostaat van de stookketel moet correct functioneren en goed zijn ingesteld 
 De gastoevoer naar de stookketel moet voorzien zijn van een juiste drukregelaar. 

 
GELDIGHEID HEETWERKVERGUNNING 

Een heetwerkvergunning is voor één week geldig. 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
    
    

    
 
 

Gerelateerde documenten 
50.016 Werken op hoogte of met diepte 
 

Referenties / Verwijzingen  
- Arbowet 
- Arbobesluit 

 


	Naam

