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1

Definities

In dit voorschrift Heet Werk Vergunning worden de volgende definities gebruikt:
ZMS:
Zeeland Maritime Services BV
…
Het af te bouwen schip.
Ponton:
Afbouwlocatie gelegen te Westelijke Kanaalweg 4424 BE Wemeldinge
Aannemer:
Hiermee wordt bedoeld alle aannemers, onderaannemers, toeleveranciers en al het door hen te werk gestelde eigen of ingeleend personeel werkzaam aan boord of werkzaam ten behoeve van een nieuwbouw
schip door ZMS.
Alle personen:
Hieronder worden verstaan alle medewerkers en ingeleende personen van onderaannemers en leveranciers.
Veiligheidsvoorschriften:
Algemene veiligheids- en gedragsregels van ZMS, Voorschrift heet werk vergunning, Voorschrift Sancties bij
overtreding veiligheidsvoorschriften, Voorschriften voor Onderaannemers en Leveranciers (Regulations for
subcontractors and suppliers) en Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven, uitgegeven
door Scheepsbouw Nederland. Voorts wordt hieronder verstaan alle van toepassing zijnde wetgeving.
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Doel

Deze regeling is opgesteld om alle Aannemers respectievelijk alle personen die aan boord van het af te bouwen schip en/of bij het ponton heet werk verrichten op hun verplichting te wijzen om de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zoals genoemd in deze regeling en zoals weergegeven in de algemene veiligheids- en
gedragsregels.
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Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op alle Aannemers respectievelijk alle personen die aan boord van het schip
(in afbouw) en of bij ZMS heet werk moeten verrichten.
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Algemeen

Binnen ZMS gelden, naast het voorschrift heet werk vergunning, veiligheidsvoorschriften zoals verwoord in
het handboek ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels’. Naast deze zijn de veiligheidsvoorschriften van toepassing zoals verwoord in ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven’, uitgegeven door
Scheepsbouw Nederland. Alle personen die zich aan boord van het af te bouwen schip en/of bij het ponton
op het terrein bevinden, zijn verplicht deze voorschriften op te volgen. Onderstaand worden de belangrijkste
veiligheidsvoorschriften inzake heet werk genoemd:

3

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Een ieder die werk verricht in een besloten ruimte stelt zijn directe collega’s op de hoogte te stellen;
Houd de in- en uitgang van de besloten ruimte vrij;
Controleer toevoerslangen op lekkages;
Zorg voor een goede verlichting;
Ga na of een gas- of zuurstoftest noodzakelijk is;
Controleer de kwaliteit van het te gebruiken gereedschap;
Controleer de aanwezigheid van brandbare materialen;
Zorg bij aanwezigheid van brandbaar materiaal dat dit voldoende afgedekt is met brandwerend
materiaal;
Controleer de aanwezigheid van handblusmateriaal.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de integrale veiligheidsregels van toepassing zijn.
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Verkrijgen vergunning heet werk

Verkrijg nadat u zeker bent van het naleven van de veiligheidsinstructies een vergunning voor het verrichten
van heet werk. De vergunningen worden verstrekt door het hoofd afbouw van ZMS.
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Overtreding veiligheidsvoorschriften

Bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften geldt het sanctiereglement. Afhankelijk van de aard en ernst
van de overtreding kan het hoofd afbouw in samenspraak met de directie een persoon die de veiligheidsvoorschriften overtreedt per direct de toegang tot het af te bouwen schip en of het ponton ontzegd worden.
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Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening.
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Slotbepalingen

De directie houdt zich het recht voor deze regeling eenzijdig te wijzigen.
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Goedkeuring

Namens de directie goedgekeurd door de heer C. Nobel:

Wemeldinge,

C. Nobel
General Director
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