FICHE : WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD IN INRICHTING WERKGEVER

Informatie aan aannemers / onderaannemers :
de werkgever geeft hen relevante informatie betreffende
1) risico’s, inzonderheid door
a) inrichting van de lokalen
b) stoffen opgeslagen of behandeld
c) nabijheid van gevaarlijke installaties
d) activiteiten in onmiddellijke omgeving van de uit te voeren werkzaamheden
2) preventiemaatregelen, om
 brand te voorkomen
 veiligheid te verzekeren
en indien nodig snelle evacuatie
 elk begin van brand te bestrijden
3) voor begrijpen van de preventiemaatregelen, nuttige informatie over
 de brandrisico’s
 de preventiemaatregelen
inzonderheid, deze om brand tijdens uitvoering van hun taken te voorkomen
 de waarschuwings- en alarmsignalen
 de toe te passen maatregelen in geval van brand
 de evacuatie
de werkgever vergewist zich ervan dat de aannemers de informatie begrijpen

Informatie door de aannemers / onderaannemers :
de werkgever ziet erop toe dat de aannemers / onderaannemers hem informatie verstrekken
betreffende de brandrisico’s van de uit te voeren werken

De voorafgaande toestemming :
indien hij vaststelt dat de uit te voeren werkzaamheden een bijkomende risicofactor inhouden
de uitvoering van de werkzaamheden is onderworpen aan zijn voorafgaande toestemming
de voorafgaande toestemming met inzonderheid volgende elementen
1) betreffende de werkzaamheden
 de plaats
 de aard ervan
 de risicoanalyse
 de te nemen preventiemaatregelen
2) door de aannemer / onderaannemer noodzakelijk beoordeelde preventiemaatregelen
bijkomende bovenop deze van 1)

2

het document wordt ondertekend door
 de werkgever
 zijn bevoegde preventieadviseur
 de aannemer / onderaannemer
de aannemer / onderaannemer ontvangt een afschrift

De werknemer van de werkgever :
indien de werken door een werknemer van de werkgever worden uitgevoerd
de voorafgaande toestemming geven
aan lid hiërarchische lijn belast met de leiding van de dienst die de werkzaamheden uitvoert

Meer informatie :



Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de
codex over het welzijn op het werk
De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie

