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1 DOEL 
De risico’s verbonden aan het plaatsen en gebruiken van een keten weg te nemen of te 
minimaliseren. 

2 TOEPASSINGSGEBIED 
Indien het voor het uitvoeren van werkzaamheden op het Nyrstar Belgium terrein nodig 
is om keten, werkruimtes of andere verblijfruimtes te plaatsen, dan dient rekening 

gehouden te worden met een aantal bepalingen die in dit voorschrift opgenomen zijn. 

De bepalingen dienen er toe zicht te houden op de kwaliteit en locatie van keten en 
tevens om de (brand)veiligheid te waarborgen. 

Onder keten wordt verstaan: keten, keetwagens, schaftwagens, magazijncontainers, 
werktenten, schafttenten, werkloodsen, opslagplaatsen, bad- en kleedlokalen, en 

dergelijke. 

3 DEFINITIES 
(M)SDS: (Material) Safety Data Sheet (Gevaren- en gezondheidskaart) 

 

4 VOORSCHRIFT 
Voor het plaatsen van een keet moet schriftelijke toestemming te zijn verkregen in de 
vorm van een “Vergunning voor plaatsen keet” XF-438-FREQ-0-00001. 

Deze vergunning wordt verstrekt als de noodzaak tot het plaatsen van de keet 
aangetoond is en de keet voldoet aan de in het volgende hoofdstuk weergegeven eisen. 

De aanvraag van de vergunning verloopt via de werfleider, gebruik makend van het 
daarvoor bestemde formulier(XF-438-FREQ-0-00001). In het kader van de 

vergunningverlening wordt de keet door de Bedrijfsbrandweer geïnspecteerd aan de 

hand van de checklist (XF-441-FCH-0-00001). 

De “Vergunning voor plaatsen keet” moet in de keet worden opgehangen. De 

vergunning is voorzien van een opstalnummer. Dit nummer moet aan de voorkant van 
de keet te zien zijn. Ook de naam van de firma die gebruik maakt van de keet dient 

aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar te zijn. 

http://dms/DirectToDocumentApp?DOKAR=XF&DOKNR=XF-438-FREQ-0-00001&DOKTL=000
http://dms/DirectToDocumentApp?DOKAR=XF&DOKNR=XF-438-FREQ-0-00001&DOKTL=000
http://dms/DirectToDocumentApp?DOKAR=XF&DOKNR=XF-441-FCH-0-00001&DOKTL=000
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5 EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET 

5.1 Veiligheid en brandveiligheid 

De keet dient in goede staat van onderhoud te verkeren en gehouden te worden. 
Installaties in de keet dienen te voldoen aan geldende normen. 

De minimumafstand tussen de gebouwen van verschillende Aannemers moet 5 m 
bedragen, tussen de afzonderlijke gebouwen van één Aannemer 1 m.  Ook de afstand 

tot de straatkanten zal bij voorkeur 5 m bedragen, maar minstens 3 m. Al deze 

afstanden dienen te worden vrijgehouden. 

Bij voorkeur dient elektrische verwarming te worden toegepast. Een elektrische 

verwarming dient een gesloten element te hebben, afgeschermd en vrij te hangen van 
wanden en vloeren. De verwarming mag nooit afgedekt raken. 

Roken in de keet is niet toegestaan. Roken op het terrein van Nyrstar Belgium is slechts 
toegestaan op daar toe aangewezen locaties en ruimtes. 

Elke keet dient voorzien te zijn voldoende goed functionerende brandblussers. Type en 
aantal brandblussers worden vastgelegd op de keetvergunning. Alle kleine 

blusmiddelen zoals brandblussers, haspels e.d. dienen jaarlijks door een daartoe 

bevoegde instantie te zijn gekeurd. Het personeel dient geïnstrueerd te zijn in het 
gebruik van deze brandblusser. 

Prullenbakken dienen in een vlam dovend type te zijn uitgevoerd. 

De keet dient vrij te zijn (en gehouden te worden) van overtollig (brandbaar) materiaal. 

Dit betekent dat (oud) papier en afvalstoffen regelmatig afgevoerd moet worden. 

Ruimtes die gebruikt worden voor de opslag van stoffen mogen niet als werkplaats 

gebruikt worden. Er dient een duidelijke scheiding te zijn tussen opslag en werkruimte. 

De keet moet schoon zijn en schoon gehouden worden. Ook rondom de keet dienen 

orde en netheid in stand gehouden te worden. 

Er mogen geen wijzigingen aan de keet worden aangebracht zonder dat opnieuw een 
vergunning verkregen is. 
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5.2 Chemicaliën, afvalstoffen en milieu 

In de keet mag niet meer dan een werkvoorraad gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 
Richtlijn is een totale hoeveelheid < 25 kg. Indien er meer chemicaliën aanwezig zijn, 

dan dienen deze gespecificeerd te zijn op de vergunning. Daarbij wordt dan ook 
duidelijk de opslaglocatie vastgelegd. 

Chemicaliën dienen gebruikt en opgeslagen te worden volgens VV23 Gebruik en opslag 
van gevaarlijke stoffen. 

Afvalstoffen dienen gescheiden ingezameld te worden (VV21 Beheer afvalstoffen), in 

overleg met de milieudienst. 

Alle stoffen die opgeslagen en/of gebruikt worden dienen vooraf ter beoordeling en 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de medische dienst hiervoor maakt men gebruik 
van Inlichtingen blad mogelijke aankoop gevaarlijke producten (XF-446-FREQ-0-00024) 

6 GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING 
De vergunning is geldig voor de duur die aangegeven is. Voor keten die geplaatst 
worden in het kader van projecten met een tijdelijk karakter, zal de einddatum van het 

project de einddatum van de keetvergunning zijn. De vergunning kan echter ook voor 

onbepaalde tijd afgegeven worden en blijft dan geldig zolang aan alle voorwaarden 
voldaan is en er een contractueel verband bestaat tussen Nyrstar Belgium en de 

aannemer. 

De vergunning wordt ingetrokken indien: 

 geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde eisen voldaan wordt en er na een 
schriftelijke waarschuwing 

 niet tijdig wél aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt; 

 het contract tussen de aannemer en Nyrstar Balen/Overpelt ophoudt te bestaan. 

Bij het intrekken van de vergunning wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld de 

keet te verwijderen, de locatie op te ruimen en eventuele bodemverontreiniging te 
herstellen. Laat de aannemer na dit binnen de gestelde redelijke termijn te doen, dan 

zal Nyrstar Belgium zorgdragen voor de afvoer. De kosten worden dan aan de 
aannemer doorberekend. 

Indien de vergunning dreigt te vervallen en de keet dient nog langer te blijven staan 
dan is het de verantwoordelijkheid van de contractor om de interne brandweer te 

contacteren voor een verlenging van de vergunning.  

7 BRUIKLEEN VAN KETEN 
In sommige situaties (bv. onderhoudstops) kan er voor gekozen worden dat Nyrstar 
Belgium zorgt voor de plaatsing van keten die vervolgens door de gebruiker in 

http://dms/webdynpro/dispatcher/local/OneVault/DirectToDocumentApp?DOKAR=XP&DOKNR=XP-452-VV-0-00023&DOKTL=000
http://dms/webdynpro/dispatcher/local/OneVault/DirectToDocumentApp?DOKAR=XP&DOKNR=XP-452-VV-0-00023&DOKTL=000
http://dms/webdynpro/dispatcher/local/OneVault/DirectToDocumentApp?DOKAR=XP&DOKNR=XP-452-VV-0-00021&DOKTL=000
http://dms/DirectToDocumentApp?DOKAR=XF&DOKNR=XF-446-FREQ-0-00024&DOKTL=000
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bruikleen genomen worden. De in het voorgaande hoofdstuk genoemde eisen en 

voorwaarden blijven dan van toepassing. Waar relevant, dient de gebruiker die eisen 
als voorschriften te zien en op te volgen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
Aanvraagformulier plaatsen keet  XF-438-FREQ-0-00001. 

Checklijst voor het plaatsen van een keet XF-441-FCH-0-00001 
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http://dms/DirectToDocumentApp?DOKAR=XF&DOKNR=XF-438-FREQ-0-00001&DOKTL=000
http://dms/DirectToDocumentApp?DOKAR=XF&DOKNR=XF-441-FCH-0-00001&DOKTL=000
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