Toolbox
Heet werk

Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Het maakt
daarbij niet uit of je komt als passagier, bezoeker of om je werk te doen.
Veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of
Safety hebben opgesteld. De onderstaande Golden Rule of Safety gaat over
brandgevaarlijk werk.
Er kan nogal wat gebeuren als je niet professioneel omgaat met
werkzaamheden met vuur of waarbij vuur, rook, stoom of stof kan ontstaan.
Vandaar dat Schiphol strenge eisen stelt aan de manier waarop je dit soort
werk moet uitvoeren. Neem daarom met veel aandacht de inhoud van deze
Golden Rule of Safety tot je:

HEET WERK
Vergunning nodig
Je wilt in een van onze gebouwen of op een andere plek op de luchthaven aan het
werk waarbij brand kan ontstaan. Dan is een vergunning ‘brandgevaarlijk werk’ verplicht. Deze wordt aangevraagd en uitgegeven bij Bedrijfsvoering. Aan het einde van
deze pagina staat hoe je de vergunning moet aanvragen.

Heb je tips of opmerkingen
hoe deze toolbox beter
kan? Of wil je jouw
mening met ons delen?
We horen het graag via:
safe_office@schiphol.nl.

Brandgevaarlijke werkzaamheden
We vertellen je eerst wat we onder brandgevaarlijke werkzaamheden verstaan. Vuistregel: alles
waardoor brand, rook of stoom kan ontstaan valt onder brandgevaarlijke werkzaamheden. Denk aan
lassen, slijpen, schuren, slopen en werken aan daken waarbij de dakbedekking vast wordt gebrand.

Afspraken
Veilig werken begint bij jezelf maar doe je nooit alleen. Vandaar dat het belangrijk is dat je je aan de afspraken
houdt. In dit geval staan die in de vergunning brandgevaarlijk werk. Van de brandwacht mag jij verwachten dat
hij een risicoanalyse maakt en jou vertelt op welke manier jij je werk veilig kunt doen. Op jouw beurt doe je wat
hij aanraadt en laat je hem weten wat je doet. Samen voor veiligheid dus.

Veilig brandgevaarlijk werk uitvoeren; stap-voor-stap
Op advies van de brandwacht kun je veilig brandgevaarlijk werk uitvoeren. Stap voor stap:
1. Stel samen vast welke werkzaamheden je precies gaat doen;
2. Bepaal vervolgens wat de risico’s zijn;
3. Tref maatregelen om die risico’s te beheersen;
4. Bepaal samen wat de gevolgen zijn voor detectie, sprinkler en overige brandveiligheidsmiddelen.
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1) Stel samen vast welke werkzaamheden je precies gaat doen
Van sommige werkzaamheden is overduidelijk dat er brandgevaar kan ontstaan, lassen en
slijpen bijvoorbeeld. Is het echt noodzakelijk dat je het op die manier gaat doen? Kan het
niet op een andere manier die minder brandgevaarlijk is?

2) Bepaal samen wat de risico’s zijn
Moet je echt brandgevaarlijk werk doen, maak dan samen met de brandwacht een plan om
het veilig te kunnen uitvoeren.
1. Richt de werkomgeving zodanig in dat je veilig aan de slag kan;
2. Maak de werk- en directe omgeving vrij van brandbare materialen zoals papier, hout en
verpakkingsmaterialen.

3) Tref maatregelen om de risico’s te beheersen
1. Houd altijd een eigen brandblusser bij de hand (let op: gebruik hiervoor geen
brandblussers van Schiphol);
2. Voorkom dat vonken en slijpsel terecht komen in kabelgoten en sparingen; op of in
brandbaar materuaal;
2. Denk aan de passagiers en anderen die in de directe omgeving werk uitvoeren;
4. Kijk, voordat je aan de slag gaat, hoe je bij calamiteit de brandweer zo snel mogelijk kunt
waarschuwen. Wees op de hoogte van het noodnummer (020-6012222).

4) Bepaal wat de gevolgen kunnen zijn voor branddetectie,
sprinkler en overige veiligheidsmiddelen
Sommige branddetectiemiddelen kunnen afgaan door jouw werkzaamheden. Kijk daarom
van tevoren naar de aanwezigheid van deze middelen in jouw directe werkomgeving. Zorg
dat deze middelen door Schiphol uitgeschakeld worden. Ga deze middelen nooit zelf buiten
werking stellen.

Nacontrole
Het is verplicht minstens één uur voor het einde van je werkdag te stoppen met
brandgevaarlijke werkzaamheden. Na afloop van jouw werk controleer je of er geen
smeulende resten zijn. Meld je vervolgens af bij de Bedrijfsvoering. Daarna zal de
brandwacht nog een nacontrole doen.

Brandgevaarlijke werkzaamheden op daken
Voor dakbedekkingswerkzaamheden, waarbij je open vuur en een teerketel gebruikt, zijn
er specifieke voorschriften. Bekijk daarvoor de online PDF: ‘Procedure en Randvoorwaarden
(brand)veilig werken op daken’. Zie: www.schiphol.nl/veiligheid.
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De vergunning brandgevaarlijk werk
De vergunning die je van de brandwacht krijgt bevat altijd een uniek volgnummer. Het
voorblad ervan moet je altijd helemaal invullen. De brandwacht houdt het origineel, jij krijgt
zelf een kopie. Op de achterkant daarvan kun je de voorwaarden lezen waarop je aan de slag
kan.

De vergunning brandgevaarlijk werk
Bedrijf:

Het bedrijf dat om toestemming verzoekt

Tel:

Het telefoonnummer van de werknemer die het werk
uitvoert

Plaats/gebouw:

Het gebouwdeel waar de werkzaamheden plaatsvinden

Verdieping/ruimte

De etage en het ruimtenummer

Groep:

De brandmeldgroep(en) die uitgeschakeld worden

Aard v.d. werkzaamheden:

Aard van de werkzaamheden zoals lassen, solderen, lijmen spuiten enz.

Preventieve Maatregel:

De maatregelen die getroffen moeten worden voordat je
met de uitvoering van de werkzaamheden begint. Denk
aan brandblusser, lasdeken, afdichten van de gaten in de
vloer, verwijderen van brandbare materialen enzovoort.

Vergunning d.d.:

De datum waarop de toestemming wordt afgegeven en
waarop deze ook geldig is.

Aanvang:

De begintijd van de werkzaamheden

Einde:

De verwachte eindtijd van de werkzaamheden. De vergunning verloopt hierna. Duurt een klus langer, meld je
dan opnieuw aan bij Bedrijfsvoering

Getekend door:
Uitvoerende:

De monteur die ook zelf de klus uitvoert. Dus niet een
uitvoerder.

Controleur:

Degene die de toestemming afgeeft.

Afmelding:
Storingsdienst:

De controleur tekent hier af op de plaats van de klus.
Een monteur mag zijn werkplek niet verlaten voordat
zijn deel is afgetekend.

Tijd afgemeld:

De tijd waarop de controleur op de werkplek voor de
monteur aftekent.

Tijd controle:

Na elke klus moet een controle van de werkplek plaatsvinden. Deze tijd kan een andere tijd zijn dan tijd afgemeld
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Branddetectie
Bij sommige werkzaamheden moet de branddetectie worden uitgeschakeld. In veel gevallen
kan bedrijfsvoering dit mogelijk ook op afstand doen. Dit is in opdracht van een controleur.
De controleur kan zelf ook groepen schakelen op de brandmeldcentrale. Dit moet altijd eerst
gemeld worden aan Bedrijfsvoering!
Let op: er mogen nooit tegelijkertijd in hetzelfde gebied automatische- en
handbrandmelders en sprinklerinstallatie worden uitgeschakeld.

De Sprinklerinstallatie
Bedenk goed of je een sprinkler wilt laten uitschakelen uit, want het is bijna nooit nodig om
die tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden uit te zetten. Moet je het toch doen, zorg dan
ALTIJD voor een alternatieve maatregel om brand te bestrijden. Als je in een bepaald gebied
delen van de sprinkler hebt laten uitschakelen mag je niet ook de automatische melders
uitschakelen. Is het toch noodzakelijk, schakel dan altijd een brandwacht in.

TIPS:
Blijf altijd alert!
Bij twijfel: altijd vragen
Onderbreek indien nodig het werk
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