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Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deelnemers 
van het Safety Platform Cargo Surveyors verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt 
door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, 
optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, 
organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé 
van aard is. 
 
Bij het samenstellen van dit Veiligheidshandboek is de grootste zorg besteed aan de 
juistheid van de hierin opgenomen informatie. De deelnemers van het Safety Platform 
Cargo Surveyors kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist 
verstrekte informatie. 
 
© MMIX  -  SAFETY PLATFORM CARGO SURVEYORS 
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I INTRODUCTIE SAFETY PLATFORM 

Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_001_2016_04_V1: “INTRODUCTIE 
SAFETY PLATFORM” zoals dat gepubliceerd is op de website van het SPCS: 
www.safetyplatformcargosurveyors.org. 

1. (IS VERVALLEN) 

2. VERTEGENWOORDIGERS 

Vier inspectiebedrijven hebben hun krachten gebundeld, wat zich heeft vertaald in dit 
Veiligheidshandboek. De deelnemers opereren onder de naam Safety Platform Cargo 
Surveyors (SPCS).  
De deelnemers aan het Safety Platform Cargo Surveyors (SPCS) zijn: 
 

 Saybolt Nederland B.V.,  Stoomloggerweg 12, NL-3133 KT, Vlaardingen; 
 Saybolt Belgium NV, Scheldelaan 8, B-2030, Antwerpen;  
 SGS Nederland B.V., Malledijk 18, NL-3208 LA, Spijkenisse; 
 SGS Belgium NV, Noorderlaan 87, B-2030, Antwerpen; 
 Inspectorate Netherlands, Petroleumweg 30, NL-3196 KD, Vondelingenplaat-

Rotterdam; 
 Inspectorate Antwerp NV, Romeynsweel 14, B-2030, Antwerpen; 
 Intertek Nederland B.V., Leerlooierstraat 135, NL-3194 AB, Hoogvliet; 
 Intertek Belgium NV, Kruisschansweg 11, B-2040, Antwerpen. 

3. (IS VERVALLEN)  

4. (IS VERVALLEN) 

http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/
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II MISSIE 

Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_001_2016_04_V1: “INTRODUCTIE 
SAFETY PLATFORM” zoals dat gepubliceerd is op de website van het SPCS: 
www.safetyplatformcargosurveyors.org. 
  

http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/
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III BELEIDSVERKLARING 

Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_001_2016_04_V1: “INTRODUCTIE 
SAFETY PLATFORM” zoals dat gepubliceerd is op de website van het SPCS: 
www.safetyplatformcargosurveyors.org. 
 
 
  

http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/
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IV RISICO-INVENTARISATIE EN –EVALUATIE 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie zijn bedoeld om zowel het management als de 
medewerkers inzicht te geven in de risico’s die gepaard gaan met onze dagelijkse 
werkzaamheden, om de belangrijkste risicogebieden vast te stellen en om de risico’s terug te 
brengen tot een acceptabel niveau. 
 
De Risico-Inventarisatie en –Evaluaties worden door de aan het SPCS deelnemende 
bedrijven ieder afzonderlijk gedaan en komen in dit handboek verder niet aan bod. 

1. (IS VERVALLEN) 

2. (IS VERVALLEN) 

3. (IS VERVALLEN) 

4. (IS VERVALLEN) 

5. (IS VERVALLEN) 

6. (IS VERVALLEN) 

7. (IS VERVALLEN) 

7.1. Taakrisicoanalyse  
Over het algemeen geeft de reguliere Risico-Inventarisatie en -Evaluatie de gevaren, de 
risico’s die daarmee samenhangen en de controlemaatregelen weer die horen bij de 
normale operationele situatie. Het kan gebeuren dat de normale veiligheidsmaatregelen en 
controles door bijzondere omstandigheden niet meer toereikend, haalbaar of van toepassing 
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zijn. In dergelijke gevallen moet een taakrisicoanalyse worden uitgevoerd om te kunnen 
beoordelen of een klus veilig kan worden uitgevoerd, met alleen gecontroleerde risico’s.  
 
Voorbeelden van omstandigheden die niet noodzakelijkerwijs terugkomen in de reguliere 
risicoanalyse: 
 
 Vernieuwen van gebouwen, terminals en installaties 
 Beperkte toegangs- en uitgangsmogelijkheden door schade, vervanging, etc. 
 Plotseling veranderende weersomstandigheden 
 Communicatiestoring 

7.2. (is vervallen)  

8. (IS VERVALLEN) 

9. (IS VERVALLEN) 

10. (IS VERVALLEN) 

11. (IS VERVALLEN) 

12. (IS VERVALLEN) 

13. (IS VERVALLEN)  
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V PROCEDURES 

Deze procedures gaan dieper in op een aantal specifieke risico’s en procedurele afspraken 
gerelateerd aan de branche waarin de deelnemende bedrijven van het Safety Platform Cargo 
Surveyors opereren. 
 

1. Werken met gevaarlijke stoffen 
1.1 Brandgevaar 
1.2 Gevaarlijke stoffen 
1.3 Herkenning 

2. Veiligheidsplan benzeen 
3. Veiligheidsplan zwavelwaterstof 
4. Veiligheidsplan cresylzuren 
5. Besloten ruimtes 

5.1 Drijvende daken 
6. Beeldapparatuur 
7. Lichamelijk werk 
8. Eerste hulp 
9. Adembescherming 
10. Statische elektriciteit 
11. Vermoeidheidsbeheer 
12. Geluidsbeheersing 

1. WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN 

1.1. Brandgevaar 

1.1.1. Doel 

Deze procedure heeft is gericht op de toepassing van de juiste brandvoorschriften en 
brandcontrolemaatregelen, zodat potentieel brandgevaar en eventuele risico’s vermeden 
worden. 

1.1.2. Verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijk manager 
De lijnmanager die verantwoordelijk is voor het vaststellen en beheersen van VGM-gevaren 
en -risico’s binnen de bedrijfsactiviteit waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. De lijnmanager: 
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 Zorgt dat er brandrisicoanalyses worden uitgevoerd. 
 Implementeert en onderhoudt de brandvoorschriften die in deze procedure 

uiteengezet worden. 
 Zorgt op werkplekken waar dat nodig is voor een brandattest en zorg dat men 

zich daaraan houdt. 
 Zorgt dat een geschikt persoon officieel wordt benoemd als noodcoördinator. 
 Zorgt dat er geschikte mensen getraind en officieel benoemd worden als 

brandbestrijder. 
 Zorgt dat de maatregelen en acties die in geval van nood ondernomen moeten 

worden duidelijk staan omschreven in een nood- en evacuatieplan gericht op de 
specifieke locatie. 

 Zorgt dat er aan de benoemde medewerkers passende trainingen worden 
aangeboden en dat zij beschikken over de juiste faciliteiten, apparatuur en 
middelen. 

 Zorgt dat er rampen- en evacuatieoefeningen worden uitgevoerd. 
 Zorgt dat er brandmelders, een brandalarm en noodverlichtingssystemen 

geïnstalleerd en onderhouden worden. 
 Zorgt dat het brandalarm getest en de vluchtroutes en nooduitgangen regelmatig 

geïnspecteerd worden. 
 Zorgt dat de contractors goed begeleid worden en dat zij voorafgaand aan hun 

werk een brandrisicoanalyse uitvoeren en aangeven welke methodes zij hanteren 
en welke voorzorgsmaatregelen zij treffen. 

 Zorgt dat bezoekers op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en dat er 
goed op hen gelet wordt. 

Noodcoördinator  
 Treedt op als noodcoördinator voor de locatie.  
 Coördineert brand- en noodevacuaties en brand- en noodoefeningen. 
 Zorgt dat er op de afgesproken verzamelpunten hoofdelijke tellingen 

plaatsvinden. 
 Overlegt met de noodhulpdiensten. 
 Overlegt waar nodig met de brandweer om vast te stellen wanneer men weer 

veilig naar de werkplek terug kan keren. 

Brandmeester/BHV’er 
Brandmeesters krijgen specifieke afdelingen onder hun hoede en worden op basis daarvan 
getraind. 
In geval van brand, nood of een noodoefening dient de brandmeester: 
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 Te zorgen voor de directe en volledige evacuatie van iedereen op de afdeling(en) 
waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.  

 Op het noodverzamelpunt een hoofdelijke telling uit te voeren van de mensen 
die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.  

 Aan de noodcoördinator te rapporteren over de status van de hoofdelijke telling. 

1.1.3. Methodes 

Brandrisicoanalyse 
Er moet op alle locaties die worden beheerd door SPCS-deelnemers een brandrisicoanalyse 
gedaan worden. Het doel van deze analyse is het vaststellen, inschatten en beheersen van 
eventueel brandgevaar bij de locaties en werkzaamheden die op deze locaties worden 
uitgevoerd. Dit geldt ook voor alle contractorswerkzaamheden.  
 
Aandachtspunten hierbij zijn: 

 Brandattest of andere wettelijke eisen. 
 Ontstekingsbronnen. 
 Gebruikte of opgeslagen brandbare materialen. 
 Gebruikte of opgeslagen zuurstof en/of andere oxiderende chemicaliën. 
 Het gebruik van het gebouw. 
 De aard en het eventuele gevaar van het werk dat wordt uitgevoerd. 
 De mensen die op de werkplek aanwezig zijn, waarbij gelet moet worden op 

leeftijd en bijzondere behoeften. 
 Het soort en de aard van de inrichting en constructie. 
 Brandmelders, brandblussystemen en noodverlichting, etc. en het onderhoud 

en testen daarvan. 
 Vluchtmiddelen en aanwijzingen. 
 Procedures in geval van brand en de training van medewerkers. 

De volgorde van controle maatregelen als het gaat om brandgevaar is eerst wegnemen, dan 
beheersen en als laatste het voorkomen, zodat de veiligheid van de medewerkers 
gewaarborgd wordt. 
 
Documenten m.b.t. de brandrisicoanalyse dienen ten minste één keer in de zes maanden 
voor verlenging geëvalueerd te worden in overeenstemming met de lokale wetgeving, of als 
er grote veranderingen hebben plaatsgevonden op de locatie of wat betreft het gebruik van 
de locatie. 
 
De brandrisicoanalyse dient waar mogelijk te worden uitgevoerd in samenwerking met de 
eigenaren en huurders van de gebouwen/locaties en ook de medewerkers dienen hierbij 
betrokken te worden. Bij de analyse dienen eerdere brandrisicoanalyses door andere 
partijen die het terrein of gemeenschappelijke delen van het terrein medebeheren 
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betrokken te worden. Denk hierbij aan verhuurders, hoofdcontractors die het terrein 
beheren of als er sprake is van een voorstel voor een ingrijpende verandering van de 
constructie, indeling van de locatie en/of processen en werkzaamheden.  

Brandattest 
Bij het aanvragen van een brandattest moet er contact gelegd worden met de lokale 
brandweer of met de verhuurder/eigenaar. Uiteindelijk moeten alle gebouwen van SPCS-
deelnemers over een geldig brandattest beschikken en er moet aan alle vermelde eisen in 
het brandattest worden voldaan. 
 
Brandattesten moeten om geldig te blijven opnieuw worden geëvalueerd in het geval van 
ingrijpende veranderingen aan de locatie of het gebruik van de locatie. 

Brandbare materialen, ontvlambare stoffen en ontstekingsbronnen 
 De hoeveelheid mogelijk brandbare materialen moet worden beperkt tot de 

minimale hoeveelheid die nodig is voor het werk dat moet worden uitgevoerd. 
 Afvalmateriaal zoals papier moet dagelijks worden verwijderd. 
 Ontvlambare stoffen mogen niet op de werkplek gebruikt worden tenzij er geen 

beter alternatief beschikbaar is. 
 Ontvlambare stoffen zoals oplosmiddelen moeten worden bewaard in speciale 

brandbestendige metalen kasten en/of in daarvoor geschikte opslagruimtes of –
gebouwen. 

 De ontstekingsbronnen moeten tot een minimum beperkt worden en uit de buurt 
worden gehouden van brandbaar materiaal en ontvlambare stoffen. 

 Roken dient alleen toegestaan te worden op specifieke, veilige plekken. 
 Het elektrisch systeem van de werkplaats en alle draagbare elektrische apparatuur 

moet regelmatig gecontroleerd en getest worden door een deskundige. De verslagen 
hierover moeten bewaard worden. 

 Op grond van de risicoanalyse worden door een deskundige werkvergunningen voor 
het werken met hitte en elektrische apparatuur verstrekt en beheerd. 

1.1.4. Brandmelding, waarschuwings- en brandblussystemen 

Voorzieningen 
Er moet gezorgd worden voor passende en voldoende brandmeldings- en 
brandblussystemen/apparatuur. Bij het plaatsen hiervan moet rekening worden gehouden 
met de opgeslagen en gebruikte materialen, de apparatuur zelf en het maximale aantal 
mensen dat aanwezig is. 
 
Brandsystemen/installaties moeten in overeenstemming zijn met de eisen van het 
brandattest of, als er geen attest is, de eisen zoals vastgesteld na de risicoanalyse. 
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De volgende installaties moeten zeker aanwezig zijn: 
 

 Brandmeldingsystemen: brandmelders (rook-, hitte- of vlammenmelders). 
 Waarschuwingssystemen: brandalarmsysteem met meerdere meldpunten en 

sirene. 
 Brandblusinstallaties: brandblussers, brandslangen en branddekens. 

Sprinklerinstallaties, deluge sprinklersystemen en branddekens kunnen ook 
overwogen worden. 

 
Er moet op voldoende plekken duidelijk worden aangegeven waar de brandbluspunten 
(brandblusapparatuur en brandslangen), brandalarmen en vluchtroutes zich bevinden.  

Onderhoud, controle en tests 
Alle brandmeld-, brandwaarschuwings-, brandblusinstallaties en –systemen moeten 
regelmatig gecontroleerd, getest en onderhouden worden door deskundige mensen. 
Brandveilige muren en ruimtes dienen ook geïnspecteerd te worden om te controleren of zij 
niet zijn beschadigd bij werkzaamheden en of de juiste brandwerende materialen aanwezig 
zijn.  
 
De aanwezigheid van brandblusinstallaties en –wegwijzers moet als onderdeel van 
routinecontroles visueel gecontroleerd worden. 
 
Alle gebreken aan brandmeld-, waarschuwings- en brandblusinstallaties moeten direct 
gemeld worden. 

Milieu-effecten 
Een aantal brandblussers bevat verbindingen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals 
halonen, CO2 en schuim. Brandblussers mogen niet worden gebruikt tenzij er sprake is van 
een noodsituatie of bij oefeningen. Halonbrandblussers mogen niet gebruikt worden op 
terrein van SPCS-deelnemers. Alle niet-bruikbare brandblussers moeten worden afgevoerd 
via de leverancier of onderhoudsdienst, of via een betrouwbaar afvalbeheerbedrijf. 

1.1.5. Vluchtmiddelen 

Voorzieningen 
Er dienen adequate vluchtmiddelen aanwezig te zijn (vluchtroutes, branddeuren, 
nooduitgangen, noodverlichting, etc.) in overeenstemming met de eisen uit het brandattest 
of de eisen naar aanleiding van de brandrisicoanalyse. Deze middelen moeten goed 
onderhouden worden. 
 



 
 
 

 
 

VEILIGHEIDSHANDBOEK SPCS, versie 8  Pagina 19 van 71 

    
 

Er moet op genoeg plekken duidelijk aangegeven worden waar de vluchtroutes, 
branddeuren, nooduitgangen en verzamelpunten zich bevinden. Er moeten regelmatig 
controles gedaan en rapporten bijgewerkt worden. 

Onderhoud, controle en tests 
De noodverlichtingssystemen moeten regelmatig gecontroleerd, getest en goed 
onderhouden worden door deskundigen. Rapporten hierover moeten bewaard blijven. 
 
De vluchtroutes moeten in goede staat zijn, zonder obstakels, en ze moeten in het kader van 
de routine-inspectie voor de veiligheid visueel gecontroleerd worden. 

Nood- en evacuatieplan 
De procedures bij brand en noodgevallen en de evacuatieprocedures moeten schriftelijk 
worden vastgelegd in het nood- en evacuatieplan.  
 
Dit plan moet op elke locatie duidelijk zichtbaar opgehangen worden en de volgende 
informatie bevatten: 
 

 Naam van de noodcoördinator. 
 Contactlijst voor noodgevallen. 
 Stappen die genomen moeten worden bij brand of andere noodgevallen en wie 

de verantwoordelijkheid voor deze stappen draagt.  
 De brandweer en andere hulpdiensten bellen. 
 De evacuatieprocedure. 
 Voorzorgsmaatregelen die tijdens een evacuatie in acht genomen moeten 

worden (bijv. bij brand de lift niet gebruiken). 
 Locatie van de verzamelpunten en een schematische weergave van de 

vluchtroute. 
 Regeling wat betreft de hoofdelijke telling op het verzamelpunt. 
 Overleggen met de brandweer en andere hulpdiensten als er mensen vermist 

worden die mogelijk nog in het gebouw aanwezig zijn. 
 Overleg met de veiligheidsfunctionarissen van andere 

ondernemingen/instellingen op het terrein om te bevestigen dat iedereen veilig 
geëvacueerd is. 

Brandinstructies en training 
Alle medewerkers die op de locatie werkzaam zijn moeten zich bewust zijn van de 
voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen. Alle medewerkers dienen tijdens een 
introductietraining ten minste instructies te krijgen over wat zij moeten doen in geval van 
brand. Indien nodig dienen medewerkers meer instructies en trainingen te krijgen. 
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De noodcoördinator en brandmeesters moeten geïnstrueerd worden en trainingen volgen 
die betrekking hebben op hun verantwoordelijkheden. 
  
In gebouwen/locaties die worden beheerd door SPCS-deelnemers moet de noodcoördinator 
samen met de brandmeesters evacuatie- en verzameloefeningen organiseren. Dit om de 
bewustwording te stimuleren en te controleren of de noodprocedures werken. Er moet ten 
minste twee keer per jaar een oefening uitgevoerd worden. Noodcoördinators moeten 
overleggen met andere aanwezige ondernemingen om te kunnen rekenen op hun 
medewerking tijdens oefeningen. 

Rapporten 
De documenten die bewaard moeten worden zijn onder andere brandattesten en, indien 
van toepassing, correspondentie met de brandweer, rapporten naar aanleiding van de 
brandrisicoanalyse en documenten met betrekking tot: 
 

 Test/inspectiecertificaten voor brandsystemen/installaties. 
 Rapporten van brandalarmtests. 
 Verslagen van de instructies en trainingen over brand. 
 Verslagen van de evacuatieoefeningen. 

 

1.2. Gevaarlijke stoffen  

1.2.1. Doel en toepassingsgebied 

Deze procedure is van toepassing op de SPCS-werkzaamheden en -processen waarbij 
gevaarlijke stoffen worden gehanteerd, vervoerd of bewaard, of waarbij op de werkplek de 
kans op blootstelling aan gevaarlijk stoffen bestaat.  

1.2.2. Definities 

Stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid zijn onder andere: 
 

 Stoffen die geclassificeerd zijn als zeer giftig, giftig, schadelijk, agressief, 
sensibiliserend of irriterend. 

 Stoffen met specifieke beroepsgerelateerde blootstellingsniveaus. 
 Stoffen die bekend staan als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de 

voortplanting. 
 Biologische agentia. 
 Een stof-, rook- of dampconcentratie in de lucht die hoger is dan de wettelijk 

voorgeschreven hoeveelheid.  
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Een stof kan natuurlijk of kunstmatig zijn en vast, vloeibaar, gas- of dampvormig zijn. Ook 
micro-organismen vallen hieronder. 
 
Een stof wordt gevaarlijk voor de gezondheid geacht als de stof in een schadelijke vorm op 
de werkplek voorkomt, of als deze buiten de verpakking treedt.  
 
Alle chemische stoffen zijn in principe gevaarlijk. Echter zijn niet alle stoffen onderworpen 
aan wettelijke bepalingen. 

1.2.3. Verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijk manager  
De verantwoordelijk manager:  
 

 Zorgt waar nodig voor adequate informatie (zoals recente veiligheidsinformatie-
bladen en/of msds ), instructies, trainingen en begeleiding voor medewerkers en 
contractors. 

 Reageert op medische adviezen over de bedrijfsgezondheid van medewerkers, 
inclusief maatregelen op het gebied van gezondheidstoezicht. 

 Controleert de afspraken die contractors hebben gemaakt over het beheren van 
stoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen. 

 

1.2.4. Methodes 

Inventarisatie van aanwezige stoffen 
De verantwoordelijk manager moet ervoor zorgen dat er voor elke locatie een register wordt 
opgebouwd en bijgehouden. Hierin moeten alle gevaarlijke stoffen waar mee gewerkt wordt 
zijn terug te vinden, evenals de werkzaamheden waarbij dergelijke gevaarlijke stoffen een 
rol spelen.  
 
Er zullen strenge controles geïntroduceerd worden om de inkoop en het gebruik van deze 
stoffen door medewerkers en contractors te reguleren. 
Analyses moeten worden uitgevoerd voor alle locaties en werkzaamheden waar gevaarlijke 
stoffen worden opgeslagen, gebruikt, geproduceerd of verwerkt, en waarbij het risico op 
schade door blootstelling bestaat. 
 
De belangrijkste stappen in de analyse zijn onder andere: 
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 Het verzamelen van informatie over de aangetroffen gevaarlijke stoffen (verwijs 
naar verpakkingslabels en VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) van 
leveranciers/fabrikanten, binnen de industrie geldende richtlijnen of andere 
relevante informatie). 

 Informatie verzamelen over werkprocedures, inclusief informatie over: 
 

- Hoe de stoffen worden bewaard. 
- Hoe de stoffen worden gebruikt of behandeld. 
- De blootstellingsfrequentie. 
- De blootstellingsduur. 
- De hoeveelheid waarom het gaat. 
 

 Identificatie van de mensen die mogelijk risico lopen (en het aantal mensen waar 
het om gaat). 

 Informatie verzamelen over de controlemaatregelen die reeds genomen worden 
of die genomen kunnen worden in het geval van nieuwe werkzaamheden, en de 
effectiviteit van deze maatregelen. Voor het laatste kan de persoonlijke en 
statische lucht gemonitored worden en er kan toezicht op de gezondheid 
plaatsvinden, etc.  

 Vaststellen van risico’s (hoe mensen kunnen worden blootgesteld).  
 Een evaluatie om te zien of er op basis van de verzamelde informatie sprake is 

van een aanmerkelijk risico. 

Maatregelen voor risicobeheersing 
Onder maatregelen voor blootstellingsbeheersing wordt onder meer verstaan: 
 
 Uitsluiting. 
 Vervanging. 
 Volledige afbakening van processen en hanteringsinstallaties. 
 Het gebruik van fabrieken/apparatuur, werkprocessen of –systemen die de vorming 

van gevaarlijke stoffen tegengaan, of de gevaarlijke stoffen onderdrukken, en die 
zorgen voor een beperkt besmettingsoppervlak indien er geknoeid wordt of sprake is 
van een lek. 

 Gedeeltelijke afsluiting met plaatselijke afvoerventilatie. 
 Plaatselijke afvoerventilatie. 
 Voldoende ventilatie in het algemeen. 
 Vermindering van het aantal medewerkers dat wordt blootgesteld aan de gevaarlijke 

stoffen en reguleren van niet-noodzakelijke toegang. 
 Verkorting van de blootstellingsduur voor medewerkers. 
 Regelmatige reiniging of ontsmetting van muren, oppervlakken, etc. Gebruik indien 

nodig zeer krachtige zuiginstallaties. 
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 Voorzien in middelen voor het veilig bewaren en weggooien van gevaarlijke stoffen. 
 Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
 Een verbod op eten, drinken, roken, etc. in besmette ruimtes en zorgen voor 

adequate faciliteiten voor wassen, omkleden en het opbergen van kleding, inclusief 
voorzieningen voor het wassen van verontreinigde kleding.  

 

1.2.5. Milieuoverwegingen 

Bodemverontreiniging 
Houd er rekening mee dat u bij opgravingen gevaarlijke stoffen kunt tegenkomen, ook bij 
proefputten en boorgaten. Denk na over het huidige en voormalige gebruik van de bodem 
en vraag een bodemonderzoeksrapport aan om de eventuele blootstellingsniveaus te 
bepalen en eisen omtrent afvalverwerking te achterhalen. 

Afvalverwerking 
Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen voor afvalbeheer. Dit 
houdt in dat er een erkend afvalverwerkingsbedrijf moet worden ingeschakeld en dat de 
juiste rapporten moeten worden bijgehouden. 

Verspilling en lekkage 
Er moet rekening worden gehouden met de kans op verspilling en lekkage van gevaarlijke 
stoffen en de toepasselijke maatregelen die van kracht zijn en moeten worden opgevolgd. 
Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld spill-kits, keringen, de 
werkplek, PBM, eerste hulp, etc. 

1.3. Herkenning 
SPCS erkent het belang van communicatie over de gevaarlijke eigenschappen van de 
gevaarlijke stoffen voor de mensen die ermee werken. Dit programma is bedoeld om het 
SPCS-beleid en de –procedures te introduceren. Medewerkers dienen zich hieraan te 
houden zodat zij in de nabijheid van eventuele gevaarlijke stoffen die zij tijdens hun 
werkzaamheden tegenkomen toch veilig kunnen werken. 
 
Het beleid en de procedures uit dit programma zijn ook van toepassing op alle SPCS-
toeleveranciers en parttime medewerkers die te maken krijgen met gevaarlijke stoffen 
tijdens hun werkzaamheden voor SPCS. 
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1.3.1. Doel en toepassingsgebied 

In dit Veiligheidshandboek zijn procedures vastgesteld die ervoor zorgen dat medewerkers 
getraind en geïnformeerd worden over de aanwezigheid, aard en risico’s van de stoffen die 
zij tijdens hun werkzaamheden op zowel SPCS-locaties als niet-SPCS-locaties tegen kunnen 
komen. 
 
Hierbij zijn er drie belangrijke doelen:  
 

1. Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) direct en goed toegankelijk maken voor 
medewekers die ze nodig hebben. 

2. Een protocol vaststellen voor het labelen van gevaarlijke stoffen. 
3. De trainingsprocedures omschrijven die gebruikt zullen worden om medewerkers 

te informeren over de risico’s waar zij in hun werk mee te maken zouden kunnen 
krijgen. 

1.3.2. Verantwoordelijkheid 

De managers van alle kantoren en laboratoria moeten ervoor zorgen dat de medewerkers 
waaraan zij leidinggeven zich houden aan de voorschriften van dit Veiligheidshandboek. 

 
Alle medewerkers die onder de regeling vallen zijn zelf verantwoordelijk voor het lezen van 
de VIB’s, het stellen van vragen als er dingen onduidelijk zijn en het volgens de 
labelvoorschriften in dit programma labelen van alle stoffen waar zij mee werken. 

1.3.3. Beleid 

Het SPCS hanteert een beleid dat stelt dat elke medewerker eenvoudig toegang moet 
hebben tot de VIB’s over de gevaarlijke stoffen waar zij mee te maken krijgen; dat alle 
chemicaliën die het terrein van SPCS op komen een label krijgen met daarop de stofnaam en 
de risico’s die verband houden met de stof; en dat alle medewerkers op wie dit beleid van 
toepassing is de benodigde training krijgen om veilig te kunnen werken met de stoffen. 
 
Een betreffende medewerker, is hier een medewerker die tijdens zijn/haar werkzaamheden 
in aanraking zou kunnen komen met gevaarlijke chemicaliën. 

1.3.4. Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) 

De betreffende medewerkers, dienen op alle locaties eenvoudig toegang te hebben tot een 
aantal VIB’s. Betreffende medewerkers die werkzaam zijn op een niet-SPCS-locatie dienen 
een exemplaar van het VIB te ontvangen waarin alle stoffen staan omschreven voordat zij 
met deze stoffen in aanraking komen. De veiligheidsexpert van elke locatie zal 
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verantwoordelijk zijn voor het bijhouden en updaten van het VIB-bestand. De VIB’s dienen te 
worden verkregen van de fabrikant. 
 
Als een medewerker de opdracht krijgt te werken met een stof waarover hij/zij geen VIB 
heeft ontvangen, dient hij/zij deze eerst bij zijn/haar leidinggevende aan te vragen alvorens 
met het werk te beginnen. De medewerker dient zelf alle VIB’s die hij/zij ontvangt te 
bewaren. 
 
Leden van het SPCS hebben de verantwoordelijkheid om een dossier bij te houden met de 
VIB’s van alle stoffen die in het laboratorium gebruikt worden. Dit dossier dient te allen tijde 
toegankelijk te zijn voor laboratoriummedewerkers. 

1.3.5. Labelen en etiketteren 

Alle gebruikte monsters en chemicaliën moeten duidelijk gelabeld worden met de naam van 
de stof en de risico’s die met de stof in verband gebracht worden. 
Surveyors of medewerkers die de monsters verwerken zijn verplicht op elke monsterhouder 
een ingevuld monsteretiket te plakken. Monsteretiketten moeten op de voor- of achterkant 
tevens informatie over de risico’s bevatten.  
 
Informatie over de risico’s die voor belang zijn bij het labelen, staan op het VIB.  
 
Surveyors moeten alle monsters voor vervoer op de juiste manier labelen door de SPCS-
monsteretiketten zowel aan de voor- als achterzijde in te vullen en op elke monsterhouder 
te plakken.   
 
Alle monsterhouders moeten geëtiketteerd of gelabeld worden en wijzen op de risicovolle 
aard van de inhoud van de houder. Met een duidelijk label is het eenvoudig om meer te 
weten te komen over de gevaarlijke aspecten van een stof. 
 
Voorbeelden: 

 
 

Brandbaar     Oxiderend 
 
 
 

Corrosief      Giftig 
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Irriterend/schadelijk 
 
 
 

NFPA-labels 
 
In sommige landen bepaalt de nationale wet dat op monsterhouders ook de van toepassing 
zijnde NFPA-code vermeld moet worden. Het NFPA-systeem is bedoeld om de brandweer, 
hulpdiensten en ander personeel van informatie te voorzien, zodat zij beter kunnen 
beslissen of een gebied geëvacueerd moet worden of dat er noodbeheersingsprocedures 
moeten worden uitgevoerd. Daarnaast biedt de code informatie die helpt bij de keuze voor 
brandblustactieken en hulpprotocollen. 
 
Het systeem geeft aan welke risico’s de stoffen met zich meebrengen op basis van drie 
hoofdcategorieën: gezondheid, ontvlambaarheid en reactiviteit. Met behulp van een cijfer 
wordt aangegeven hoe gevaarlijk een stof is, waarbij het hoogste cijfer, vier (4), een zeer 
ernstig risico betekent en nul (0), het laagste cijfer, duidt op geen risico. 
 
 
 
 
 
F: Ontvlambaarheidsrisico 
H: Gezondheidsrisico 
R: Reactiviteitsrisico (instabiliteit) 
 
 
 
 
F-cijfer: 4 Stoffen die snel en volledig verdampen bij normale atmosferische druk en 

omstandigheden. De stoffen verspreiden zich snel door de lucht en zijn zeer 
licht ontvlambaar. 

  3 Vaste stoffen en vloeistoffen die ontvlambaar zijn onder bijna alle 
   temperatuuromstandigheden. 
  2 Stoffen die pas ontvlambaar zijn als zij matig verhit worden of worden 

blootgesteld aan hoge omgevingstemperaturen. 
  1 Stoffen die zeer heet moeten worden voordat zij in brand vliegen. 
  0 Niet-ontvlambare materialen. 
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H-cijfer: 4 Kortdurende blootstelling aan deze stof kan de dood of zeer ernstige 
blijvende verwondingen tot gevolg hebben. 

 3 Kortdurende blootstelling aan deze stof kan de dood of ernstige tijdelijke of 
blijvende  

  verwondingen tot gevolg hebben. 
 2 Stoffen die bij intense of langdurige, maar niet chronische, blootstelling 

tijdelijke  
  arbeidsongeschiktheid of mogelijk blijvende verwondingen kunnen 

veroorzaken. 
 1 Stoffen die bij blootstelling een irriterend effect en lichte verwondingen tot 

gevolg hebben. 
 0 Stoffen die bij blootstelling onder brandomstandigheden geen groter risico 

vormen dan gemiddeld brandbare stoffen. 
 
R-cijfer: 4 Stoffen die bij normale temperaturen en druk een ontploffing kunnen 

veroorzaken of een explosieve reactie tot gevolg hebben. 
 3 Stoffen die een ontploffing of explosieve reactie kunnen veroorzaken maar 

een krachtige bron nodig hebben en afgesloten verhit moeten worden 
voordat dit gebeurt, of die explosief reageren op water. 

 2 Stoffen die bij hoge temperatuur en druk hevige chemische veranderingen 
ondergaan of die heftig reageren met water, of die in combinatie met water 
een explosief mengsel vormen. 

 1 Stoffen die normaal gesproken stabiel zijn maar die instabiel kunnen worden 
bij hoge temperaturen en druk. 

 0 Stoffen die normaal gesproken stabiel zijn, zelfs bij blootstelling aan vuur, en 
die niet reageren met water. 

 
Bijzondere Als het witte vlak leeg is, mag er water gebruikt worden om te blussen. 
aanduiding  
 
Soms staat er in het onderste deel van de NFPA-code een diamantsymbool: 
 
  OXY  Dit betekent dat de stof een sterke oxidant is. 
 
      Gebruik geen water om te blussen. 
 
     Dit symbool kan in combinatie met een aantal reactiviteitscijfers 

voorkomen: 
 
     R=3 Naast de risico’s die onder 3 genoemd worden kan de stof 

explosief reageren op water. Er moeten veiligheidsmaatregelen 
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tegen explosies genomen worden indien niet geblust mag worden 
met middelen op waterbasis. 

     R=2 Naast de risico’s die onder 2 genoemd worden kan de stof heftig 
reageren op water of in combinatie met water een explosieve 
verbinding vormen. 

     R=1 Naast de risico’s die onder 1 genoemd worden kan de stof 
reageren op water, al zal dit geen heftige reactie zijn. 

       
     Het symbool komt niet voor in combinatie met R=4 of R=0. 
 
     Stralingsgevaar 
 
 
Globally Harmonized System (GHS) 

 
De Verenigde Naties zijn onder de naam Globally Harmonized System (GHS) bezig met het 
harmoniseren van labels voor consumenten/eindgebruikers. 
Labels van het GHS-systeem kunnen per 1 december 2010 gebruikt worden naast de huidige 
labels. 
Het GHS-labelsysteem zal per 1 juni 2015 verplicht worden gesteld. 
 
Voorbeelden: (combinaties zijn mogelijk) 
 
  

Explosieven 
Autoreactieve stoffen en mengsels 
Organische peroxide 
 
Ontvlambare gassen 
Ontvlambare nevels 
Ontvlambare vloeistoffen 
Ontvlambare vaste stoffen 
Autoreactieve stoffen en mengsels 
Pyrofore vloeistoffen 
Pyrofore vaste stoffen 
Zelfverhittende stoffen en mengsels 
Stoffen en mengsels die bij contact met water ontvlambare gassen verspreiden 
Organische peroxide 
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    Oxiderende gassen 
    Oxiderende vloeistoffen 

Oxiderende vaste stoffen 
 
 

 
Gassen onder druk 
 

 
 
Corroderende stoffen 
Schadelijk/irriterend voor de huid 
Zeer schadelijk/irriterend voor de ogen 
 
 
 
Acute orale, huid- en inhalatietoxiciteit 
 
 
     

    Inhalatietoxiciteit 
    Schadelijk/irriterend voor de huid 
    Zeer schadelijk/irriterend voor de ogen 
    Sensibilisatie van de huid 
 

 
    Respiratoire sensibilisatie 

    Kiemcel mutageniciteit 
    Carcinogeniciteit 
    Giftig voor de voortplanting 
    Systemische toxiciteit van specifieke doelorganen 
    Inademingsgevaar 
 
 

     
    Aquatische toxiciteit 
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1.4. Lokaal transport met de auto 
Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_006_2016_04_V1: 
“VEILIGHEIDSPLAN – TRANSPORT GEVAARLIJKE STOFFEN” zoals dat gepubliceerd is op de 
website van het SPCS: www.safetyplatformcargosurveyors.org. 
 
 

1.5. Monsterhouders openen en vloeibare monsters verdelen 
Monsterhouders dienen te worden geopend, overgegoten, gemengd of geschud, waarbij 
voldoende verse lucht aanwezig is, tenzij de persoon die de monsters opent er zeker van is 
dat er geen gevaarlijke gassen of schadelijke geuren vrij zullen komen bij het openen.  

1.6. Training 
Alle betreffende medewerkers dienen getraind te worden in de omgang met gevaarlijke 
stoffen voordat zij toestemming krijgen om met gevaarlijke stoffen te werken. Medewerkers 
moeten elke twee jaar een opfriscursus volgen.  
 
Trainingen kunnen gevolgd worden op basis van interactieve computerprogramma’s, 
videopresentaties of trainingen van instructeurs. De veiligheidsexpert dient alle trainingen te 
documenteren.  

2. VEILIGHEIDSPLAN SPECIFIEKE GEVAARLIJKE STOFFEN 

2.1. Introductie 
De blootstelling van SPCS-medewerkers aan specifieke gevaarlijke stoffen is meestal 
minimaal en zeer kort. Echter, vanwege de risico’s die met deze stoffen in verband worden 
gebracht, volgt het SPCS het in deze procedure vastgelegde beleid voor medewerkers die in 
de nabijheid van deze gevaarlijke stoffen werken. Uit bezorgdheid voor het welzijn van al 
haar medewerkers, stelt SPCS de naleving van dit beleid verplicht.  
 

2.2. Doel en toepassingsgebied 
SPCS-medewerkers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen dienen op de hoogte te 
zijn van de risico’s die dit met zich meebrengt.  
 

http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/
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Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers die met chemicaliën in aanraking zouden 
kunnen komen, zowel van de buitendienst als het laboratorium. Betreffende medewerkers 
zijn in dit verband alle medewerkers die mogelijk hieraan blootgesteld worden. 

 

2.3. Verantwoordelijkheid 

Locatiemanagers, laboratoriummanagers en planners  
Locatiemanagers, shiftmanagers en planners dienen te controleren of alle betreffende 
medewerkers de regels wat betreft dit onderdeel van deze veiligheidshandleiding naleven 
tijdens de werkzaamheden en op het gebied van documentatie. Zij zijn ervoor 
verantwoordelijk dat alle medewerkers beschikken over de juiste apparatuur en informatie, 
zodat de medewerkers veilig beschermd zijn tegen mogelijke blootstelling aan specifieke 
gevaarlijke stoffen. 
De locatiemanager is tevens verantwoordelijk voor het verzamelen en bijhouden van alle 
benodigde documenten die voor deze regeling vereist zijn. 
 
De genoemde managers zijn tevens verantwoordelijk voor trainingen over het gebruik van 
veiligheidsapparatuur en over veilige werkprocedures bij het werken in de nabijheid van 
deze gevaarlijke stoffen.  
 

Medewerkers 
Elke betreffende medewerker is er zelf voor verantwoordelijk dat hij/zij voldoet aan de eisen 
die op dit punt aan zijn/haar functie gesteld worden. Medewerkers dienen, als zij 
vermoeden dat het chemicalie waarmee zij werken gevaarlijk kan zijn bij het uitvoeren van 
de noodzakelijke werkzaamheden, contact op te nemen met hun leidinggevende. 

De werkomgeving monitoren 
Alle managers dienen zich ervan bewust te zijn dat tijdens het werken met specifieke 
gevaarlijke stoffen of bij het vervoeren of weggooien van monsters blootstelling aan deze 
stof kan plaatsvinden.  
 
Voor laboratorium- en buitendienstmedewerkers geldt dat elk kantoor waar de mogelijkheid 
bestaat dat medewerkers blootgesteld worden aan deze gevaarlijke stoffen een goede 
inventarisering van de risico’s onmisbaar is voor goede werkomstandigheden. Hier dient een 
zogenaamde “Risico Inventarisatie & Evaluatie Stoffen” (BlootstellingsRI&E) uitgevoerd te 
worden. In ieder geval de aard, de mate en de duur van de blootstelling moeten worden 
beoordeeld. 
Voor de aard van de blootstelling wordt nagegaan: 
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• aan welke stoffen werknemers blootgesteld (kunnen) worden 
• wat de gevaren van deze stoffen zijn 
• in welke situaties blootstelling plaatsvindt 
• op welke wijze de blootstelling plaatsvindt. 

Voor het beoordelen van de mate van de blootstelling wordt in ieder geval de concentratie 
bepaald waaraan de medewerker wordt blootgesteld. Dit blootstellingsniveau kan worden 
bepaald door onder meer: 

• metingen door een deskundige 
• onderbouwde schattingen (bijvoorbeeld met gevalideerde computermodellen als de 

Stoffenmanager) 
• deskundige vergelijkingen met meetresultaten van vergelijkbare situaties  

 
Na beoordeling van aard, mate en duur van de blootstelling kan een inschatting worden 
gemaakt van de grootte van het risico. De blootstelling moet in ieder geval lager zijn dan het 
niveau waarop schade aan de gezondheid kan worden toegebracht. Ook moet de 
blootstelling lager zijn dan de grenswaarde. De deelnemers van het SPCS dient bij het 
uitvoeren van de RI&E rekening te houden met de omstandigheden tijdens de 
werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, waaronder de hoeveelheid waaraan medewerkers 
(kunnen) worden blootgesteld en alle redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen in de RI&E 
op te nemen die tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen kunnen leiden. Bovendien dient de 
blootstelling aan meerdere stoffen tegelijk beheerst te worden vanwege het mogelijke 
gecombineerde effect daarvan. 
 
In het plan van aanpak (PvA) staan de maatregelen die worden genomen om de blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of beperken. Hiervoor moet de arbeidshygiënische 
strategie worden gevolgd. De maatregelen moeten doeltreffend zijn om het risico weg te 
nemen. 
  

2.4. Apparatuur en informatiebeleid 

Opleidingen 
Alle betreffende medewerkers moeten getraind worden in het lezen, begrijpen en weten te 
vinden van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) voor materiaal, het gebruik van persoonlijke 
beschermende kleding, het gebruik van ademhalingsbeschermingsmaskers, 
certificeringseisen en overige onderdelen in verband met bescherming tegen specifieke 
gevaarlijke stoffen. De trainingen dienen te worden gegeven door een daartoe aangesteld 
persoon. Medewerkers mogen niet in de nabijheid van gevaarlijke stoffen werken voordat zij 
de training(en) gevolgd hebben. 



 
 
 

 
 

VEILIGHEIDSHANDBOEK SPCS, versie 8  Pagina 33 van 71 

    
 

Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) 
Alle medewerkers dienen bij twijfel over specifieke gevaarlijke stoffen waarmee zij mogelijk 
in aanraking komen de VIB’s te raadplegen. VIB’s over benzeen of benzeenhoudende 
producten moeten voor alle medewerkers direct voorhanden zijn en er moet schriftelijk en 
in de training aan de medewerkers worden uitgelegd waar zij deze informatie kunnen 
vinden. De manager of iemand die door de manager wordt aangesteld moet zorgen voor 
trainingen over de onderwerpen die in dit beleid aan bod komen. 

Persoonlijke beschermende kleding 
In de buurt van chemicaliën dient beschermende kleding gedragen te worden. 
Beschermende kleding betekent veiligheidsbril, veiligheidslaarzen, handschoenen, overalls 
en indien noodzakelijk een volgelaatsmasker. 

Volgelaatsmasker 
De werkgever dient volgens de regels geschikte, nauw aansluitende volgelaatsmaskers te 
verstrekken aan alle betreffende medewerkers. Op elk kantoor dient zoals vereist een 
ademluchttoestel voor gebruik aanwezig te zijn. Let hierbij op dat het masker goed afsluit. 
Reeds bij minimale haargroei bestaat er kans op lekkage. 

Veiligheidspaspoort 
Alle medewerkers hebben de beschikking over een volledig ingevuld veiligheidspaspoort  
voordat zij aan het werk gaan in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Medewerkers dienen 
dit document tijdens hun werkzaamheden te allen tijde bij zich te dragen. 

Medewerkersbeleid voor bescherming op de werkvloer 
Er moet beschermende kleding en oogbescherming gedragen worden als er chemicaliën in 
de buurt zijn, zowel bij gesloten systemen als in het geval van tanks met open luik. Surveyors 
moeten bij het nalopen van chemieladingen te allen tijde een volgelaatsmasker met filter 
meenemen. 
 
De ademluchttoestellen moeten in het geval van per ongeluk gemorst product of in gevallen 
waarbij op een andere manier plotselinge blootstelling aan bepaalde producten plaatsvindt, 
en het betreffende VIB dit vereist, direct worden gebruikt.  

2.5. Metingen en het nemen van monsters 
Op alle ladingen en tanks die specifieke gevaarlijke stoffen bevatten moeten metingen en 
monsternames worden uitgevoerd met de wind links of rechts van de surveyor, zodat 
gevaarlijke dampen niet in de ademzone terechtkomen. 

 
 Chemicaliën algemeen 
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Betreffende medewerkers moeten tijdens hun meetwerkzaamheden en 
monsternames, of als zij zich binnen anderhalve meter van een open tank 
bevinden, zijn uitgerust met een volgelaatsmasker met filter. Als 
medewerkers liever een ademluchttoestel hebben, dient deze voordat hij/zij 
zich naar de werkplek bevindt, beschikbaar te worden gesteld. 
Medewerkers die nergens een ademluchttoestel kunnen vinden dienen 
contact met de planner op te nemen voordat zij zich naar de werkplek 
begeven. 

 

Accidentele blootstelling tijdens de werkzaamheden 
Als een medewerker via de huid in aanraking komt met benzeen, of wordt blootgesteld aan 
een hoeveelheid gevaarlijke stof die de veilige hoeveelheid overschrijdt, dan dient de 
medewerker zo snel mogelijk zijn/haar leidinggevende op de hoogte te stellen.  

3.  VEILIGHEIDSPLAN ZWAVELWATERSTOF (H2S) 

Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_004_2016_04_V1: 
“VEILIGHEIDSPLAN – ZWAVELWATERSTOF H2S” zoals dat gepubliceerd is op de website van 
het SPCS: www.safetyplatformcargosurveyors.org. 

4. VEILIGHEIDSPLAN CRESYLZUREN 

Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_005_2016_04_V1: 
“VEILIGHEIDSPLAN – MONSTERNAME FENOL, KRESOL EN KRESOLZUUR” zoals dat 
gepubliceerd is op de website van het SPCS: www.safetyplatformcargosurveyors.org. 

5. BESLOTEN RUIMTES 

Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_007_2016_04_V1: 
“VEILIGHEIDSPLAN – BETREDING BESLOTEN RUIMTES” zoals dat gepubliceerd is op de 
website van het SPCS: www.safetyplatformcargosurveyors.org. 

1.  

http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/
http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/
http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/
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6. BEELDAPPARATUUR 

6.1. Doel 
Het doel van deze procedures is het vaststellen en verkleinen van de gezondheidsrisico’s die 
samenhangen met het gebruik van beeldapparatuur. De procedures zijn van toepassing op 
alle medewerkers die beeldapparatuur gebruiken, inclusief thuiswerkers met 
beeldapparatuur en medewerkers die gebruikmaken van het werkstation op bijvoorbeeld 
het schip of installatie. 
 

6.2. Definities 

Gebruiker van beeldapparatuur  
Iemand is een gebruiker van beeldapparatuur als er sprake is van de volgende criteria: 
 

 De werkzaamheden kunnen niet effectief of helemaal niet uitgevoerd worden 
zonder beeldapparatuur. 

 De medewerker heeft geen keuze over het al dan niet gebruiken van 
beeldapparatuur. 

 De werkzaamheden vereisen een aanzienlijke training of specifieke 
vaardigheden. 

 De medewerker gebruikt beeldapparatuur per keer gedurende een uur of 
langer, op een min of meer dagelijkse basis. 

 Er wordt veel gevraagd als het gaat om aandacht en concentratie, omdat 
fouten ernstige gevolgen kunnen hebben. 

Operators 
Zijn zelfstandigen die werken op een werkplek met beeldapparatuur van de onderneming. 

Werkplek  
Omschreven als een scherm, toetsenbord, optionele accessoires, schijfstation, telefoon, 
modem, printer, documenthouder, accessoires, bureau, bureaustoel en directe 
werkomgeving (natuurlijk en kunstlicht, temperatuurregeling, ventilatie, toegang, etc.). 
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6.3. Verantwoordelijkheden 

Gebruikers beeldapparatuur  
Zijn verantwoordelijk voor het werken overeenkomstig de risicoanalyse en werkprocedures. 

VGM-expert/manager  
Ondersteunt de verantwoordelijke manager om ervoor te zorgen dat risicoanalyses 
daadwerkelijk worden overgenomen en worden herzien. 

Verantwoordelijk manager 
De lijnmanager die verantwoordelijk is voor het vaststellen en de beheersing van de VGM-
risico’s. Het gaat hierbij meestal om: 
 
 Degene die de werkplekomgeving beheert 
 Degene die aan het hoofd staat van een bepaalde bedrijfsstroom 

 
De verantwoordelijk manager kan bijvoorbeeld zijn: 
 
 Een officemanager die de leiding heeft over de kantooromgeving 
 Een laboratoriummanager die leiding geeft aan gebruikers van beeldapparatuur 
 Een operationeel manager die leiding geeft aan gebruikers van beeldapparatuur 

 
Hij/zij is er voor verantwoordelijk dat: 
 
 De risicoanalyse voor beeldapparatuur wordt uitgevoerd. 
 De bevindingen van de risicoanalyse worden gecommuniceerd naar alle betrokken 

medewerkers. 
 Risicobeheersingsmaatregelen worden geprioriteerd en ingevoerd zodat waar nodig 

toepasselijke regelingen getroffen worden, waaronder de benodigde 
bedrijfsgezondheidsregelingen en oogtests. 

 De risicoanalyses worden herzien en aangepast (bijv. n.a.v. een verandering aan de 
werkplek of een slechte gezondheid door arbeidsomstandigheden). 

Analist beeldapparatuur  
De persoon (meestal de lokale VGM-specialist) die bekend is met de specifieke 
werkomgeving, werkzaamheden, apparatuur en materialen die worden gebruikt op de 
werkplek of de werkzaamheden die ter discussie staan. Hij/zij is getraind in 
risicoanalysetechnieken en –maatregelen waardoor het risico uiteindelijk wordt verkleind of 
weggenomen.  
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6.4. Methodes 
Er dient met betrekking tot de beeldapparatuur een analyse van de werkplek gemaakt te 
worden om:  
 
 De risico’s in kaart te brengen 
 De gezondheids- en veiligheidsrisico’s te evalueren 
 Passende maatregelen te bedenken die nodig zijn om de vastgestelde risico’s tot een 

minimum te beperken 
 
De analyse dient te voldoen aan de volgende eisen:  
 
 Het moet systematisch zijn – inclusief het onderzoeken van niet-voordehandliggende 

oorzaken van problemen, zoals een slechte houding, verblinding, weerspiegeling, etc. 
 Het moet aansluiten op de waarschijnlijke ernst van het risico. 
 Het moet allesomvattend zijn waarbij gekeken wordt naar het soort werk, de 

werkplek en individuele factoren. 
 Er moet rekening gehouden worden met zowel de informatie die wordt verstrekt 

door de onderneming als met die van de gebruiker. 
 

De analist dient tijdens het bezoek eventuele fouten te herstellen, en hij/zij kan indien nodig 
een specialist aanbevelen om de verlichting en verblindende oppervlakken, etc. te 
onderzoeken. 
 
De analyses dienen bij veranderende omstandigheden of als reactie op eventueel medisch 
advies over de arbeidsomstandigheden van een individu herzien te worden.  
 
Als er nieuwe apparatuur gekocht wordt, moet deze voldoen aan de gezondheids- en 
veiligheidsstandaarden. Eventuele veranderingen of nieuwe werkplekken dienen (opnieuw) 
beoordeeld te worden aan de hand van bovenstaande methode. 

6.5. Dagelijkse werkroutine 
De gebruiker dient voldoende ruimte te krijgen om zijn/haar eigen werk in te delen. 
 
De gebruiker dient te worden gestimuleerd om zijn/haar werk zodanig te plannen zodat er af 
en toe even gepauzeerd kan worden en de houding, visuele taken en het gebruik van de 
handen en armen varieert zodat vermoeidheid voorkomen/tot een minimum beperkt wordt. 
 
Oefeningen zoals knipperen, rekken en strekken en de ogen richten op voorwerpen die ver 
weg staan worden aanbevolen om vermoeidheid tegen te gaan. 
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6.6. Ogen en oogtests 
Medewerkers die beeldapparatuur (gaan) gebruiken hebben na aanvraag recht op een 
ogentest. 
 
De verantwoordelijk manager moet procedures instellen zodat gebruikers op aanvraag een 
gratis ogentest kunnen laten doen en voor een redelijk bedrag een bril kunnen bestellen.  

6.7. Zwangere medewerkers 
Medewerkers die werken met beeldschermen lopen geen risico door eventuele straling. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er geen reden is tot ongerustheid. De 
onderneming realiseert zich echter wel dat verslaggeving door de media over dit onderwerp 
kan leiden tot onrust onder zwangere vrouwen. Als een zwangere medewerker zich zorgen 
maakt over het werken met beeldapparatuur, kan zij een afspraak maken met de Human 
Resources-manager. 

6.8. Aankaarten van probleem 
Medewerkers die gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van hun werk of die problemen 
krijgen door het gebruik van de beeldapparatuur, dienen de verantwoordelijk manager, de 
VGM-expert en de HR-manager hiervan op de hoogte te stellen.  

7. 7. LICHAMELIJK WERK 

In deze procedure komt lichamelijk werk aan bod en wordt een kader geschept voor het 
beheer van gezondheids- en veiligheidsrisico’s waar medewerkers als gevolg van lichamelijk 
werk mee te maken krijgen. 
 

7.1. Definities 

Lichamelijk werk:  
Werkzaamheden verrichten door middel van lichamelijke inspanningen. 
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7.2. Verantwoordelijkheden 

VGM-expert/manager 
Is ervoor verantwoordelijk dat al het lichamelijk werk wordt uitgevoerd door geschikte 
personen, dat de risico’s weggenomen of beheerst worden en dat de procedure 
routinematig gemonitord en gecontroleerd wordt.  

Verantwoordelijk manager 
De lijnmanager die verantwoordelijk is voor het identificeren en beheersen van gevaren en 
risico’s als gevolg van lichamelijke werkzaamheden. De verantwoordelijk manager moet: 
 

 Ervoor zorgen dat het werk op veilige wijze wordt uitgevoerd 
 Vakbekwame risico-experts benoemen 
 Ervoor zorgen dat er risicoanalyses van het lichamelijk werk worden uitgevoerd 
 Zorgen voor de middelen om de gevaren en risico’s te beheersen 
 Trainingen verzorgen zoals vereist op basis van de risicoanalyse voor lichamelijk 

werk 
 Prestaties monitoren 
 Reageren op medische adviezen m.b.t. de arbeidsomstandigheden van personen, 

inclusief regelingen omtrent de gezondheid 
 Ervoor zorgen dat letsel of verwondingen worden onderzocht en dat er 

steunmaatregelen worden genomen 

Risico-expert 
Een vakbekwaam persoon, die bekend is met de omgeving, werkzaamheden, apparatuur en 
materialen van een werkplek of een bepaalde activiteit die onderzocht wordt. Hij/zij voert 
de risicoanalyse uit, ook van het lichamelijk werk. Hij/zij moet getraind zijn in 
risicoanalysetechnieken en in staat zijn de risico’s te elimineren of tot een minimum te 
beperken. 

Taakomschrijvingen 
De verantwoordelijk manager moet zorgen voor een lijst met de werkzaamheden die door 
medewerkers worden uitgevoerd waarbij sprake is van mogelijk gevaarlijk lichamelijk werk.  
 

7.3. Analyse 
De analyse beslaat vier kerngebieden: 
 

 De last 
 De taak zelf, inclusief de fysieke houding en herhalende bewegingen  
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 De werkomgeving 
 De capaciteiten van elke individuele persoon 

 
Taken die een klein risico met zich meebrengen worden aanvaardbaar geacht. Er moet, 
indien van toepassing, extra rekening worden gehouden met groepen die een bijzonder 
risico lopen, zoals zwangere vrouwen en jongere medewerkers. Taken die een gemiddeld 
risico met zich meebrengen dienen zorgvuldig onderzocht te worden en waar nodig dienen 
steunmaatregelen van kracht te worden. Als er sprake is van grote risico’s dienen direct 
steunmaatregelen ingesteld te worden. De taak dient te worden opgeschort totdat het risico 
gemiddeld of laag is.  
 

Dynamiek 
Managers moeten ervoor zorgen dat de analyses herzien worden: 
 

 Indien er sprake is van een aanzienlijke verandering van de informatie of de 
omstandigheden 

 Indien ongevallen-, ziekte- of andere rapporten erop wijzen dat de 
beheermaatregelen niet voldoen 

 Ten minste elke twee jaar 
 

7.4. Gezondheidstoezicht 
Routinematige gezondheidsscreenings kunnen nodig zijn. Medewerkers met een afwijking 
van de skeletmusculatuur kan gevraagd worden een dokter te bezoeken voordat zij verder 
gaan met hun werkzaamheden.  
 
Medewerkers moeten indien nodig hun lijnmanager op de hoogte stellen zodat er extra 
zorgvuldig wordt omgegaan met:  
 

 jonge mensen, 
 zwangere vrouwen en 
 mensen die om fysieke of klinische reden geen lichamelijk werk mogen verrichten. 

 

7.5. Informatie, instructies en trainingen 
De verantwoordelijk manager moet zorgen voor de juiste informatie, instructies, trainingen 
en begeleiding. Daarnaast moeten de bevindingen n.a.v. de analyse van het lichamelijk werk 
worden verspreid onder alle betrokken medewerkers.  
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Opmerking: medewerkers moeten geadviseerd en aangemoedigd worden om verdere 
risico’s en/of maatregelen die voor het werk nodig zijn te melden. 

7.6. Rapporten 
De verantwoordelijk manager moet ervoor zorgen dat alle analyseverslagen bewaard blijven 
en toegankelijk zijn voor controle en gebruik bij de volgende analyse. 

8. EERSTE HULP 

Eerste hulp en bedrijfshulpverlening worden omschreven in de afzonderlijke 
bedrijfsnoodplannen van de aan het SPCS deelnemende bedrijven. Dit onderwerp komt in 
dit handboek verder niet aan bod. 

9. ADEMBESCHERMING 

Hier wordt verwezen naar het separate document SPCS_024_2016_04_V1: “PBM - 
ADEMHALINGSBESCHERMING” zoals dat gepubliceerd is op de website van het SPCS: 
www.safetyplatformcargosurveyors.org. 

10. VEILIGHEIDSPLAN STATISCHE ELEKTRICITEIT 

10.1. Introductie en toepassingsgebied 
In alle tanks die petroleum bevatten kunnen explosieve dampen aanwezig zijn, met name in 
tanks die ‘leeg’ zijn. Tanks die leeg zijn maar die niet zijn afgespoeld of geventileerd bevatten 
mogelijk niet alleen explosieve dampen maar ook grote hoeveelheden zuurstof. De 
combinatie van petroleumdampen en een hoog zuurstofgehalte zorgt voor een explosieve 
atmosfeer. 
 
Tijdens metingen en monsternames op schepen of landtanks (leeg of vol), moet u zich 
bewust zijn van het risico op vonken als gevolg van een statische lading. Dergelijke vonken 
kunnen ontstaan door een ongeaarde metalen geleider (tape, break-out-box, 
monsterhouder, thermometer, etc.) in de ruimte met de damp te laten. Als er ongeaard 
metaal in de ruimte terechtkomt, wordt alle eventuele statische lading in de ruimte naar het 

http://www.safetyplatformcargosurveyors.org/


 
 
 

 
 

VEILIGHEIDSHANDBOEK SPCS, versie 8  Pagina 42 van 71 

    
 

dichtstbijzijnde geaarde metalen oppervlak geleid, meestal de tank zelf. Als hierbij 
voldoende elektrische energie vrijkomt, ontstaat er een vonk. 

10.2. Procedure  
Voordat u met uw werkzaamheden begint moet u altijd op de hoogte zijn van de 
eigenschappen van het product waar u mee gaat werken. U kunt deze gegevens vinden in 
het VIB van het product. In dit verband is het vooral van belang of het product statische 
elektriciteit kan opwekken. 
 
De volgende eigenschappen zijn hierbij belangrijk: 

a. Vlampunt 
b. Explosiegrenzen 
c. Minimale ontstekingsenergie 
d. Soortelijke geleiding 
 

Aanvullende informatie is terug te vinden op de veiligheidsinformatiebladen of de 
chemiekaart: 
 

1. Gesloten apparatuur, ventilatie, intrinsiek veilige elektrische apparatuur en 
verlichting. (Aanbevelingen aangaande de standaard veiligheidsmaatregelen 
die genomen moeten worden om de vorming van explosieve mengsels van gas 
(damp) en lucht te tegen te gaan en om de ontsteking van dergelijke mengsels 
te voorkomen. 

2. Eerste hulp (wat te doen als u met het betreffende product in aanraking 
komt). 

3. Directe gevaren met betrekking tot brand en explosies. 
 
 Het verrichten van metingen en monsternames van een tank zijn niet toegestaan 

als de tank gevuld wordt.  
 Metingen en monsternames mogen niet worden uitgevoerd tijdens onweer.  
 Gooi het monstermateriaal tijdens een monstername nooit terug in de tank.  

Medewerkers die van start gaan met een meting of monstername dienen zichzelf eerst te 
aarden door binnen een meter afstand van het luik de tank aan te raken. Tijdens 
metingen of monsternames dient er altijd direct contact te zijn tussen de tape of het 
koord en het stalen luik.  
Elektrische apparatuur dient intrinsiek veilig te zijn en via een aardkabel die in verbinding 
staat met het metaal van de tank geaard te worden. 

 
Wacht na een handeling dertig minuten voordat u metingen of monsternames in een tank 
uitvoert (ontlading).  
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Uitzonderingen: 

1. Een tank met een drijvend dak, indien de metingen of monsternames worden 
uitgevoerd via een gesleufde meetbuis. 

2. Een tank met een vast dak, dat is uitgerust met een geaard, intern drijvend dak. 
3. Een scheepstank met een positieve inerte gasdruk. 

10.3. Monsternameapparatuur 
Indien er een koord wordt gebruikt om monsters te nemen, mag alleen een 100% katoenen 
koord gebruikt worden. Een koord dat is gemaakt van plastic (vinyl of polyethyleen) of een 
koord met een kern van polyethyleen of vinyl brengt het gevaar van statische elektriciteit 
met zich mee en mag niet gebruikt worden. 
 
Als een metalen ketting gebruikt wordt om monsterhouders te laten zakken, moet de ketting 
geaard zijn door middel van een aardingsdraad of door de ketting steeds tegen de rand van 
het meetluik te houden. Kettingen dienen gemaakt te zijn van vonkvrij metaal (zoals 
messing). 

10.4. Meetapparatuur 
Handmatige meetkastjes met houten handgrepen zijn al dan niet uitgerust met een 
aardingsdraad en aardklem. Als de tapes met houten handgrepen niet zijn voorzien van een 
aardingsdraad moet de tape terwijl het in de tank zakt tegen het meetluik aangehouden 
worden. Als de tape wel is uitgerust met een aardingsdraad en klem, dient de klem stevig op 
een metalen deel van het tankluik bevestigd te worden voordat u de bob en tape in de tank 
laat zakken.  
 
Handmatige meetkastjes met plastic handvaten moeten altijd zijn voorzien van een 
aardingsdraad en een klem. De klem moet stevig direct op het metaal van het meetluik 
bevestigd worden voordat u de kegel en de tape in de tank laat zakken.  
 
Elektronische meetkastjes (PMU’s) aarden zichzelf als ze op de juiste manier gekoppeld 
worden aan een dampcontroleklep. 

10.5. Temperatuurmeetapparatuur 
Thermometers met een houten behuizing hoeven niet geaard te zijn. 
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Elektronische thermometers (PETs) moeten altijd voorzien zijn van een aardingsdraad en 
klem voordat ze gebruikt kunnen worden. De klem moet stevig direct op het metaal van het 
meetluik bevestigd worden voordat u de thermometer in de tank laat zakken. 

11. VERMOEIDHEIDSBEHEERPLAN 

11.1. Introductie 
In dit vermoeidheidsbeheerplan wordt informatie gegeven ter verbetering van de 
werkomgeving uiteengezet om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te 
beschermen. 

11.2. Doel en toepassingsgebied 
Vermoeidheid kan worden omschreven als een relatief tijdelijke arbeidsongeschiktheid, of 
mindere arbeidsgeschiktheid, of non-reactie op een situatie als gevolg van onvoldoende 
herstel van eerdere mentale, emotionele of fysieke overactiviteit. 
 
Het vermoeidheidsbeheerplan biedt managers begeleiding bij het reguleren van werk- en 
rusttijden voor inspectie- en laboratoriumpersoneel. 

11.3. Beleid 
SPCS hecht veel waarde aan het creëren van en vasthouden aan een gezonde en veilige 
werkomgeving voor medewerkers. SPCS-deelnemers erkennen dat deze zorgplicht van 
toepassing is op alle aspecten van de bedrijfsgezondheid en –veiligheid, inclusief de 
gevolgen van vermoeidheid. 

 
Het is algemeen bekend dat vermoeidheidssituaties bij de meeste banen af en toe 
voorkomen of er onderdeel van uitmaken door de aard van deze banen. Tevens wordt 
aangenomen dat vermoeidheid op zich niet vermeden hoeft te worden en zelfs kan 
motiveren om te presteren op een hoog niveau. Tot slot erkennen SPCS-deelnemers dat 
verschillende personen onderling zeer kunnen verschillen en dat de een sneller moe is dan 
de ander. 
 
Het erkennen en beheren van vermoeidheid maakt integraal onderdeel uit van de 
verantwoordelijkheden die SPCS-deelnemers hebben ten opzichte van hun medewerkers en 
vormt een belangrijk onderdeel van de functie van managers en operationeel medewerkers. 
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11.4. Verantwoordelijkheden 
 

Managers: 
Managers zijn verantwoordelijk voor het bieden van en vasthouden aan een veilige 
werkomgeving voor alle medewerkers aan wie hij/zij leidinggeven. Daarnaast moet de 
manager de oorzaken van de vermoeidheid herkennen en passende actie ondernemen om 
vermoeidheidssituaties weg te nemen of te minimaliseren. 

 
Indien managers en operationeel medewerkers over gefundeerde kennis beschikken waaruit 
blijkt dat er sprake is van vermoeidheid bij een individu, dan dienen passende maatregelen 
getroffen te worden om de kans op onveilige of ongezonde situaties te voorkomen. 

Medewerkers: 
Alle medewerkers zijn op het werk zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van 
anderen en voor de praktische en redelijke stappen die zij hiertoe nemen. Hierbij gaat het 
ook om de gevolgen van vermoeidheid tijdens werktijd. Medewerkers hebben zelf de 
verantwoordelijkheid om een oplossing voor hun vermoeidheid te vinden en hulp en/of 
ondersteuning te zoeken. 
De medewerker is tevens verplicht vermoeidheid te melden als zijn/haar veiligheid op de 
werkplek hierdoor gevaar loopt. De medewerker mag dan het werk niet uitvoeren. 
 

11.5. Definities 
Met ‘werktijden’ worden de periodes bedoeld waarin medewerkers in opdracht van de 
werkgever zijn/haar werkzaamheden en verplichtingen uitvoert, in overeenstemming met 
de nationale en lokale wet- en regelgeving. 
 
‘Rusttijden’ is alle tijd die geen werktijd is. 

11.6. Plan 

Werktijd 
Managers dienen de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid van de 
medewerkers te beschermen door ervoor te zorgen dat: 
 

a. Er een maximaal aantal werkuren voor een bepaalde periode wordt vastgesteld, 
dat niet overschreden mag worden. 

b. Er een minimaal aantal rusturen wordt vastgesteld binnen een bepaalde periode. 



 
 
 

 
 

VEILIGHEIDSHANDBOEK SPCS, versie 8  Pagina 46 van 71 

    
 

 
Oproepuren, stand-byuren en wachturen onder werktijd worden in dit kader niet 
beschouwd als werkuren. 
 
Het maximale aantal werkuren of minimale aantal rusturen wordt bepaald door de lokale 
wet- en regelgeving, bestuursrechtelijke bepalingen of door collectieve of individuele 
overeenkomsten. 
 
Het aantal werk- en rusturen dient te worden uitgedrukt in een bepaald aantal uren per een 
bepaalde periode. (Bijvoorbeeld: het minimale aantal rusturen mag niet lager zijn dan ‘x’ 
uren per y-daagse periode) 

Uitzonderingen 
Ten aanzien van de algemene principes die ten grondslag liggen aan de veiligheid en 
gezondheid van de medewerkers, mogen managers in bijzondere gevallen afwijken van de 
werktijden. Bij specifieke werkzaamheden kan het zo zijn dat de werkuren niet van tevoren 
vaststaan en soms kunnen de werkuren door de medewerkers zelf worden bepaald, met 
name als het gaat om uitvoerend managers of anderen die zelf beslissingen mogen nemen. 
 
Ook het afwijken van de overeengekomen werktijden is in sommige gevallen toegestaan: 
 

a. In het geval van werkzaamheden waar de werkplek en woonplek ver uit elkaar 
liggen of als de verschillende werkplekken ver uit elkaar liggen. 

b. In het geval van werkzaamheden waarbij continuïteit geboden is als het gaat om 
inspecties of om productie in laboratoria, waarbij het werk niet onderbroken kan 
worden om technische en/of praktische redenen. 

Jaarlijkse vakantie 
Managers dienen de benodigde maatregelen te treffen zodat alle medewerkers jaarlijks de 
vakantiedagen krijgen waar zij volgens, en in overeenstemming met de nationale wet- en 
regelgeving recht op hebben. 

Publicatie 
Locatiemanagers moeten ervoor zorgen dat de overeengekomen werk-/rusttijden voor de 
verschillende afdelingen op een van de volgende manieren aan de medewerkers 
bekendgemaakt worden: 
 

 In een collectieve arbeidsovereenkomst 
 In individuele contracten met medewerkers 
 Op een mededelingenbord waartoe alle medewerkers toegang hebben 
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12. GELUIDSBEHEERSINGSPLAN 

12.1. Doel 
Deze procedure is bedoeld om onaanvaardbare geluidsniveaus tijdens het werk te 
identificeren, aan te pakken en effectief te beheersen zodat: 
 De kans op gehoorverlies door geluid tot een minimum beperkt wordt. 
 Er in de omgeving geen onaanvaardbare hoeveelheid geluid geproduceerd wordt. 

12.2. Definities 

LEP,d  
De dagelijkse persoonlijke blootstelling aan lawaai in dB(A) als tijdgewogen gemiddelde over 
acht uur. 

dB(A)  
Het geluidsvolume binnen het waarneembare geluidsbereik gemeten in decibel. 

Eerste actieniveau  
Het geluidsniveau waarbij op aanvraag van de medewerker gezorgd moet worden voor juiste 
en voldoende gehoorbescherming. Verwijst naar de dagelijkse persoonlijke blootstelling aan 
lawaai van LEP,d = 85dB(A). 
 
Richtlijn: Als vuistregel geldt dat het eerste actieniveau waarschijnlijk wordt overschreden 
als het moeilijk is om iemand anders te verstaan die op armlengte van u vandaan staat. 

Tweede actieniveau  
Het geluidsniveau waarbij actie ondernomen moet worden om het geluid zoveel mogelijk te 
verminderen en er moet gezorgd worden voor geschikte gehoorbescherming. Verwijst naar 
de dagelijkse persoonlijke blootstelling aan lawaai van LEP,d = 90 dB(A). 

Piekgeluidsniveau 
Zeer hard intermitterend geluid waar de geluidsdruk 200 pascal is (gelijk aan 140dB of 
20µPa). 

Aanzienlijk lawaai  
Omgevingsgeluid dat omschreven door de lokale autoriteiten als hinderend beschouwd kan 
worden. 
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12.3. Verantwoordelijkheden 

Medewerkers  
Zijn verantwoordelijk voor het werken in overeenstemming met de risicoanalyse en 
werkprocedures.  

VGM-expert/manager 
Is verantwoordelijk voor het vinden van vakbekwame personen of een organisatie om 
geluidsanalyses en, indien nodig, hoortests (audiometrie) uit te voeren, en voor het 
monitoren en controleren van de procedure. Dit wordt over het algemeen georganiseerd 
door personeelszaken. 

Verantwoordelijk manager 
De lijnmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoer van geluidsrisicoanalyses en voor het 
implementeren van preventieve maatregelen tegen geluid en beschermende maatregelen 
voor het gehoor. Het gaat hierbij meestal om: 
 

 Degene die de activiteit/werkplekomgeving beheert. 
 Personen die aan het hoofd staan van een bepaalde bedrijfsstroom. 

12.4. Methodes 
Voor alle apparatuur en werkzaamheden waarbij geluid gemaakt wordt dat boven het Eerste 
actieniveau of het Piekgeluidsniveau uitkomt, of op een niveau zit dat waarschijnlijk voor 
hinder zorgt, dienen geluidsanalyses te worden uitgevoerd. 
 
Een overzicht van de VGM-eisen staat in tabel 1 hieronder. 

Onderzoeken en monitoren van geluid 
Ten behoeve van de gehoor- en milieubescherming moeten er geluidsonderzoeken worden 
uitgevoerd. 
 
Met behulp van een gekalibreerde geluidsmeter kan op de werkplek een voorlopige analyse 
gemaakt worden om te bepalen of het aannemelijk is dat medewerkers te maken zullen 
hebben met geluidsniveaus boven het Eerst actieniveau (85 dB(A)). Als dit aannemelijk is zal 
er een gedetailleerd geluidsanalyse gedaan worden door een deskundige die:  
 
 Vaststelt wie er blootgesteld worden aan geluid. 
 Informatie verschaft over: 

- Het naleven van eisen op het gebied van geluidsvermindering. 
- Het zorgen voor geschikte gehoorbescherming. 
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- Het vaststellen en afbakenen van gehoorbeschermingszones. 
- Het zorgen voor adequate informatie, instructies en trainingen. 

 
Tabel 1. Overzicht van VGM-richtlijnen 
Actie die ondernomen moet worden bij een 
waarschijnlijke LEP,d-waarde van: (Zie opmerking 
hieronder) 

Lager 85 
dB(A) 

85 dB(A) 
Eerste 
actieniveau 

90 dB(A) 
Tweede 
actieniveau 

VERPLICHTINGEN WERKGEVER 
Algemene verplichting om risico te verkleinen 
Het risico op gehoorbeschadiging moet teruggebracht 
worden naar het laagst mogelijke niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse van blootstelling aan geluid 
Geluidsanalyse door een deskundige. 

Analyserapport bijhouden tot er een nieuw rapport wordt 
gemaakt. 

  
 
 

 
 
 

Geluidsvermindering 
De blootstelling aan lawaai zoveel mogelijk verminderen 
met behulp van andere middelen dan 
gehoorbescherming. 

   

 

Informatie verschaffen aan medewerkers 
Zorgen voor adequate informatie, instructies en 
trainingen over de risico’s voor het gehoor, wat 
medewerkers kunnen doen om deze risico’s tot een 
minimum te beperken, hoe zij aan gehoorbescherming 
komen bij blootstelling aan geluid tussen de 85 en 90 
dB(A), en hun verplichtingen. 

Door middel van mededelingen de 
gehoorbeschermingszones afbakenen, voor zover dat 
mogelijk is. 

  

 

 

 
 

 
 
 

Gehoorbescherming 
Zorg er indien mogelijk voor dat de 
gehoorbescherming: 
 Verstrekt wordt aan medewerkers die erom 

vragen. 
 Verstrekt wordt aan iedereen die aan lawaai wordt 

blootgesteld. 
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 Onderhouden en gerepareerd wordt. 
 Gebruikt wordt door iedereen die aan lawaai 

wordt blootgesteld. 
 
Zorg er zoveel mogelijk voor dat iedereen die een 
gehoorbeschermingszone betreedt oorbeschermers 
draagt. 

  

Onderhoud en gebruik van de apparatuur 
Zorg er zoveel mogelijk voor dat: 
 Alle verstrekte apparatuur gebruikt wordt, behalve 

de gehoorbeschermers voor tussen de 85 en 90 
dB(A). 

 Alle apparatuur onderhouden wordt. 

  

 

 
 

 

 

 
 

VERPLICHTINGEN MEDEWERKERS 
Gebruik van de apparatuur 

Voor zover dat mogelijk is: 
 Gehoorbescherming gebruiken indien verstrekt. 
 Andere beschermingsmiddelen gebruiken. 
 Eventuele gebreken melden aan de lijnmanager. 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

VERPLICHTINGEN MACHINEFABRIKANTEN EN -
LEVERANCIERS 

Verstrekken van informatie. 
Informatie verstrekken over het lawaai dat waarschijnlijk 
geproduceerd wordt. 

  

 
 

 

 
 
 

 
Opmerking:  Alle acties die ondernomen moeten worden bij 90 dB(A) zijn ook verplicht bij 

  een piekgeluidsdruk van 200 Pa of hoger. (140 dB of 20 µPa) 

Geluidsbeheersing 
Als het geluidsniveau gelijk is aan of hoger is dan het Tweede actieniveau of 
Piekgeluidsniveau kan het volgende overwogen worden: 
 

 Controlemiddelen zoals geluidsabsorberend materiaal en het gebruik van anti-
vibratie ophanging. 

 Het scheiden van lawaaierige ruimtes. 
 Uitlaatdempers. 
 Omhullen van apparatuur/machines. 
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 Kortere tijd in lawaaierige ruimtes doorbrengen. 
 Waar mogelijk dienen processen die kunnen zorgen voor een aanzienlijke 

hoeveelheid omgevingsgeluid uitgevoerd te worden in overeenstemming met de 
lokale regelgeving en gevoeligheden. 

 Machines die zorgen voor aanzienlijk lawaai mogen niet langer aanstaan dan 
absoluut noodzakelijk. 

Gehoorbescherming 
Als de persoonlijke blootstelling aan lawaai tussen het Eerste en Tweede actieniveau ligt, 
dient aan medewerkers die daarom vragen geschikte gehoorbescherming verstrekt te 
worden. 
 
Als de persoonlijke blootstelling aan lawaai boven het Tweede actieniveau of Piekniveau 
uitkomt wordt er geschikte gehoorbescherming verstrekt die gedragen moet worden. 
 
De verstrekte gehoorbescherming dient geschikt te zijn voor de betreffende persoon, moet 
op de juiste manier gedragen en goed onderhouden worden. 

Gehoorbeschermingszones 
Als het geluidblootstellingsniveau gelijk of hoger is dan het Tweede actieniveau of hoger is 
dan het Piekgeluidsniveau dienen met behulp van geverfde lijnen of fysieke barrières en 
duidelijke waarschuwingen de gehoorbeschermingszones te worden aangegeven. De 
waarschuwingsboren moeten bij alle ingangen van de gehoorbeschermingszones geplaatst 
worden. 

Gezondheidstoezicht en audiometrie 
Medewerkers wiens dagelijkse persoonlijke blootstelling aan lawaai het Tweede actieniveau 
bereikt dienen op basis van klinische richtlijnen regelmatig audiometrisch getest te worden, 
tenzij de blootstelling slechts tijdelijk is, bijvoorbeeld een paar dagen.  

Informatie, instructies en trainingen 
Als wordt vastgesteld dat er werkzaamheden zijn met een geluidsniveau gelijk aan of boven 
het Eerste actieniveau of Piekgeluidsniveau moeten de medewerkers die in deze zones 
(gaan) werken voorzien worden van informatie, instructies en trainingen, inclusief maar niet 
beperkt tot het volgende: 
 
 De waarschijnlijke blootstelling aan lawaai en de risico’s voor het gehoor. 
 Hoe persoonlijke gehoorbescherming aangevraagd, gepast, gebruikt en onderhouden 

moet worden. 
 De omstandigheden waarbij gehoorbescherming gedragen moet worden. 
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 Hoe de procedures moeten worden toegepast die zijn ontwikkeld om de blootstelling 
aan lawaai te verminderen. 

 De verplichting om gebreken direct te melden, procedures te implementeren en PBM 
te dragen zoals voorgeschreven. 

 De mogelijke invloed van het lawaai op woonwijken en betrokken partijen en de 
controles die toegepast dienen te worden. 

 
Contractors dienen tevens op de hoogte te worden gesteld als zij worden blootgesteld aan 
lawaai gelijk aan of hoger dan het Eerste actieniveau of het Piekgeluidsniveau.  

Klachten over lawaai 
Klachten worden onderzocht en behandeld in overeenstemming met de eisen voor 
bedrijfsgezondheid en –veiligheid. 

Herzien 
Evaluaties zullen worden herzien als er ingrijpende veranderingen zijn aan de werkomgeving, 
als er sprake is van onaanvaardbare audiometrische tests of als er klachten zijn vanuit de 
samenleving. De evaluaties dienen hoe dan ook elke twee jaar herzien te worden. 

Rapporten 
Evaluatieverslagen en –rapporten dienen te worden bewaard binnen de betreffende locatie. 
Ze moeten toegankelijk zijn voor medewerkers en ten minste vijf jaar worden bewaard. Alle 
medische verslagen moeten worden bewaard door de HR-afdeling.  
 
Voorbeeld van geluidsniveau’s 
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VI PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

1. DOEL 

Deze procedure biedt een kader voor het evalueren en onderhouden van geschikte 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het gebruik van PBM is verplicht als dat wordt 
aangegeven. 
PBM dienen te worden gebruikt als het elimineren van risico’s of het inkapselen ervan 
niet of onvoldoende mogelijk is, of als alle overige risico’s uitgesloten moeten worden 
volgens de arbeidshygiënische strategie. 

2. DEFINITIES 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): alle apparatuur en kleding die bedoeld is om 
gedragen of gebruikt te worden door personen die aan het werk zijn, om hen te beschermen 
tegen een of meerdere gezondheids- of veiligheidsrisico’s volgens de arbostrategie.  
Op basis van de Risico-inventarisatie en -evaluatie, en risicoanalyses wordt bepaald welke 
PBM gebruikt moeten worden.  

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De werkgever: 
 De werkgever is verplicht om PBM’s ter beschikking te stellen aan werknemers en 

aannemers, in lijn met de wettelijke verplichtingen. 
 

De verantwoordelijk operationeel manager - is verantwoordelijk voor: 
 Eventueel overleg met de verantwoordelijk VGM-medewerker over de aanschaf 

van goedgekeurde, geschikte PBM, bedoeld voor relevante werkzaamheden en 
omstandigheden. 

 Het vaststellen van de behoefte aan PBM voor de werkplaatsen en 
werkzaamheden waar de operationeel manager leiding aan geeft. 

 Ervoor zorgen dat de PBM op de juiste manier worden gebruikt, bewaard, 
ontsmet, onderzocht, geïnspecteerd en onderhouden.  
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 Ervoor zorgen dat er nauwkeurige verslagen worden bijgehouden over de 
uitgifte, inspectie en het onderhoud van de PBM. 

 De distributie van de PBM is afhankelijk van de afdeling die verantwoordelijk is 
voor de werkzaamheden. 
 

Opmerking: verantwoordelijk managers moeten er, zoals hiervoor wordt omschreven en 
indien het nodig is, voor zorgen dat medewerkers beschikken over alle benodigde PBM.  
PBM worden normaal gesproken verstrekt aan individuen voor persoonlijk gebruik (dit geldt 
voor de meeste beschermende kleding). Spullen die bedoeld zijn voor algemeen gebruik  
(bijv. ademhalingsapparatuur) zal indien nodig beschikbaar worden gesteld.  

De werknemer: 
 De werknemer is verplicht de verstrekte PBM te gebruiken conform de geldende 

procedures en werkinstructies. 
 De werknemer dient permanent zijn/haar PBM te controleren op 

betrouwbaarheid (voor, tijdens en na het gebruik). 
 Zorgt ervoor dat PBM schoon gehouden worden en goed worden opgeborgen 

indien zij niet in gebruik zijn. 
 Stelt bij beschadiging, verlies of diefstal van de PBM direct de lijnmanager op de 

hoogte zodat voor vervanging gezorgd kan worden, alvorens het werk voort te 
zetten en voordat met nieuw werk wordt aangevangen. 

 
Indien personeel de verplichte PBM’s niet conform de instructies gebruikt dan kunnen 
disciplinaire maatregelen genomen worden. 

 
Aanverwante documenten: 
VGM-beleid en procedures voor SPCS-deelnemers 
Juridische, bedrijfs- en andere eisen 
Intern opleidingsplan 
Europese normen (EN) 
VCA  
De uitgevoerde risico-inventarisaties en taakrisicoanalyses 

4. METHODES 

Vaststellen van de PBM-behoeften 
Risico-expert: een bevoegd persoon, die bekend is met de omgeving, werkzaamheden, 
apparatuur en materialen binnen een werkplaats, of een bepaalde activiteit die onderzocht 
wordt, en die de risico-inventarisatie uit zal voeren. Hij/zij moet getraind zijn in risico-
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inventarisatietechnieken en risico’s kunnen elimineren of minimaliseren. Een surveyor, 
daarentegen, moet in staat zijn de gevaren en daarmee samenhangende risico’s binnen de 
werkomgeving in te schatten op grond van een ‘last minute risico analyse’ (LMRA). 
 
Risico-experts dienen de risico’s waaraan medewerkers tijdens hun werkzaamheden worden 
blootgesteld te bekijken en te bepalen welke risicobeheermaatregelen er genomen moeten 
worden, waaronder het gebruik van PBM. 

Beslissen over toepasselijke PBM - PBM-inventarisatie 
Er wordt altijd gebruik gemaakt van geregistreerde PBM. Hieronder worden de PBM 
verstaan die voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen, waarover door de 
veiligheidskundige(n) een positief advies gegeven werd voor het gebruik binnen SPCS. PBM 
mogen pas worden gebruikt als ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.  
 
Er moet rekening worden gehouden met de volgende factoren: 
 

 De normen op het gebied van de arbeidsveiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne: 
normen die de relatie tussen de mens en omgevingsfactoren beschrijven (zoals 
geluid, klimaat, gassen, dampen en stoffen). 

 De fysieke eisen die aan de medewerker gesteld worden. 
 Het fysieke en geestelijke welzijn van de medewerker in relatie tot de verrichte 

werkzaamheden. 
 De tijdsduur waarin het dragen van PBM noodzakelijk is. 
 De fysische/chemische omstandigheden waarbinnen de PBM gedragen zullen 

worden, zoals temperatuur en chemische stoffen.  
 De gevolgen voor de zichtbaarheid. 
 Communicatie-eisen en –eigenschappen. 
 Eisen wat betreft verschillende maten en stijlen. 
 Andere factoren zoals het reinigen van de apparatuur. 
 De PBM moeten zijn voorzien van een CE-merkteken en een gebruiksaanwijzing. 

Meer informatie 
Zie voor specifieke eisen met betrekking tot PBM de lokale bedrijfsprocedures. Deze kunnen 
per locatie verschillen. 

Apparatuurinspectie 
Medewerkers dienen alle veiligheidsapparatuur zowel voor als na ieder gebruik te 
controleren om vast te stellen of de apparatuur nog naar behoren werkt, is uitgerust met de 
juiste accessoires (indien van toepassing) en op alle fronten geschikt is voor het doel 
waarvoor het gebruikt wordt. 
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Vervangen van apparatuur 
Apparatuur die beschadigd of verloren is, of in een onbruikbare staat verkeert dient te 
worden vervangen voordat medewerkers werkzaamheden doen waarvoor de apparatuur 
eventueel nodig zou kunnen zijn.  

Toezicht 
De veiligheidsmedewerker is verantwoordelijk voor het controleren van de 
veiligheidsuitrusting en -apparatuur van alle medewerkers (ten minste één maal per jaar). 
Deze controles zorgen ervoor dat de medewerker over de juiste apparatuur beschikt en dat 
alle apparatuur in een schone, onbeschadigde en bruikbare staat verkeert. 
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Tabel Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
Apparatuur Wanneer Specifieke Informatie 
Waterstofsulfide
monitor (H2S) 

 Verplicht in omgevingen waar H2S aanwezig zou 
kunnen zijn. 

Gif-, zuurstof- en 
explosiemonitor Milieuomstandigheden 

Verplicht in omgevingen waar zuurstof gebrek, 
explosie gevaar of blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen zou kunnen plaatsvinden. 

Handschoenen Contact, warmte, kou Controleer de meest recente MSDS van fabrikanten 
omtrent chemische eigenschappen 

Veiligheidsbril  Basisbescherming 

Schutbril Als alternatief voor 
veiligheidsbril 

Bij kans op spetters en voorwerpen die onder druk 
staan 

Veiligheidsschoen
en 

 Veiligheidsschoenen die geschikt zijn voor het werk 

Gehoorbescher-
ming Indien vereist Gehoorbescheming voor als het geluidsniveau hoger 

is dan 80 DbA, verplicht vanaf 85DbA 
Uniform, overall  Antistatisch en brandvertragend  

Chemiepak Indien van toepassing Controleer de meest recente MSDS van fabrikanten 
omtrent chemische eigenschappen 

Volledig 
gezichtsmasker 

Producten die onder 
druk staan 

Controleer de meest recente MSDS van fabrikanten 
omtrent chemische eigenschappen 

Veiligheidshelm  Zie productinformatie fabrikant 
Regenkleding Indien van toepassing Antistatisch, brandvertragend en hoge zichtbaarheid 
Ademhalings-
apparatuur met 
filter 

 Zie productinformatie fabrikant 

Zaklamp Explosieveilig Zie productinformatie fabrikant 
SCBA-apparatuur Milieuomstandigheden Indien onafhankelijke luchttoevoer verplicht is 

Rubberlaarzen Milieuomstandigheden Controleer de meest recente MSDS van fabrikanten 
omtrent chemische eigenschappen 

Veiligheidstuigje Milieuomstandigheden Indien verplicht of vanwege last minute risico 
analyse 

Reddingsvest 
(zwemvest) Milieuomstandigheden Indien verplicht of vanwege last minute risico 

analyse 
Transportkist voor 
samples 

Voor het vervoeren van 
alle samples 

Er moet voldaan worden aan de transporteisen, 
vastgelegd in het VLG/ADR. 

Brandblusser Voor tijdens het 
vervoeren van samples 

Transporteisen moeten worden nageleefd en de 
risicoanalyse moet worden opgevolgd 

 = Verplicht bij alle werkzaamheden!
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Huren en kopen 
Alle PBM moeten voldoen aan alle wettelijke specificaties en eisen.  

Informatie, instructies en trainingen 
De informatie, instructies en trainingen over PBM hebben betrekking op: 
 

 Het doel van de PBM. 
 Risico’s waartegen de PBM beschermen. 
 De correcte gebruiks- en opslagmethodes. 
 Alle medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat de PBM schoon zijn, in een 

goede staat verkeren, op de juiste manier gebruikt worden en worden bewaard 
als ze niet in gebruik zijn. 

 De medewerker krijgt officiële instructies voordat hij/zij de PBM en daarmee 
samenhangende apparatuur gebruikt en hanteert. 

Gebruik, opslag en onderhoud van PBM 
Het onderzoeken, testen en onderhouden van PBM moet gebeuren volgens de 
aanbevelingen van de fabrikant/leverancier. 
 
De voorraad PBM voor buitendienstmedewerkers zal gecontroleerd worden.  
Indien een noodzakelijk PBM niet beschikbaar is mag het werk niet worden aangevangen.  

Vervanging 
Alle PBM die beschadigd raken of door slijtage onbruikbaar worden, moeten direct 
gebruiksonklaar worden gemaakt en er moet voor vervangende PBM worden gezorgd. 

Afvalbeheer 
Sommige PBM moeten voldoen aan specifieke eisen als het gaat om afvalverwerking, 
bijvoorbeeld beschermende filters om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te 
voorkomen/beperken, vuile overalls en schoenen, etc.  
Het beheer van chemisch afval moet worden meegenomen in de risicoanalyse en bij al het 
afval moet worden voldaan aan de lokale wet- en regelgeving. 

5. RAPPORTEN 

De verantwoordelijk manager moet ervoor zorgen dat er voor elke locatie bestanden 
worden bijgehouden waarin alle opgestelde PBM-rapporten zijn terug te vinden. 
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VII TRAINING, BEWUSTHEID EN COMPETENTIE 

1. DOEL 

Het doel van deze procedure is om ervoor te zorgen dat: 
 
 SPCS over medewerkers beschikt die in staat zijn hun werk goed uit te voeren of die 

getraind kunnen worden om op het vereiste niveau te komen. 
 Medewerkers een passende opleiding hebben voor het werk dat zij doen. 
 Medewerkers zich bewust zijn van:  
 

 Het belang om zich te houden aan de SPCS-procedures en de eisen volgens het 
SCPS-systeem, en van hun functie en verantwoordelijkheden bij het voldoen 
aan de eisen. 

 De gevolgen die hun werkzaamheden kunnen hebben voor de veiligheid en de 
voordelen van verbeterde persoonlijke prestaties. 

2. DEFINITIES 

Competentie 
De getoonde kennis, vaardigheid, houding, bewustheid en ervaring die nodig is voor de 
werkzaamheden die verricht moeten worden. 

3. FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De verantwoordelijk managers moeten ervoor zorgdragen dat er bekwaam personeel in 
dienst is om de te verrichten werkzaamheden uit te voeren. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor het vaststellen van en voorzien in de trainingsbehoeften zodat het vereiste 
competentieniveau bereikt wordt.  
Het gaat hierbij meestal om: 
 
 Personen die leidinggeven op landelijk, locatie- of activiteiten/werkplaatsniveau.  
 Personen die aan het hoofd staan van een bepaalde bedrijfsstroom. 
 Personen die verantwoordelijk zijn voor de werving van competent personeel en het 

verzorgen van trainingen. 
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De VGM-manager is verantwoordelijk voor het vaststellen van de VGM-aspecten van alle 
werkzaamheden en/of het ontwikkelen van de VGM-onderdelen voor trainingsprogramma’s. 
 
Alle SPCS-medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsregels 
binnen hun eigen onderneming. 
 
Aanverwante documenten 
VGM-beleid 
Juridische, bedrijfs- en andere eisen 
Intern opleidingsplan 
VCA  

4. METHODES 

4.1. Werving 
De verantwoordelijk manager moet ervoor zorgen dat de VGM-aspecten van de te 
verrichten werkzaamheden worden genoemd bij de vaardigheden voor een bepaalde 
vacature.  
De VGM-verantwoordelijkheden dienen, indien relevant, te worden opgenomen in de 
functieomschrijving. De medewerkers die worden aangenomen moeten in staat zijn om hun 
werk goed te doen of getraind te kunnen worden om op het vereiste competentieniveau te 
komen. 

4.2. Prestatie-evaluatie 
Verantwoordelijk managers dienen de prestaties van medewerkers te monitoren om er 
zeker van te zijn dat de VGM-richtlijnen worden opgevolgd. Dit moet ook besproken worden 
tijdens periodieke, officiële evaluatiegesprekken die met medewerkers gevoerd worden.  

4.3. Training 
Er moeten trainings- en bewustwordingsprogramma’s verzorgd worden zodat medewerkers 
inzicht krijgen in de VGM-regels en hun eigen rol en verantwoordelijkheid daarbinnen. De 
trainingen zijn ook bedoeld om eventuele verschillen tussen de aanwezige en gewenste 
niveaus van de bewustheid en bekwaamheid van medewerkers recht te trekken. 
 
Nieuwe medewerkers moeten een systematisch introductieprogramma doorlopen. Er moet 
gezorgd worden voor voortdurende training en opfriscursussen. 
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De training kan onder werktijd plaatsvinden, op kantoor, bijvoorbeeld met behulp van  
PowerPoint-modules of een externe trainer. Er dient gebruik te worden gemaakt van 
geschikt trainingsmateriaal en indien nodig erkende externe trainers, voor specifieke 
trainingen (ADR, IATA, ADNR).  
De trainingen moeten worden geëvalueerd om na te gaan of ze effectief zijn. Dit kan gedaan 
worden in de vorm van mondelinge of schriftelijke overhoringen of examens, of praktische 
oefeningen. 
Medewerkers moeten voortdurend onderwijs volgen op het gebied van veiligheid en 
preventieve maatregelen. Onderstaande procedure geeft het minimale onderwijsprotocol 
weer dat van toepassing is op alle medewerkers: 

1. Alle nieuwe medewerkers moeten, voor zij aan het werk gaan, trainingen volgen over 
de veiligheidsrichtlijnen, het gebruik van PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) 
en de werkzaamheden die met de baan samenhangen.  

2. Medewerkers mogen niet in de omgeving van gevaarlijke materialen of producten 
werken voordat zij een training hebben gevolgd over de juiste veiligheids- en 
hanteringspraktijken en preventieve maatregelen. 

3. Medewerkers die werken met gevaarlijke materialen worden voorafgaand 
geïnstrueerd over het doel, de locatie en het gebruik van MSDS’s (Material Safety 
Data Sheets). 

4. Alle medewerkers moeten regelmatig de geplande bijeenkomsten over veiligheid 
bijwonen. 

5. Alle (nieuwe) medewerkers ontvangen een exemplaar van het Veiligheidshandboek 
en moeten tekenen voor ontvangst. 

6. Alle medewerkers worden voortdurend op de hoogte gehouden van eventuele 
updates van (delen van) het Veiligheidshandboek, die besproken zullen worden 
tijdens  
(Toolbox-)bijeenkomsten. 

7. Het Veiligheidshandboek moet toegankelijk zijn voor alle medewerkers en worden 
opgeslagen op een eenvoudig toegankelijke plek.  

5. RAPPORTEN 

Van de verzorgde trainingen moeten rapporten worden bijgehouden. De rapporten kunnen 
worden opgesteld in de vorm van databases, deelnamecertificaten, inschrijfformulieren, 
schriftelijke overhoringen/examens of andere documenten waaruit de competentie van de 
medewerkers blijkt. Ook bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst na een periode die 
door de lokale wet en/of het bedrijfsbeleid wordt voorgeschreven, dient een rapport te 
worden opgesteld. Deze worden over het algemeen bewaard in de personeelsdossiers.   
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VIII SAFETY MEETINGS 

Safety Meetings worden omschreven in de afzonderlijke veiligheidshandboeken van de aan 
het SPCS deelnemende bedrijven. Dit onderwerp komt in dit handboek verder niet aan bod. 

1. (IS VERVALLEN) 

2.  (IS VERVALLEN) 

3.  (IS VERVALLEN) 

4.  (IS VERVALLEN) 

5.  (IS VERVALLEN) 

6. BIJEENKOMSTEN SPCS-VEILIGHEIDSCOMMISSIE: 

6.1. Beleid 
Ten minste eenmaal per kwartaal, of vaker indien nodig, worden SPCS-
veiligheidscommissiebijeenkomsten georganiseerd voor het bespreken van onderwerpen die 
betrekking hebben op het veiligheidsbeleid, de veiligheidspraktijken en –procedures, de 
verbeterde concepten voor het voorkomen van ongevallen en alle andere onderwerpen die 
te maken hebben met de veiligheid van medewerkers. Hierdoor blijft het 
Veiligheidshandboek een dynamisch document. 
 
Er zullen notulen van de veiligheidscommissiebijeenkomsten worden gemaakt, die worden 
verstuurd aan alle commissieleden. 
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Bij veiligheidscommissiebijeenkomsten kunnen meerdere agendapunten aan bod komen of 
er kan kort overlegd worden over één bepaald onderwerp. Overleg kan plaatsvinden in een 
bijeenkomst, telefonisch, via een conferentiegesprek of via e-mail. 

6.2. Procedure  
Notulen van de veiligheidscommissiebijeenkomsten kunnen per e-mail worden 
rondgestuurd of via andere schriftelijke manieren van communicatie.  
Als er een bijeenkomst of telefonisch overleg plaatsvindt dient een persoon te worden 
aangewezen die een lijst opstelt met de deelnemende personen. Deze persoon is ook 
verantwoordelijk voor het maken van notulen tijdens bijeenkomsten of telefonisch overleg. 
Als het overleg plaatsvindt via e-mail of andere schriftelijke communicatie, doen de 
rondgestuurde documenten dienst als deelnemerslijst en notulen. 
 
Agenda veiligheidscommissiebijeenkomsten: 
Voorafgaand aan elke vergadering wordt een voorlopige agenda rondgestuurd waarin ook 
de datum van de volgende bijeenkomst staat. De ontvangers moeten elkaar minimaal één 
week van tevoren op de hoogte stellen van eventuele toevoegingen of veranderingen aan de 
agenda. 
 
Ten minste eenmaal per jaar moet het herzien van het Veiligheidshandboek op de 
vergaderagenda van de veiligheidscommissie staan. 
 
Voordat de bijeenkomst van start gaat, moeten eerst de agenda en de notulen van de 
voorgaande bijeenkomst worden besproken.  Aan de onderwerpen die op een 
veiligheidsbijeenkomst aan bod komen, dient een van de volgende conclusies verbonden te 
worden:  

1. Er moet binnen een bepaalde periode actie worden ondernomen met betrekking tot 
het onderwerp. 

2. Het onderwerp wordt gezien als strikt informatief, er hoeft geen actie ondernomen 
te worden. 

3. Het onderwerp wordt opgeschort naar een latere afgesproken datum. 
4. Er wordt naar aanleiding van het onderwerp geen actie ondernomen en de redenen 

hiervoor worden toegelicht. 

7. (IS VERVALLEN) 
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IX ONDERZOEK NAAR ONGEVALLEN EN INCIDENTEN 

1. DOEL 

Deze procedure beschrijft de stappen die gezet moeten worden bij het onderzoeken van alle  
VGM-ongevallen, -incidenten of bijna-ongevallen die zijn voorgevallen, en van onveilige 
omstandigheden tijdens de werkzaamheden die zijn verricht voor of door SPCS-leden.  
Een tweede doel is het bijhouden van een centrale registratie, het beperken van de 
persoonlijke en materiële schade en het rapporteren aan (lokale) overheden. Als laatste 
willen we er met deze procedure voor zorgen dat ongevallen of bijna-ongevallen tijdig 
gemeld worden, dat de oorzaak wordt onderzocht en dat er preventieve maatregelen 
worden genomen om herhaling te voorkomen. 

2. DEFINITIES 

Bijna-ongeval: (ook wel ‘near miss’ genoemd): een ongeval zonder zichtbare gevolgen voor 
de medewerker(s), veelal voortkomend uit een onveilige situatie of handeling. Meestal 
worden de werkzaamheden hierna korte tijd onderbroken. 
 
Arbeidsongeval: een ongewilde, plotselinge, arbeidsgerelateerde gebeurtenis die een 
werknemer overkomt, met directe, schadelijke gevolgen voor de gezondheid, wat leidt tot 
ziekteverzuim, of  overlijden, waardoor de arbeid wordt gestaakt, niet meer wordt hervat, 
dan wel dat er met de arbeid geen aanvang wordt gemaakt. 
 
Wegwerkongeval: ongeval tijdens verplaatsing van, naar en tijdens het werk.  
 
Ongeval zonder verzuim: minder dan 24 uur (één dag) verzuim. 
 
Ongeval met verzuim: langer dan 24 uur (één dag) verzuim of een arbeidsongeval. 
 
Ernstig ongeval: ongeval met blijvende invaliditeit en blijvende arbeidsongeschiktheid van 
minder dan 25%, of met tijdelijke (meer dan vier dagen) arbeidsongeschiktheid als gevolg. 
 
Zeer ernstig ongeval: ongeval met dodelijke afloop of blijvende arbeidsongeschiktheid van 
meer dan 25% als gevolg.  
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Arbeidongeschiktheid (gedeeltelijk): de verhouding tussen volledige inzetbaarheid van de 
medewerker en de uiteindelijke inzetbaarheid van de medewerker, uitgedrukt in procenten. 
 
Calamiteit of Zwaar ongeval: een gebeurtenis zoals een zware emissie, brand of explosie als 
gevolg van een onbeheerste ontwikkeling tijdens de bedrijfsuitvoering waardoor hetzij 
onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd, een ernstig gevaar voor de gezondheid van de mens 
en/of het milieu ontstaat en waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Dit soort voorvallen 
heeft grote gevolgen voor mensen en/of de onderneming. De continuïteit van de 
onderneming is voor langere tijd (meer dan 24 uur) onderbroken.  

3. AANVERWANTE DOCUMENTEN 

 Meldingsformulier 
 Onderzoeksrapport 
 De noodplannen van de verschillende locaties  
 Management review 
 Arbowet en besluiten 

 
 
4. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

4.1.  

Verantwoordelijkheden manager: 
 De directie is verantwoordelijk voor het indienen van alle claims bij de 

verzekeringsmaatschappij en voor het indienen van staats- of regeringsrapporten bij 
de toepasselijke overheidinstantie. De directie moet daarom op de hoogte zijn van de 
procedures en deadlines die van toepassing zijn op de staat/het land waar het 
kantoor van de medewerker gevestigd is. 

Alle medewerkers van SPCS: 
 Zijn verplicht om alle (bijna-)ongevallen en calamiteiten te melden (of te laten 

melden) aan het afdelingshoofd en hun afdeling waar dit centraal geregistreerd 
wordt. 

Afdelingshoofd: 
 Is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de 

medewerkers binnen zijn afdeling en geeft uitvoering aan het beleid op deze punten. 
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 Is verantwoordelijk voor het registreren van de (bijna-)ongevallen binnen zijn 
afdeling en voor het rapporteren van deze (bijna-)ongevallen aan de VGM-afdeling. 

 Is verantwoordelijk voor het beperken van de persoonlijke en materiële schade en 
voor het nemen van directe maatregelen om herhaling van (bijna-)ongevallen te 
voorkomen (in overleg met de VGM-afdeling). 

VGM-afdeling: 
 Heeft als primaire taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden, 

betreffende alle aspecten die verband houden met de arbeidsomstandigheden (arbo) 
van de medewerkers (denk hierbij aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). 

 Is verantwoordelijk voor het tijdig rapporteren van arborisico's, het toezien op de 
uitvoering en naleving van het beleid en het initiëren van preventieve maatregelen. 

De preventieadviseur/medewerker: 
 Is verantwoordelijk voor het initiëren en/of uitvoeren van 

ongevallen/incidentenonderzoek. 
 Draagt er zorg voor dat het onderzoek conform de wettelijke voorschriften wordt 

uitgevoerd. 
 Adviseert bij het opstellen van de correctieve/preventieve maatregelen en de 

goedkeuring en opvolging van deze maatregelen. 
 Registreert en archiveert de meldingen. 
 Bepaalt in overleg met de personeelsdienst/afdeling Human Resources of melding 

aan de (lokale) overheid noodzakelijk is. 

De personeelsdienst /afdeling Human Resources: 
 Houdt het verzuim naar aanleiding van incidenten bij. 
 Draagt zorg voor het bijhouden en opvolgen van het reïntegratiebeleid. 
 Onderhouden het contact met de bedrijfsarts en/of arbodienst. 
 Houdt eventuele financiële gevolgen bij, eventueel in overleg met de afdeling 

juridische zaken. 
 Meldt ongevallen bij de (lokale) overheden conform de regelgeving. 
 Meldt ziekteverzuim bij de verzekering. 

 Juridische afdeling: 
 Onderneemt juridische stappen in overleg met HR en afdelingshoofd. 

BHV-verantwoordelijke: 
 Is verantwoordelijk voor het actueel houden van de lijst van BHV’ers en EHBO’ers per 

locatie. 
 Verzorgt en plant de bijbehorende opleidingen. 
 Draagt zorg voor de publicatie van de actuele lijsten. 
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5. METHODES 

In het geval van een (bijna-)ongeval of calamiteit dient de betrokken medewerker dit zo 
spoedig mogelijk te melden (of te laten melden) aan zijn afdelingshoofd. In overleg met het 
afdelingshoofd wordt vervolgens besloten of de werkzaamheden kunnen worden hervat.  
Een ernstig of zeer ernstig ongeval moet direct gemeld worden aan de directie. 
 
Indien er sprake is van verzuim dient de betrokken medewerker dit te melden aan de 
verantwoordelijke afdeling die het ziek-betermeldingssysteem beheert, waarbij vermeld 
moet worden dat het een arbeidsongeval betreft. 
  
De betreffende medewerker of diens leidinggevende/afdelingshoofd vult vervolgens het 
Meldingsformulier (bijna-)ongevallen of het Onderzoeksrapport voor bijna-ongevallen in.  
Het betreffende afdelingshoofd meldt dit vervolgens aan de VGM-afdeling.  
 
De preventieadviseur/medewerker bepaalt of een ongevallenonderzoek noodzakelijk is en 
geeft aan wie verantwoordelijk is voor de opvolging van de correctieve en preventieve 
maatregelen. 
Het afdelingshoofd van de afdeling waar het (bijna-)ongeval heeft plaatsgevonden, 
beoordeelt welke directe maatregelen moeten worden genomen om herhaling te 
voorkomen. De genomen maatregelen registreert hij op het Meldingsformulier (bijna-
)ongevallen of het Onderzoeksrapport voor (bijna-)ongevallen. 
 
De HR-afdeling registreert de formulieren in het bedrijfsongevallenregister. Bij letsel en/of 
verzuim wordt door de HR-afdeling en eventueel (ter completering) door de betreffende 
medewerker of het betreffende afdelingshoofd een daarvoor bestemd formulier ingevuld. 
De afdeling HR draagt zorg voor de verdeling aan de betreffende instanties. 
Indien een ongeval is veroorzaakt door een derde, zal de afdeling HR in samenwerking met 
de juridische afdeling altijd de mogelijkheid van verhaal van schade nagaan. 
 

5.1. Melding aan (lokale) overheden en instanties: 

Melding arbeidsinspectie 
 Arbeidsinspectie in de betreffende regio, binnen 24 uur. 
 Ongevallen met (mogelijk) blijvend letsel, inclusief beroepsziekten en geestelijke 

schade. 
 Ongevallen met blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan een 

maand. 
 Ongevallen met ioniserende straling. 
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 Dodelijke ongevallen. 

Ook: 
 Ongevallen die de ziekenhuisopname van een medewerker tot gevolg hebben.  

De ziekenhuisopname hoeft niet direct na het ongeval te volgen, maar moet er wel 
verband mee houden. 

5.2. Ongevallenonderzoek: 
 
Elke melding van een (bijna-)ongeval, ongeacht de gevolgen, dient onderzocht te worden. 
 
Voor alle arbeidsongevallen wordt een ongevallenonderzoek geïnitieerd op basis van de 
gebeurtenissenboom-/feitenboomanalyse (vlinderdasmodel). 

5.3. Feitenboomanalyse: 
De feitenboom is een analysemethode voor het opsporen van ongevaloorzaken. Men tracht 
op een objectieve manier de feiten (oorzaken) die geleid hebben tot het ongeval te 
verzamelen, te rangschikken om daarna oplossingen aan te geven om gelijkaardige 
ongevallen in de toekomst te voorkomen. 
Deze methode is een aanzet om lessen te trekken uit hetgeen wat gebeurd is, zodanig dat de 
arbeidsomstandigheden verbeteren en het ongeval zich niet meer kan voordoen. 
 
De doelstelling is op een zakelijke, gestructureerde en verantwoorde manier en uitgaande 
van feiten, zonder een waardeoordeel te vellen, ongevaloorzaken op te sporen. Daarbij is 
het van belang dat de feiten zo objectief mogelijk worden vastgesteld en men zich zeker 
niet, zoals maar al te vaak gebeurt, tevreden stelt met de subjectieve kanten van het 
ongeval. 

Voordelen 
Het volgen van de feitenboomstructuur geeft duidelijk aan dat alle feiten ook onmiddellijke 
of onderliggende oorzaken zijn van het beschouwde ongeval of incident. 
Het is een groepswerk. Feit : een ongeval bestuderen in een groep bevordert tevens een 
groepsdynamiek die ook positieve neveneffecten heeft. Zo heeft, wat in groep beslist wordt, 
duidelijk meer weerklank en wordt de beslissing uiteindelijk ook gemakkelijker uitgevoerd en 
toegepast. 

Methode 
  Kan worden toegepast bij het oplossen van allerlei soorten problemen 
  Is ontwikkeld om toegepast te worden in groep 
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  Richt zich enkel op concrete feiten en is een complete beschrijving van het ongeval 
  Hoe verder men afdaalt in het onderzoek hoe beter de kwaliteit van de analyse. 
  De methode bestaat uit vier stappen; de drie eerste worden genomen tijdens de 

analysevergadering, de vierde tijdens de beslissingsvergadering. 
 
Tijdens het ongevalonderzoek worden volgende stappen genomen: 
1. Verzamelen van de feiten zonder waardeoordelen, interpretaties of schuldgevoelens 
2. Logische schematische opbouw van de feitenboom 
 
Hierbij wordt uitgegaan door bij elk vast gesteld feit  steeds volgende vragen te stellen: 
 
  Wat was er nodig? 
  Was dit wel noodzakelijk? 
  Was dit voldoende? 

 
3. Het kiezen van doelwitten en preventieve acties zoeken om die feiten te elimineren of te 
veranderen 
4. Tijdens de beslissingsvergadering worden oplossingen door de groep aangedragen  om 
herhaling te voorkomen.  
 
Het ongevalonderzoek en de daaraan gekoppelde rapportage dient uitgevoerd te worden 
door een deskundig persoon, zoals bij voorbeeld een veiligheidskundige. 

Verslaglegging: 
Van het onderzoek wordt een verslag opgesteld dat ten minste de volgende elementen 
bevat: 
 

1. identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers; 
2. gedetailleerde beschrijving van de plek van het ongeval; 
3. gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het ongeval, inclusief 

beeldmateriaal.  
 Omschrijf de locatie, het licht, de temperatuur, het geluid, de ruimte, 

toegang/uitweg, aantal mensen, controles, ect.  
 Analyseer de werkmethodes, procedures, opslag, verplaatsing, verwerking, 

etc.  
 Inspecteer de fabriek/apparatuur (bijv. de instrumenten, druksystemen, 

zuurkasten, sampleapparatuur, etc.); 
4. de vastgestelde primaire, secundaire, tertiaire en eventuele verdere oorzaken; 
5. aanbevelingen om herhaling te voorkomen; 
6. de identificatie van alle personen die betrokken waren bij het onderzoek en de 

samenstelling van een verslag; 
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7. de identificatie van degene die het verslag heeft opgesteld; 
8. de verspreiding van het verslag; 
9. de te nemen maatregelen; 
10. het advies van het VGWM of de OR; 
11. kennisname/ondertekening door de werkgever. 

5.4. Ondervragen 
Ondervraag alle mensen die betrokken zijn bij het ongeval/incident en alle andere 
mensen wiens ervaring of kennis zou kunnen helpen bij het vaststellen van de oorzaken.  
In onderstaande lijst staan voorbeelden van het soort vragen dat gesteld dient te worden. 
De lijst is niet volledig omdat er op grond van het soort ongeval wellicht nog extra vragen 
gesteld moeten worden. 
 

 WAAR vond het ongeval plaats? 
 WANNEER vond het ongeval plaats? 
 WIE waren erbij betrokken? 
 WELKE verwondingen/schade zijn/is er opgelopen? 
 WELKE gebeurtenissen gingen er vooraf aan het ongeval/incident? 
 WAT was de oorzaak van het ongeval/incident? 
 WAAROM vond het ongeval plaats? 
 WAS er sprake van ontregeling van het systeem? 
 ZOU het ook elders hebben kunnen gebeuren? 
 HOE had het ongeval/incident voorkomen kunnen worden? 
 HOE kan herhaling voorkomen worden? 

 
Het verslag wordt aangevuld met het volgende: 
 
 Concrete maatregelen en/of beslissingen die worden getroffen op basis van de 

aanbevelingen. 
 Een actieplan met verantwoordelijkheden en tijdsplanning. 
 Een advies van de betrokken personen met betrekking tot de concrete 

maatregelen/beslissing. 

5.5. Documentatie 
Bestudeer de relevante documenten, zoals. 

 
 IJk- en onderhoudsrapporten 
 Trainingsverslagen 
 Procedures 
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 Risico-inventarisaties 
 Werkmethodes/bedrijfsprocedures 
 Juridische eisen 
 Gedragscodes 
 Rapporten over eerdere ongevallen, etc. 
 Auditrapport 

5.6. Analyse en conclusies 
 
Probeer alleen naar de feiten te kijken om vast te stellen:  
 

 Wat er gebeurd is 
 Hoe en waarom het gebeurd is 

 

5.7. Oplossingen/aanbevelingen 
 
Maak een lijst met de oorzaken van het ongeval/incident en omschrijf de voorgestelde acties 
om het risico op deze oorzaken weg te nemen of te verkleinen. De verantwoordelijk 
manager zal, indien nodig, zorgen voor de acties en middelen die nodig zijn om het actieplan 
te implementeren. 

6. RAPPORTEN 

De verantwoordelijk manager zal ervoor zorgen dat alle onderzoeksrapporten worden 
ingediend en opvraagbaar zijn voor controle. 
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