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Inleiding 
Heet Werk (HW) is een van de acht Life Critical Procedures (LCP). Heet Werk is bestempeld als een LCP 
en geeft dus aan dat Heet Werk in de chemische industrie risicovol werk is. In deze toolbox gaan we in op 

de risico’s van Heet Werk en beheersmaatregelen die genomen moeten worden voor het uitvoeren van 
Heet Werk. De LCP procedure Heet Werk is opgenomen in ManualMaster. 

 
Definitie Heet Werk 
Heet Werk is de activiteit waarbij hitte, spaanders, vonken of open vlammen voorkomen die in staat 
zijn tot het ontsteken van brandbare gassen of brandbare materialen. 

 
Wat zijn de risico’s van Heet Werk 

Het risico van Heet Werk in een chemische plant is brand en/of explosie. Brand en/of explosie kan letsel 
veroorzaken bij medewerkers, milieuschade geven en/of materiële schade aan de installaties en 
gebouwen. Het is verstandig om op het moment dat Heet Werk uitgevoerd moet worden men de juiste 

beheersmaatregelen toepast om brand en/of explosie te voorkomen. 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

Een stukje theorie over de branddriehoek 
 
Voordat we op de verplichte 
beheersmaatregelen ingaan bij uitvoering van 

Heet Werk, eerst even een stukje theorie over 
het ontstaan van een brand of explosie. 

 

Iedereen heeft waarschijnlijk wel gehoord van 
de branddriehoek? Om een brand te krijgen 
moeten drie omstandigheden aanwezig zijn: 
1. Zuurstof 

2. Brandstof 
3. Temperatuur of Ontstekingsbron 



Toolbox 

 

 

 

 

 

Nummer 03, april 2020 

 

 

 

Om een brand en/of explosie te voorkomen moeten we 1 van de 3 omstandigheden beïnvloeden of 
weghalen. Het weghalen van zuurstof is over het algemeen niet mogelijk en dus niet beïnvloedbaar. Op het 

moment dat we Heet Werk moeten gaan uitvoeren introduceren we juist een ontstekingsbron. De enige 
manier om de ontstekingsbron niet te introduceren bij uitvoering van de werkzaamheden is: een 
alternatieve methode toepassen. In veel gevallen is een alternatieve methode niet beschikbaar.  

 
De enige omstandigheid waar we invloed op hebben is de aanwezigheid van brandstof. De 
beheersmaatregelen die voorgeschreven worden bij het uitvoeren van werkzaamheden is het weghalen of 
weghouden van brandstof op de werkplek. 

 

 

Heet Werk ingedeeld in klassen 
Heet Werk is ingedeeld in 2 klassen. De klasse is gebaseerd op de kans van het ontsteken van brandbaar 
materiaal en/of brandbaar mengsel.  
 

➢ Klasse 1 Heet Werk (“Open vuur”) 
 
Klasse 1 Heet Werk zijn werkzaamheden waarbij de hoeveelheid energie die vrijkomt zodanig hoog is dat 

een eventueel aanwezig brandbaar mengsel met zekerheid wordt ontstoken. 

De volgende werkzaamheden zijn klasse 1 Heet Werk: 

• Lassen (elektrisch, autogeen) 

• Werken met open vlam (bv. branden) 

• Stralen 

• Solderen met open vlam 

• Slijpen (metaal) 

• Gloeien van leidingen (met een temperatuur van 235 °C of meer) 

 

➢ Klasse 2 Heet Werk (“Vonkvormend”) 

 

Klasse 2 Heet Werk zijn werkzaamheden waarbij voldoende energie vrij kan komen om een brandbaar 

mengsel te ontsteken. 

De volgende werkzaamheden zijn klasse 2 Heet Werk: 

• Elektrisch roterend gereedschap 

• Elektrische soldeerapparatuur 

• Pneumatische boor- en zaagmachines 

• Explosiemotoren 

• Kunststof slijpen en/of opschuren 

• Kunststoflassen 

• Folie aanbrengen met föhn 

• Niet ex-proof elektrische verdeel- en schakelkasten en verlichting 
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• Gebruik van laserapparatuur 

• Fotoapparatuur 

• Meetinstrumenten 

• Handeling waarbij d.m.v. statische elektriciteit vonkvorming kan optreden 

• Niet intrinsiek veilige communicatie apparatuur 

• Kathodische bescherming 
 
 

Heet Werk in een zone gebied 
Heet Werk in een zone gebied brengt een extra risico met zich mee. Een zone gebied is een omgeving 
waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn als gevolg van een brandbaar gas, gas uit vloeistof of 

brandbaar fijn verdeelde vaste stof. 

De beheersmaatregelen zijn o.a. afgestemd op de zone gebieden die gelden op de locatie.  

De volgende bijzondere afspraken zijn gemaakt voor Heet Werk in zone gebieden: 

➢ In zone 0 of 20 is geen Heet Werk toegestaan. 
➢ Klasse 1 Heet Werk in zone 1 of 21 is een level 2 autorisatie verplicht. Dit houdt in dat een 

goedkeuring op de werkplek moet plaats vinden door iemand van het site of plant management. 
 

 

Beheersmaatregelen Heet Werk versus zone gebieden 
Beheersmaatregelen Heet Werk klasse 1 en 2 gekoppeld aan zone gebieden 

Zone 1 en 2 of 21 en 22 

Klasse 1 Heet Werk Klasse 2 Heet Werk 

• Dwing 15 meter regel af  

• Vrijgavemeting O2- en LEL-meting 

• Continu O2- en LEL-meting 

• Brandblusser of waterslang aanwezig 

• Afscherming omgeving tegen vonken 

• Hoog risico werkvergunning 

• Gediplomeerde Brandwacht 

• Dwing 11 meter regel af  

• Vrijgavemeeting O2- en LEL-meting 

• Continu O2- en LEL-meting 

• Hoog risico werkvergunning 

Ongeklassificeerd 

Klasse 1 Heet Werk Klasse 2 Heet Werk 

• Dwing 11 meter regel af Vrijgavemeting O2 
– en LEL-meting 

• Continu O2- en LEL-meting 

• Brandblusser of waterslang aanwezig 

• Afscherming omgeving tegen vonken 

• Hoog risico werkvergunning 

• Dwing 11 meter regel af  

• Geen maatregelen 

• Normaal risico werkvergunning 

 



Toolbox 

 

 

 

 

 

Nummer 03, april 2020 

 

Andere beheersmaatregelen die van toepassing kunnen zijn 
 

Heet Werk wordt altijd uitgevoerd op een geldige werkvergunning. 

De volgende beheersmaatregelen kunnen ook van toepassing zijn en moeten genomen worden als ze van 

toepassing zijn: 
 

➢ Alle kabelgoten, leidingen, installaties en oppervlakken boven en onder de activiteit dienen 

gecontroleerd te worden op potentieel brandgevaar binnen een straal van 11 meter rondom de activiteit.  
 

➢ Indien mogelijk; leg vloeren onder de activiteit dicht, dicht open afvoeren af, om de verspreiding van 
vonken en/of vuur te beperken. Het betreft hier de vloer 15 meter onder en rondom de activiteit.  

 
➢ Indien brandbaar materiaal niet verwijderd kan worden, dient dit te worden beschermd met of door, 

lasdekens, schermen of andere beschermende maatregelen. Houdt hierbij rekening met (veranderende) 

windrichtingen en vloeren onder en boven de activiteit. 
 
➢ Machines en installaties waar aan het Heet Werk wordt uitgevoerd, dient leeg en schoon te zijn. Alle 

brandbare en ontvlambare materialen dienen verwijderd te zijn door het reinigen van de installatie.  
 
➢ Indien purgeren of inertiseren als beheersmaatregel wordt toegepast, dient voor de aanvang van de 

Heet Werk activiteit LEL meting uitgevoerd te worden of de purgeren/inertisering effectief is uitgevoerd.  

 
➢ Indien geforceerde ventilatie wordt gebruikt als beheersmaatregel, dient voor aanvang van de 

werkzaamheden gecontroleerd te worden of de ventilatie effectief is. Toon dit aan met behulp van een 

LEL meting. 
 
➢ Het gebied waar de Heet Werk activiteit wordt uitgevoerd, dient te worden afgezet met lint, ook onder 

de activiteit.  
 
➢ Indien in het gebied waar Heet Werk wordt uitgevoerd, transportbanden lopen of ventilatoren aan staan, 

dienen deze stop gezet te worden om ongewild verplaatsing van vonken/vuur te voorkomen. 

 
➢ Voor aanvang van de werkzaamheden dient gecontroleerd te worden of aanwezige brand 

alarmeringssystemen en stationaire brandblusinstallaties operationeel en gereed voor gebruik zijn. Heet 

Werk mag niet worden uitgevoerd indien deze systemen niet operationeel zijn. Indien deze (voor 
bijvoorbeeld lasrook) uitgeschakeld dienen te worden, dient dit te worden gedaan via de 
overbruggingsprocedure. De Heet Werk activiteit wordt dan beschouwd als hoog risico. 

 
➢ Indien bij de uit te voeren activiteiten het automatische brandmeldsysteem wordt uitgeschakeld dan 

dient dit te worden aangegeven op de werkvergunning en moet worden geborgd dat na beëindiging van 
de werkzaamheden dit systeem weer in bedrijf wordt genomen. Het uitschakelen van een 

brandmeldsysteem wordt aangevraagd via RDM-SRE-PROC-013 overbruggen van instrumentele 
beveiligingen. 
 

➢ Controleer op de aanwezigheid van brandbare gassen en vloeistoffen. Als aan een installatie wordt 
gewerkt die brandbare gassen of vloeistoffen bevat dan moeten deze eerst worden verwijderd. Voor de 
installatie wordt vrijgegeven moet er een LEL (<10%LEL) en een O2 meting worden uitgevoerd om vast 

te stellen dat er geen resten van brandbare gassen of vloeistoffen aanwezig zijn die een explosieve 
atmosfeer kunnen veroorzaken.  
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➢ Las- en snijapparatuur moet bij afwezigheid en na afloop van een karwei  

• Spanningsloos en drukvrij tot aan de hoofdschakelaar/-afsluiter achtergelaten worden. 

• De flessenset moet buiten de installatie worden geplaatst bij langdurige afwezigheid. 

• Gasflessen vastzetten, gebruik bij voorkeur flessenwagen. 

• Alle apparatuur, kabels, verbindingen en slangen en oppervlakken boven en onder het 
werkoppervlak dient gecontroleerd te worden op brandgevaar/deugdelijkheid.  

 


