
 
 
 

 
Aanvragen vergunning voor graaf- en grondwerken 
 
1. Wanneer een vergunning voor graaf- en grondwerken aanvragen? 
De afspraken en maatregelen voor graaf- en grondwerken zijn van toepassing voor o.a. volgende 
werkzaamheden: alle machinaal of manueel uitgevoerde grondwerken vanaf 30 cm diepte; alle heiwerken; alle 
grondboringen. 
 
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: 
− Locaties van ondergrondse leidingen en kabels zijn bekend en aangeduid op plan en terrein; 
− Externe partijen die betrokken zijn bij de werken werden gecontacteerd (telecommunicatie, 

watervoorzieningen, …)  
− Zone van de werken is afgebakend en verlicht; 
− Grondanalyseattest is aanwezig; 
− Er is een plan bijgevoegd aan de werkvergunning die de inrichting van de bouwput beschrijft; 
− Arbeidsmiddelen (graafmachines, ladders, enz.) en PBM's (harnasgordel, enz.) zijn gekeurd door een 

bevoegd persoon; 
− Afvoer- en stockageplaats voor (verontreinigde grond); 
− Eventuele kapvergunning voor aanwezige bomen is aanwezig. 

 
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  

 
Beschrijving van de werken 

 

Plaats van de werken  
Datum en tijdstip Van  tot 
 
 
 
 
 



4. Ondertekening met naam en handtekening 
Verantwoordelijke firma Verantwoordelijke SFZ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


