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          BIJLAGE 

1 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze bijlage is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Nobian Rotterdam gevestigd op 
bedrijvenpark Botlek. 

2 DOEL 

Het doel is de vereisten en taken van de brandwacht vast te leggen. 
De bijlage is een aanvulling op Heet Werk procedure RDM-QHSE-PS-042. 
 

3 DEFENITIE 

Brandwacht Gekwalificeerd persoon met als hoofdtaak iedere vorm van brandgevaar te 
minimaliseren door te adviseren en toezicht te houden op heet werk 
werkzaamheden en direct kan ingrijpen om verdere escalatie van brand te 
voorkomen. 

 

4 OPLEIDING, ROL EN TAKEN 

Een brandwacht heeft een specifieke opleiding gevolgd en is minimaal in het bezit van: 

➢ Het certificaat VCA basisveiligheid 

➢ Diploma Brandwacht of het certificaat Werken als Buitenwacht aangevuld met certificaat 

Gasmeten en certificaat Kleine blusmiddelen.  
 

Tijdens de werkzaamheden is deze voorzien van de voorgeschreven PBM’s en een portofoon naar 
verstrekkende afdeling of Emergency response team.  
 
De brandwacht heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
 

➢ Controleren van de installatie en de werkomgeving op brandrisico’s voorafgaand aan de 

werkzaamheden. Kennen van brandbare materialen en zone gebieden. 
 

➢ Assisteren bij het voorbereiden van de omgeving van heet werk plek in een straal van 11 en/of 15 

m rondom de heet werk activiteit zoals: 

• Het verwijderen van brandbare materialen 

• Het afschermen van vloer, afvoer en wandopeningen 

• Het afdekken van kabelgoten, leidingen, kanalen en installaties. 

• Het beschermen van brandbaar materiaal indien dit niet verwijderd kan worden door 

branddekens, lasdekens, schermen of andere beschermende maatregelen. 

• Het beschikbaar hebben van brandblusser, waterslang onder druk, eventueel gereed 

leggen van een brandslang onder druk nabij de werkzaamheden. 

• Het afzetten van het werkgebied. 

• Inspecteert minimaal dagelijks heet werk apparatuur. Beschadigde slangen, lekkende 

appendages of kabels zijn niet toegestaan. 
1.  

➢ Dient te tekenen van de werkvergunning, in kolom 4-Validatie onder derde partij. 
 

➢ Toezien dat de werkzaamheden zich beperken tot het object/gebied waarvoor de werkvergunning 

is verleend.  
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➢ Toezien dat de beheersmaatregelen van de werkvergunning worden aangehouden. 
 

➢ Toezicht houden op de werkomgeving en op het veilig blijven van de werkomstandigheden. 
  

➢ Toezien dat trappen en vluchtwegen vrij toegankelijk zijn en blijven. 
 

➢ Optreden als er veranderende condities ontstaan op de werkplek of in de directe omgeving en zo 

nodig de werkzaamheden stilleggen en melden aan de verstrekkende afdeling van de 

werkvergunning. 
 

➢ In geval van een beginnende brand zo nodig ontruimen van de werkplek en proberen de brand te 

blussen in een vroeg stadium om uitbreiding te voorkomen. Dit dient gealarmeerd te worden met 

portofoon naar verstrekkende afdeling en EMRES. 
 

➢ Na beëindiging van de werkzaamheden controleert de brandwacht minimaal 30 minuten de 

werkplek op smeulende resten of beginnende brand. 
 

➢ Na beëindiging van de werkzaamheden controleert hij met de uitvoerder van heet werk 

werkzaamheden op het spanningsloos en drukvrij tot aan de hoofdschakelaar/ afsluiter 

achtergelaten worden en de materialen correct buiten de installatie worden geplaatst en vastgezet. 
 

➢ Bij heet werk op het dak regelmatig controle uitvoeren onder het dak gedurende de complete 

tijdsduur van de werkzaamheden en tenminste 30 minuten na het einde van het heet werk. 
 

5 AFKORTINGEN 

RDM Rotterdam 

QHSE  Quality Health Safety Environment 

HS Health & Safety 

PBM Persoonlijke bescherming middelen 

VCA VeiligheidsChecklist Aannemers 

EMRES Emergency Response 

 


