
 
 
 

 
Aanvragen vergunning betreden van besloten ruimtes 
 
1. Wanneer een vergunning voor betreden van besloten ruimtes aanvragen? 
De maatregelen voor het betreden van besloten ruimtes zijn van toepassing bij het betreden van een ruimte 
waar minimum één van volgende risico's aanwezig kan zijn: Bevat een inhoud die de betreder kan overspoelen; 
Klemming- of verstikkingsgevaar; Gezondheids- of veiligheidsrisico's zoals fysische, elektrische, mechanische, 
chemische, biologische of structurele risico's; Potentieel om gevaarlijke atmosfeer te bevatten. 
 
2. Preventiemaatregelen: 

Algemeen: 
− Door de firma werd een taakrisicoanalyse uitgevoerd van de uit te voeren werken en bezorgd aan de 

verantwoordelijke van de werken Sint-Franciscusziekenhuis. 
− Firma meldt zich iedere dag, gedurende de volledige duur van de werken (tenzij anders afgesproken) 

aan en af op de technische dienst. Meldt je aanwezigheid aan de afdeling vooraleer je de werken start. 
− Benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, 

veiligheidsbril, enz.) worden gedragen indien de aard van het werk dit vereist. 
− Het algemene rookverbod wordt gerespecteerd! 
− De werfzone is afgebakend en gesignaleerd. 
− Na de werken wordt de werf opgeruimd en daarna zo achtergelaten dat deze veilig betreedbaar is of 

wordt afgesloten voor onbevoegden. 
− In geval van brand of andere noodsituatie: interne noodnummer 011 71 59 99. 
Specifiek: 
− Er is een reddings- en interventieplan opgesteld en bijgevoegd in bijlage (veiligheidswacht, 

hulpmiddelen voor evacuatie en geven van alarm, enz.) ; 
− Voldoende ventilatie te voorzien gedurende de werken (eventueel ventilatieberekening op maat); 
− Voldoende verlichting te voorzien; 
− Metingen (zuurstof, explosiegevaar, enz.) worden uitgevoerd behalve indien dit niet nodig blijkt uit de 

risicoanalyse. De resultaten van de metingen worden bezorgd aan de verantwoordelijke van de werken 
SFZ. 

− Andere concrete afspraken:  
 

 
3. De aanvrager 
De vergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager voor elk risico-werk dat uitgevoerd wordt door zijn eigen 
persoon of door personen onder zijn bevoegdheid.  
(X) Firma verklaart de Veiligheidsrichtlijnen "Werken met derden" te hebben gelezen, begrepen en gaat met de 
inhoud akkoord. 
 Firma  

Volgende besloten ruimtes zullen 
betreden worden gedurende de 
werken 

 

Plaats van de werken  
Datum en tijdstip Van  tot 
 
 
 
 



4. Ondertekening met naam en handtekening 
Verantwoordelijke firma Verantwoordelijke SFZ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


