Tip januari: Bent u goed voorbereid bij brandgevaarlijke werkzaamheden?
In deze tip van de maand besteden wij specifiek aandacht aan brandgevaarlijke werkzaamheden.
Het Verbond van Verzekeraars, MKB-Nederland, VNO-NCW en Brandweer zijn een gezamenlijk
initiatief gestart om ondernemers extra bewust te maken van het belang van
brandpreventie. Met toegankelijke en praktische informatie willen zij u helpen met een meer
beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico’s op en de gevolgen van brand.
Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. Bij zeker één op de tien
bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook
brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van
brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te
boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw
bedrijfspand te voorkomen.

Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden
Hoe zit het met brandgevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf? Let u hier voldoende op? Heeft u
mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige
manier van werken in brandgevaarlijke situaties?
U kunt hiervoor een handige checklist invullen via: http://www.checklistbrand.nl/checklists/2
In enkele minuten weet u of u goed voorbereid bent bij brandgevaarlijke werkzaamheden.

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden
Op de website van het parkmanagement Businesspark Papendorp kunt u het formulier
brandgevaarlijke werkzaamheden vinden. Dit formulier is ontwikkeld door het Verbond van
Verzekeraars en kan gebruikt worden om aan te geven welke (brand)risico’s zijn verbonden aan de
werkzaamheden in of bij uw pand en welke veiligheidmaatregelen hiervoor getroffen moeten
worden.
U doet er verstandig aan dit formulier voorafgaand aan de werkzaamheden in te laten vullen door de
uitvoerder van de werkzaamheden, dit in verband de clausule ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’
die waarschijnlijk in uw verzekeringen is opgenomen.
Ontstaat er tijdens en/of als gevolg van de werkzaamheden brand en is het formulier niet ingevuld,
dan moet u als verzekerde aantonen dat de preventieve maatregelen ook daadwerkelijk zijn
getroffen. Echter als u als verzekerde vooraf het formulier ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ laat
invullen en ondertekenen door de uitvoerde partij, moet de verzekeraar aantonen dat de
preventieve maatregelen niet zijn getroffen. De bewijslast wordt dus omgedraaid door het formulier
‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ in te vullen.
Hierbij de link naar het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden:
http://www.parkmanagement-papendorp.nl/belangrijke-gegevens.php

