
 
 
 

 
Aanvragen vuurvergunning 
 
1. Wanneer een vuurvergunning aanvragen? 
De maatregelen zijn van toepassing bij volgende brandgevaarlijke werken: waarbij gebruik wordt gemaakt 
van open vuur, blanke vlam of hittepunt (o.a. lassen, solderen, enz.); met open vlam (ontdooien, opwarmen, 
enz.); met vonkverspreiding (slijpen, afschuren); met rookontwikkeling en -verspreiding; met een verhoogd 
risico op brand of ontploffing (in omgeving van brand voedende gassen of brandbare materialen); plaatsen 
of herstellen roofing op daken; op explosiegevaarlijke plaatsen. 
 
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: 
− Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken, enz.). 
− Let op de gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen. 
− Leg de hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet 

voortplanten. Werp de elektroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand). 
- Voorzie een brandblusser in de onmiddellijke omgeving. 

 
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. De brandgevaarlijke werken moeten stoppen 1 uur voor 
het einde van de normale dagtaak. 
(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 preventie SFZ 

 
 
 
 

 
 

 


