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1 Doelstelling
Met deze procedure wordt het gebruik van de werkvergunning toegelicht. Het doel van
de werkvergunning is de veiligheidsmaatregelen te bepalen, dewelke genomen dienen te
worden bij de uitvoering van de bodemsaneringswerken om veiligheid, gezondheid en
milieu te borgen.

2

Toepassinggebied

BOFAS zal op alle bodemsaneringswerven in Vlaanderen, Brussel én Wallonië een uniform
VGM-concept voor saneringswerken op (gesloten) tankstations toepassen.
een
“werkvergunning
Hierbij
zal
voor
civieltechnische
werven
steeds
bodemsaneringswerken” worden toegepast.
Deze “werkvergunning bodemsaneringswerken” kan, waar van toepassing, ook op in-situ
werven worden aangewend.

3

Referenties

De blanco “WERKVERGUNNING BODEMSANERINGSWERKEN” op de BOFAS website
www.bofas.be.

4

Definities

Onder een contractor wordt verstaan één ieder die in opdracht van Bofas
werkzaamheden komt verrichten op een tankstation. Een contractor kan onder andere
zijn: aannemer, nutsbedrijf of bodemsaneringdeskundige. Bofas treedt hierbij op in naam
en voor rekening van derden.
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5

Procedure

5.1 Inleiding
De Aannemer BODEMSANERINGSWERKEN (verder contractor genoemd) die
werkzaamheden, op een site of terrein waarop een tankstation (verder tankstation
genoemd) staat of heeft gestaan, in opdracht van BOFAS verricht, is er verantwoordelijk
voor dat een “werkvergunning bodemsaneringswerken” wordt toegepast.
Let op: Het werken conform een VGM-plan (veiligheid,gezondheid en milieu) ontslaat de
contractor niet van het gebruik van werkvergunningen.

5.2 Het opmaken van de werkvergunning bodemsaneringswerken
Via de BOFAS-website is een blanco formulier werkvergunning bodemsaneringswerken
beschikbaar aan de aannemer.
De werkvergunning dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden ingevuld en
ondertekend door de contractor en de bodemsaneringsdeskundige.
De werkvergunning dient mee ondertekend door de beheerder van de locatie,
respectievelijk de huidige exploitant of feitelijke gebruiker van het terrein, of voorzover
er geen activiteiten meer zijn, de huurder of eigenaar (verder beheerder genoemd).
Ingeval de beheerder niet aanwezig kan zijn op de startvergadering, dient hij een
mandaat te verlenen aan BOFAS voor het ondertekenen van de werkvergunning.
De werkvergunning dient opgemaakt te worden voor een maximale periode van 8
werkdagen voor een terrein waarop handels- of commerciële activiteiten plaatsvinden en
voor een maximale periode van 30 kalenderdagen in andere gevallen. Indien de werken
de eerste periode overschrijden dient voorafgaand een nieuwe werkvergunning te
worden opgesteld.
Het opmaken van de vergunning gebeurt als volgt:
1. De contractor vult de informatie, gevraagd in blok A, B en K in op het
formulier;
2. De bodemsaneringsdeskundige kruist de van toepassing zijnde
werkvergunning(en) aan in blok C;
3. De contractor vult de informatie, gevraagd in blok F en H aan;
4. De veiligheidsmaatregelen, genoemd in D, E, G en J worden in overleg met de
contractor en bodemsaneringsdeskundige aangevuld;
5. Vervolgens wordt de werkvergunning afgetekend door de contractor (blok M),
de beheerder (blok N) en de bodemsaneringsdeskundige (blok P);
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6. De contractor bewaart het origineel van de werkvergunning gedurende de
periode van de werkzaamheden op het tankstation;
7. De contractor bezorgt een kopie van deze werkvergunning voorafgaand de
werkzaamheden aan de contactpersoon van BOFAS, de beheerder, de
bodemsaneringsdeskundige en indien van toepassing de veiligheidscoördinator
verwezenlijking;
8. Na afloop van de werkzaamheden tekent de contractor nogmaals (S). De
contractor bezorgt zijn ondertekend exemplaar terug aan de
bodemsaneringsdeskundige.

5.3 Het naleven van de werkvergunning bodemsaneringswerken
De contractor draagt zorg voor het informeren van alle werknemers, onderaannemers en
zijn werknemers met betrekking tot de specifieke risico’s en de vastgestelde
veiligheidsvoorzieningen.
De contractor pleegt het nodige overleg voor de coördinatie van zijn activiteiten met
eventueel andere door de beheerder van de locatie lopende en geplande activiteiten.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de
bodemsaneringsdeskundige.
De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Bofas.
Onverkort de verantwoordelijkheid van Bofas en die van de contractor, heeft de
beheerder van de locatie de verantwoordelijkheid een veilige en gezonde werkomgeving
te verschaffen aan het eigen personeel, contractors, klanten en anderen die zich op de
locatie bevinden.
De contractor wordt geacht de te nemen veiligheidsmaatregelen te bepalen. De te
nemen veiligheidsmaatregelen dienen te zijn afgestemd op de te verrichten
werkzaamheden en op de locatiespecifieke omstandigheden. De contractor is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.
Indien van de aangegeven maatregelen wordt afgeweken dan wel inziens onveilig wordt
gewerkt, verzoekt Bofas u, dit direct aan haar te melden via de milieukundige begeleider
en zo nodig in te grijpen.
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