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Veiligheid is prioriteit één van Belgoprocess. Van iedereen die onze terreinen betreedt verwachten we dan ook een bepaald
engagement en bewustzijn om deze doelstelling actief mee te realiseren. Hiermee bedoelen we dat we samenwerken voor het
garanderen van een veilige werkomgeving met aandacht voor de technische barrières bij het ontwerp, de manier van werken en
het gedrag.

In deze code van goede praktijk worden de grootste risico’s alsook een aantal veiligheidsrichtlijnen opgesomd. Deze zullen u in
staat stellen om samen met ons uw veiligheid en deze van uw collega’s te verzekeren, wij verwachten dan ook dat iedereen die bij
Belgoprocess werkt, zowel eigen personeel als externe werknemers, ze kent en naleeft.

INLEIDING



In de toepassing van ons voorkomingsbeleid volgen we hiervoor de algemene strategie van preventiehiërarchie:

•Uitschakelen van risico’s;
•Afschermen van risico’s;
•Collectieve beschermingsmaatregelen (CBM’s);
•Persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM’s);
•Signalisatie, instructies en opleidingen.

Wij rekenen erop dat u zich op de site te allen tijde aan de veiligheidsrichtlijnen houdt, zowel ten behoeve van uzelf als uw
collega’s. Vele zaken lijken vanzelfsprekend maar deze code van goede praktijk geeft aan op welke wijze we Belgoprocess willen
uitbaten en hoe we willen gezien worden door de buitenwereld. Aarzel in geval van onduidelijkheid niet om u bij uw Belgoprocess-
contactpersoon verder te informeren.

Samen met u streven we er graag naar om een veilige, aangename en gezonde werkomgeving te waarborgen.

INLEIDING



Algemene bepalingen voor 
contractanten
De sites zijn toegankelijk voor het uitvoeren van werken tijdens de ‘stamtijden’: 7u45 – 16u15. Afwijkingen hierop zijn behoudens
gefundeerde uitzonderingen niet mogelijk

Voor werken in de gecontroleerde zone zal u van de bewakingsdienst een TLD-dosismeter ontvangen.

Telkens u de terreinen van Belgoprocess verlaat dient u uw toegangsbadge en TLD-dosismeter in te leveren aan het onthaal. Bij
een volgend bezoek kan u deze weer ophalen.

Voor aanvang van de werken zal een overleg plaatsvinden tussen de aannemer/externe partij en Belgoprocess/Niras om de
risico’s in te schatten en gepaste maatregelen te definiëren. Deze worden vervat in een werkvergunning dewelke strikt dient te
worden nageleefd. Aanpassingen aan de werkwijze zijn mogelijk mits overleg en het aanpassen van de werkvergunning.

De richtlijnen van werftoezichters en veiligheidstoezichters dienen steeds te worden opgevolgd. Incidenten of ongewone
voorvallen worden steeds onmiddellijk bij hen gemeld.



WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN

WEES KRITISCH VOOR JE EEN STELLING BETREEDT

LADDERS DIENEN OM VAN NIVEAU TE WISSELEN

VERMIJD LOS MATERIAAL OP WERKPLATFORMEN

VALGORDELS CORRECT BEVESTIGEN EN DRAGEN

LOOP NOOIT ONDER HANGENDE LASTEN



 Blijf uit de gevarenzone, blijf weg uit de zone onder 
werkzaamheden op hoogte

 Verkies een steiger/stelling met leuningen of 
dakrandbeveiliging, of een hoogtewerker i.p.v. een 
ladder

 Controleer zelf het hijsmateriaal vooraleer het te 
gebruiken

 Vermijd open gaten of putten 

 Voorzie collectieve bescherming: 

 Leg gaten in de vloer dicht EN
 Baken zone af

ALGEMEEN GATEN / PUTTEN

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN



 Personen die gevallen zijn en in hun valharnas hebben 
gehangen, niet onmiddellijk neerleggen na redding

 Een valdemper heeft bepaalde uitscheurlengte,
kies het juiste type. Bij twijfel, contacteer VEM-VU

 Indien de steiger/stelling gekeurd is, is een valharnas
niet verplicht

 Valgordels moeten correct gedragen en bevestigd 
worden aan de daarvoor voorziene ankerpunten
of lijnen

 In een hoogtewerker dient men ALTIJD een valharnas te 
dragen

 De valbeveiliging wordt steeds netjes opgeborgen in de 
daartoe voorziene kist en wordt terugbezorgd door de 
ontlener

VALBEVEILIGING

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN



 Valbeveiliging is verplicht indien een val van meer dan 2 
meter mogelijk is en collectieve maatregelen onmogelijk 
zijn

 Persoonlijke valbeveiliging = harnas met een vallijn 
voorzien van een valdemper of valstopblok (heupgordels 
zijn niet toegelaten)

 Controleer een valbeveiliging steeds voor gebruik

 Voorkom dat valbeveiliging in contact komt met oliën, 
chemische producten, …

 Na een val mag een valbescherming niet meer gebruikt 
worden  contacteer VEM-VU

 De valbeveiliging wordt jaarlijks gekeurd

VALBEVEILIGING

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN



 Ladders zijn geen werkplaats; voor het uitvoeren van 
langdurige en grotere werken dient steeds een stelling 
gebouwd te worden

 Ladders worden periodiek gekeurd. Gebruik geen 
ladders die in slechte staat zijn en/of niet gekeurd zijn

 Ladders dienen steeds 1 m langer te zijn dan het niveau 
waartoe ze toegang geven

 Gebruik nooit ladders op een stellingvloer, loopbrug, 
kraan of hoogtewerker

 Zet een ladder nooit achter een deur of een 
verplaatsbare drager

 Stel een ladder op onder een hoek van 75° met het 
horizontale vlak

 Zet een vouwladder altijd volledig open

 Opgelet: aluminium ladders geleiden stroom!

LADDERS

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN



 Een steiger kan enkel worden gebouwd door iemand 
met de nodige opleiding en kwalificatie

 Check of een steiger gekeurd is (stellinginspectiekaart 
aanwezig) en vergewis u steeds van de goede staat van 
de steiger

 Indien de stellinginspectiekaart ontbreekt OF de keuring 
is ouder dan 1 week, mag je de steiger niet betreden

 Instructie 0259: Vergunning voor gevaarlijk werk (VGW)

 Wijzig nooit zelf een steiger. Zorg ervoor dat 
gewijzigde steigers eerst gekeurd worden

 Monteer een steiger steeds op een effen, stevige 
ondergrond

 Zorg ervoor dat de steiger beveiligd is tegen 
omvallen (verankering, schuine kant, …)

 Voorzie een kantplankbeveiliging zodat materiaal 
en gereedschap niet naar beneden kunnen vallen

STEIGER (= STELLING)

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN



 Check of het type hoogtewerker geschikt is voor het 
uitvoeren van werken (type, ondergrond,...)

 Valbeveiliging is verplicht op alle hoogtewerkers en 
schaarliften, met uitzondering van schaarliften waar de 
handleiding geen valbeveiliging verplicht

 Draag steeds de nodige PBM’s: valbeveiliging, 
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm , ook wanneer je 
de hoogtewerker verplaatst

HOOGTEWERKER

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN

 Bevestig de valbeveiliging aan het daartoe voorziene 
verankeringspunt en niet aan de leuning (bij twijfel: 
raadpleeg de handleiding)

 Ga na of de hoogtewerker gekeurd is 

 Parkeer de hoogtewerker op een veilige plaats en 
bezorg de sleutel en valbeveiliging steeds terug aan de 
beheerder

 De hoogtewerker mag enkel bediend worden door 
mensen met de nodige opleiding en kwalificatie



 Ga na of de rolbrug gekeurd is aan de hand van een 
keuringsbandje. Gebruik de rolbrug niet als het bandje 
ontbreekt of rood is

 De rolbrugbestuurder beschikt over een geldige 
kwalificatie

 Overschrijd nooit het maximaal toelaatbare gewicht van 
het hijsmateriaal

 Regel niet aan beveiligingen (o.a. lastbegrenzers), 
respecteer het maximaal toelaatbare gewicht

 Let op het correct aanslaan van lasten

 Gebruik enkel hijsogen en lengen die voorzien zijn van 
een geldig identificatielabel van de keurder

 Controleer zelf het hijsmateriaal vooraleer het te 
gebruiken

 Loop nooit onder hangende lasten!

 Plaats de rolbrug na gebruik steeds buiten het 
stralingsveld (i.m. in de rustpositie)

ROLBRUG / AANSLAAN VAN LASTEN

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN



 Hijswerktuigen en aanslagmateriaal mogen enkel 
gebruikt worden nadat ze in dienst werden gesteld en 
worden elke drie maanden gekeurd – gebruik NOOIT 
afgekeurd materiaal

 De maximale last is afhankelijk van de hoek waaronder 
de lengen zijn aangeslagen (grotere hoek = lagere 
maximale last)

 Knoop nooit kettingen! Lengen mogen gestropt worden 
mits een veiligheidsfactor van 0.8 gerespecteerd wordt

 Bescherm aanslagmateriaal ter hoogte van (scherpe) 
randen van de last

 Leg beschadigde hijsmiddelen opzij en verwittig VEM-VU

 Berg hijsmiddelen op na gebruik

 Zorg ervoor dat er geen personen onder lasten komen

 Draag steeds een veiligheidshelm; bij het manipuleren 
van kabels draag ook handschoenen

HIJSEN EN HEFFEN VAN LASTEN

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN



 Let op voor rugletsel wanneer:

 De last te groot of zwaar is
 Er met het bovenlichaam gedraaid wordt (torsen)
 Onhandig vast te pakken is
 Onstabiel is en kan schuiven
 De lichamelijke inspanning te groot is
 Een voorovergebogen houding van het lichaam 

noodzakelijk is

 Plaats voeten rond de last
 Dicht tegen het lichaam
 Houd de rug recht
 Buig door de benen
 Draai met de voeten
 Vermijd het tillen
 Til zware lasten met twee
 Gebruik hulpmiddelen
 Pas de werkhoogte aan
 Zoek steunpunten

WERKEN OP HOOGTE & MET LASTEN

MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN CORRECTE TILTECHNIEK



WERKVERGUNNING & AFSPRAKEN

MELD JE STEEDS AAN BIJ AANVANG/ AFLOOP WERKEN

KEN JE WERKVERGUNNING & LEEF DEZE NA

VOER STEEDS EEN LMRA UIT EN GEEF ER GEVOLG AAN

STOP BIJ TWIJFEL / ONDUIDELIJKHEID / WIJZIGINGEN 



 Een VGW is een vergunning die ingevuld wordt aan de 
hand van een stappenplan en een specifieke 
risicoanalyse voor de desbetreffende taak/ werk

 Voor elk risicovol werk is een afgetekende VGW nodig

 Iedere uitvoerder moet de inhoud van de VGW kennen

 Vul een VGW niet enkel in, maar leef ze ook na

 De veiligheidstoezichter ‘activeert’ de VGW alvorens de 
werkzaamheden starten

 Neem de VGW mee naar de werkplek

 Meld je bij aanvang en afloop van werkzaamheden 
steeds aan bij de installatieverantwoordelijke en de 
veiligheidstoezichter

 Gebruik een light VGW (LVGW) indien dit mogelijk is

VERGUNNING GEVAARLIJK WERK (VGW)

WERKVERGUNNING & AFSPRAKEN



 Pas de voorschriften van de VGW steeds toe

 Spreek mensen aan op hun gedrag met betrekking tot 
veilig werken

 Voer bijkomende taken enkel uit na goedkeuring van de 
installatieverantwoordelijke/ veiligheidstoezichter. De 
veiligheidstoezichter moet evalueren of het bijkomende 
werk kan met de bestaande VGW. Zijn er bijkomende 
en/of andere risico’s? Maak dan een nieuwe VGW aan

 Een LMRA is een “laatste minuut risico analyse”

 Voer de LMRA uit, telkens voor aanvang van de 
werkzaamheden

 “Als we het niet veilig kunnen, doen we het niet.”

VERGUNNING GEVAARLIJK WERK LAST MINUTE RISK ANALYSIS (LMRA)

WERKVERGUNNING & AFSPRAKEN



 Verifieer de bijkomende onderliggende vergunningen 
aan de VGW:

 Vergrendelingkaart – LOTO-formulier:
 Verifieer of de vergrendeling overeenstemt 

met het functioneel gedeelte van de VGW

 Vergunning openen leidingen
 Start de werken nooit als je nog vragen of 

twijfels hebt

• Instructie 0259: VGW

 Vergunning voor graafwerken

 Vuurvergunning
 Werden de beheersmaatregelen getroffen 

zoals voorzien in de VGW

 Tijdelijk bekwaamheidsattest BA4

VGW – BIJKOMENDE ONDERLIGGENDE VERGUNNINGEN

WERKVERGUNNING & AFSPRAKEN



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

DRAAG JE VOORGESCHREVEN PBM’S

CHECK JE PBM’S VOOR GEBRUIK

DRAAG ZORG VOOR JE PBM’S

RESPECTEER DE DRESS CODE VOOR 
DE GECONTROLEERDE ZONE

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN



 De bepaling van de benodigde PBM’s volgen uit een 
risicoanalyse of werkpostanalyse

 Gebruik PBM’s enkel indien er geen collectieve 
beschermingsmaatregelen mogelijk zijn en indien het 
risico niet kan afgeschermd of uitgeschakeld worden

 Op de werkvergunning en ter plaatse op je werkplek 
staat welke PBM’s je dient te dragen

 Je PBM is JOUW persoonlijke bescherming

 Raadpleeg de Veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s), 
beschikbaar op Intrabel

 PBM’s moeten op voorhand gecontroleerd worden op 
hun goede werking

 Draag je voorgeschreven PBM’s op een correcte manier

 Instructie 0603: Oog- en gelaatsbescherming

 Instructie 0617: Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
beschikbaarheid en gebruik

ALGEMEEN GEBRUIK

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL



 Veiligheidsschoenen zijn verplicht met uitzondering van 
de burelen of verplaatsingen tussen de gebouwen

 Veiligheidsschoenen in de gecontroleerde zone zijn:
 voorzien van gele tippen en blijven in de GZ;
 worden gedragen met overschoenen die aan de 

overstapbank ter beschikking staan;
 witte wasbare veiligheidsschoenen die na gebruik 

als nucleaire was worden gesorteerd.

 Een veiligheidsbril is op specifieke plaatsen verplicht. 
Signalisatie is aangebracht waar brildracht verplicht is.

 Gehoorbescherming is aanbevolen in locaties met veel 
lawaai (bv. ventilatorruimtes). Gehoorbescherming is op 
verschillende plaatsen ter beschikking gesteld.

 In de gecontroleerde zone is het dragen van een witte 
overall verplicht. 

 Bijkomende PBM’s zijn beschreven in de VGW of 
worden bepaald in de werkafspraken

VOORGESCHREVEN PBM’S

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL



 Een veiligheidshelm is verplicht op werfzones en in de 
gecontroleerde zones. Signalisatie is aangebracht waar 
de veiligheidshelm dient gedragen te worden

 Veiligheidshelmen verouderen en dienen na maximaal 5 
jaar of na het absorberen van een klap vervangen te 
worden. Een productiedatum is voorzien op elke helm.

VOORGESCHREVEN PBM’S

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL

 Waar risico’s zijn voor het gehele lichaam wordt 
lichaamsbescherming gedragen zoals Tyvec, Isotop, 
zuurbestendige pakken, brandvertragende overalls, …

 Waar nodig worden aangepaste handschoenen 
gedragen. Deze staan beschreven in de werkafspraken.

 Bij twijfel over de beschikbare PBM’s, neem contact op 
met de veiligheidsdienst (VEM-VM).



 Ademhalingsbescherming (filtermasker, autonome of 
niet-autonome lucht) is nodig voor de bescherming tegen 
gevaren van radioactiviteit, schadelijke dampen, gassen 
en stoffen en een tekort aan zuurstof

 De gepaste ademhalingsbescherming is beschreven in 
de VGW of de werkvergunning

 Het gebruik van een volgelaatsmasker is enkel 
toegestaan na een succesvolle maskertest bij de dienst 
VEM-VU

 Breng je masker tijdig binnen bij de veiligheidstoezichter 
voor onderhoud

 Doe bij het opzetten van een volgelaatsmasker steeds 
een correcte dichtheidstest en gebruik de correcte filter

 Reinig na elk gebruik je masker volgens de voorschriften 
van VEM. Berg na reiniging, je masker op in de 
meegeleverde gele opbergzak

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL

ADEMHALINGSBESCHERMING



PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL

DRESS CODE GECONTROLEERDE ZONE

Helm & waar aangegeven veiligheidsbril

Overall met gele borstzak + beide dosismeters 
(EPD en TLD) in de borstzak + badge zichtbaar 

dragen

Veiligheidsschoenen met gele tip of met 
overschoenen



 Dosismeters worden correct gedragen en opgeborgen

 Er wordt onmiddellijk actie genomen bij alarm van de 
elektronische dosismeter

 De individuele dosis wordt regelmatig bekeken door de 
uitvoerder

DRESS CODE: DOSIMETRIE

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL



INTERN TRANSPORT

HOUD JE AAN DE MAXIMUM TOEGELATEN 
SNELHEID VAN 30 KM/U

ZOEK OOGCONTACT MET ANDERE WEGGEBRUIKERS

BLIJF UIT DE GEVARENZONE VAN ANDERE VOERTUIGEN

VOLG DE REGELS VAN HET ALGEMEEN 
VERKEERSREGLEMENT



 Respecteer de snelheidsbeperking van 30 km/h

 NIET telefoneren achter het stuur

 De wegcode is van toepassing op allebei de sites

 Respecteer de wegcode, ook onderweg van en naar het 
werk

 Draag je gordel op een gepaste manier

 Kies het juiste transportmiddel in functie van de te 
vervoeren last

 Verminder uw snelheid naargelang de situatie, 
bijvoorbeeld aanwezigheid van heftruck, mist, ijzel, …

 Meld steeds gebreken aan fietsen/voertuigen

ALGEMEEN

INTERN TRANSPORT



 Gebruik van checklist heftruck bij aanvang van werkdag

 Gebruik vatenklemmen voor het manipuleren van vaten

 Let op de dissel van de transportkar – gebruik je heftruck 
vakkundig

 Inschatten van lading op heftruck – zorg voor de juiste 
ladingzekering en vervoer alleen goed bevestigde en 
stabiele lasten

 Verplaats lasten uitsluitend met de vorken in de laagste 
stand en de mast achterovergeheld (o.a. stabiliteit bij het 
remmen)

 Zorg voor voldoende zicht bij vervoeren van lasten

 Gebruik een heftruck nooit als personenlift of 
werkplatform

 Er mogen slechts zoveel personen op een industrieel 
voertuig zitten als er zitplaatsen voorzien zijn

INTERN TRANSPORT

HEFTRUCKS



 Gebruik de beschikbare voetpaden en 
oversteekplaatsen

 Houd je hand aan de trapleuning

 Instructie: geen

 Regels rond nucleaire transporten: zie 
veiligheidsinstructieboekje

 Parkeer de wagen op de daartoe voorziene parking

 Personenwagens en transport voor persoonlijk gebruik 
zijn niet toegelaten in de interne perimeter 

 Toegang met de wagen of vrachtwagen tot AAN de 
installaties is alleen toegestaan voor het lossen en laden 
van materialen

 Voertuigen voor de interne perimeter melden zich aan en 
bieden zich aan voor controle in het controlesas

VOETGANGERS AUTO’S, VRACHTWAGENS

INTERN TRANSPORT



INTERN TRANSPORT

VOERTUIGEN IN DE INSTALLATIES

 Voertuigen zijn alleen toegestaan voor het laden en 
lossen in aanwezigheid van personen

 In andere gevallen is een VGW noodzakelijk die de 
voorwaarden bepaalt

 Gasaangedreven (LPG, CNG, …) voertuigen zijn 
verboden

 Fiets met beide handen aan je stuur

 Plaats fietsen in de fietsenstallingen 

 Plaats defecte fietsen op de daartoe voorziene plaatsen 
aan de centrale fietsenstallingen

FIETSEN



LOTO (LOCK OUT, TAG OUT)

ZORG DAT ALLE BEWEGENDE DELEN VERGRENDELD ZIJN

MAAK ALLES DRUK- EN SPANNINGSLOOS

VERGRENDEL ADEQUAAT MET SLOTEN, DUID AAN MET TAGS

BLOCK LEIDINGSYSTEMEN IN EN BLIND ZE AF



 LOTO is het in veilige toestand brengen van de 
installatie alvorens werkzaamheden aan een installatie 
uit te voeren, opdat een ongewenste inschakeling of 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen vermeden wordt

 Voorbeelden:
 Elektrische spanning
 Stoom
 (Gevaarlijke) vloeistoffen zowel chemisch als 

radiologisch
 …

 Altijd wanneer een werknemer een risico loopt op 
blootstelling aan gevaarlijke energie of gevaarlijke 
stoffen, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden! 

 Voorbeelden: 
 Bij het uitschakelen van een machineveiligheid 
 Als een werknemer zich deels of geheel in een 

installatie bevindt

ALGEMEEN WANNEER

LOTO (LOCK OUT, TAG OUT)



 Bij lock-out wordt een installatie in veiligheid gesteld 
door alle potentiële gevaren uit te schakelen of te 
neutraliseren

 Daarna wordt de installatie beveiligd met behulp van 
vergrendelingssystemen zodat potentiële gevaren niet 
ongewild terug kunnen worden ingeschakeld

 Verhindert een ongewilde herinschakeling van de 
spanning of opening van een afsluiter door een 
adequate vergrendeling in combinatie met het 
aanbrengen van de nodige waarschuwingstags

 Instructie: vergrendelingsvergunning is bijlage aan 
instructie 0259

LOCK-OUT TAG-OUT

LOTO (LOCK OUT, TAG OUT)



 Neem voor jouw specifieke werkzaamheden een eigen 
slot met de juiste kleurencode: rood = 
installatieverantwoordelijke, geel = mechanica, groen = 
elektriciteit, blauw = instrumentatie, oranje = ventilatie

 Zorg er voor dat de installatieverantwoordelijke op de 
hoogte is van de geplande werken zodat deze ook zijn 
sloten kan aanbrengen

 Vergrendel de uitgeschakelde systemen en laat de 
sleutel achter in de LOTO-sleutelbox

 Verwijder nooit zomaar het slot van een collega zonder 
akkoord/ het nodige overleg

 Schakel de gevaren met betrekking tot jouw specifiek werk 
op een normale manier uit
 Schakel energiebronnen uit
 Alle te openen leidingsystemen dienen visueel 

gesloten en afgeblind te worden
 Laat opgeslagen of resterende energie vrij
 Verwijder resterende vloeistoffen en spoel de leidingen

 Vergrendel de uitgeschakelde systemen en laat de sleutel 
achter in de LOTO-sleutelbox

PROCEDURE LOCK-OUT

LOTO (LOCK OUT, TAG OUT)



 Schakel bij het verlaten van de werkpost de 
nutsvoorzieningverbruikers uit, verwijder voorlopige 
aansluitingen of verbindingen

 Bij het einde van zijn werk, haalt elke technieker zijn 
persoonlijk hangslot van de schakelaar

 Wanneer alle werken zijn uitgevoerd; kijk de installatie 
na en zorg dat deze in orde en gebruiksklaar is

 Zorg ervoor dat schakelaars in neutrale stand staan

 Breng betrokken werknemers op de hoogte dat het 
onderhoud erop zit en dat de installatie klaar is voor 
ingebruikname

 De installatieverantwoordelijke verwijdert als laatste zijn 
slot ten teken dat de installatie is vrijgegeven en 
opnieuw gebruikt mag worden

EINDE VAN HET WERK IN BEDRIJFSTELLING

LOTO (LOCK OUT, TAG OUT)



NOODSITUATIES

BEL 4444 IN GEVAL VAN NOOD (BRAND, EHBO, …) 
OF ALS JE TWIJFELT

LAAT JE INSTALLATIE IN VEILIGE TOESTAND ACHTER 
BIJ NOODSITUATIES

HOU NOODUITGANGEN, EVACUATIEWEGEN EN 
INTERVENTIEMATERIAAL VRIJ

PAS DE RICHTLIJNEN TOE



 Bel 4444 en volg de instructies van de wachter (deze 
loopt een standaard vragenlijst af)

 Vermeld steeds duidelijk je naam, het gebouw- en 
lokaalnummer, de aard van het noodgeval, eventuele 
slachtoffers, …

 Verwittig eerst 4444 vooraleer een bluspoging te 
ondernemen.

 Neem geen onverantwoorde risico’s: onderneem enkel 
een bluspoging als dit veilig kan gebeuren; wacht anders 
op de (bedrijfs)brandweer

ALGEMEEN BRAND

NOODSITUATIES



 Luister naar het omroepsysteem en volg richtlijnen van 
het blokhoofd, te herkennen aan zijn/haar fluorescerend 
vest

 Laat de installatie veilig achter

 Ken het verschil tussen en de locatie van de verzamel-, 
opvang- en de evacuatieplaats.

 Verzamelplaats = plaats waar personen in een 
gebouw verzamelen bij een noodsituatie

 Opvangplaats = plaats waar personen buiten de 
gebouwen zich aanbieden voor controle alvorens 
een gebouw te betreden

 Evacuatieplaats = plaats waar naartoe dient 
geëvacueerd te worden bij bevel tot evacuatie

AFKONDIGING NOODPLAN

NOODSITUATIES



 Ken de alarmsirenes en de verschillende noodfases 
(fase 1, 2 en 3).

 Fase 1: niet-nucleair ongeval
 Volg de richtlijnen via het omproepsysteem

 Fase 2: inwendig nucleair ongeval (geen besmetting 
buiten het gebouw)
 Blijf binnen en sluit ramen en (buiten)deuren
 Indien u buiten bent ga naar de opvangplaats aan 

een van de gebouwen

 Fase 3: Uitwendig nucleair ongeval (besmetting buiten 
het gebouw)
 Indien u buiten bent, ga naar het dichtsbij gelegen 

gebouw en verwittig waar u zich bevindt 
(014/33.42.85)

 Indien u naar buiten moet – enkel op bevel van de 
crisisstaf - zet een filtermasker op (te vinden in de 
noodkasten)

 Volg de richtlijnen van het blokhoofd

AFKONDIGING NOODPLAN

NOODSITUATIES



 Weet waar je de middelen voor eerste hulp kan 
terugvinden: EHBO-koffer, nooddouche, …

 Zorg eerst voor je eigen veiligheid en probeer dan hulp 
te bieden.

 Ga zo snel mogelijk naar de verpleegdienst (4242); is de 
verpleegster niet aanwezig, contacteer het wachtlokaal 
(11) voor het oproepen van een nijverheidshelper

 Bij contact met gevaarlijke stoffen, spoel overvloedig met 
water

 Instructie 0930: Organisatie medische hulpverlening

 Instructie 0777: Intern noodplan – Module 1: Beheer van 
noodsituaties: organisatie van het interne nucleaire 
noodplan

 Instructie 0957: Intern noodplan – Module 1.1: Algemene 
richtlijnen voor het personeel

EHBO

NOODSITUATIES



 Houd doorgangszones (gangen, trappen) in lokalen en 
evacuatiezones vrij

 De evacuatiewegen en nooddeuren moeten steeds 
volledig vrij zijn van obstakels

 De luidsprekers zijn aangesloten en niet afgedekt

 Elk telefoontoestel vermeldt zijn eigen oproepnummer 
en telefoonnummer voor noodsituaties 4444

EVACUATIEWEGEN EN NOODUITGANGEN COMMUNICATIE

NOODSITUATIES



 Elimineer elk risico op ontsteking, brandontwikkeling en 
branduitbreiding

 Besteed tijdens het werk aandacht aan gloeiende 
gensters, vonken

 Plaats indien nodig extra blusmiddelen in de nabijheid

 Hou de evacuatiewegen volledig vrij

 Maatregelen zijn beschreven op afzonderlijke fiches

 Houdt de doorgang naar blustoestellen, haspels en 
hydranten steeds volledig vrij van obstakels

 Geel gearceerde zones bij blustoestellen, haspels en 
hydranten geven aan waar geen obstakels mogen 
geplaatst worden

 Zorg ervoor dat blustoestellen, haspels en hydranten 
steeds volledig zichtbaar zijn

BRANDPREVENTIE ALGEMEEN BLUSMIDDELEN

NOODSITUATIES



BLUSMIDDELEN

NOODSITUATIES



 Alle lokalen zijn voorzien van branddetectie d.m.v. een of 
meerdere detectoren

 Sommige lokalen zijn voorzien van een automatisch 
blussysteem. Deze lokalen zijn voorzien van de nodige 
signalisatie.

 Werkzaamheden met risico op vonken, ontsteking of 
ontbranding kunnen enkel onder VGW

 Bij de VGW wordt een vuurvergunning opgesteld

 Branddetectie en automatische blussing kan door de 
gebouwverantwoordelijke tijdelijk uitgeschakeld worden 
om werken toe te laten. Deze worden op het einde van 
de werken of de werkdag terug ingeschakeld.

BRANDDETECTIE EN AUTOMATISCHE 
BLUSSING

WERKZAAMHEDEN MET 
BRANDGEVAAR

NOODSITUATIES



 Zijn in perfecte staat

 Worden gesloten gehouden door een automatisch 
sluitende deurpomp of open gehouden door 
automatische magneetcontacten (geen enkele 
branddeur wordt opengehouden zonder toezicht)

 Niets mag de volledige sluiting verhinderen (materiaal, 
kabels,…)

 Met automatische sluiting dient de ruimte volledig vrij te 
zijn

 Bij werkzaamheden in lokalen:
 De branddeur dienen bij het verlaten van het lokaal 

(en zeker op het einde van de werkdag) gesloten te 
worden.

BRANDDEUREN

NOODSITUATIES



 Bevestig materiaal en uitrustingen voldoende, zodat ze 
niet op veiligheidsuitrustingen kunnen vallen 

 Plaats geen obstakels voor veiligheidsuitrustingen

 Leg de zwenkwielen van karren vast

 Plaats mobiele uitrustingen (materieel, werkkarren, 
interventiekarren,….) in een parkeerpositie op een 
veiligheidsafstand van de veiligheidsuitrusting

NOODSITUATIES

INTERACTIE MET VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN



 Basisprincipe: ALARA
 Er mag zo weinig mogelijk brandlast in de 

installaties aanwezig zijn

 Afvalzakken
 Volle zakken worden onmiddellijk afgevoerd
 Worden wekelijks geledigd en gecontroleerd
 Gebruik bij voorkeur volledig sluitbare metalen 

containers

 Katoenen/kunststof kledij in de gecontroleerde zone 
worden opgeslagen in gesloten metalen containers

 Metalen afvalcontainers
 Deze containers worden steeds gesloten 

opgeslagen

 Hout
 Wordt niet toegelaten in de gecontroleerde zones 

(zie ook rubriek ‘palletten’)

 Spuitbussen
 Nooit onbeheerd achterlaten
 Opbergen in metalen koffer, veiligheidskast na 

afronden werkzaamheden of verlaten van werkpost

BRANDBAAR MATERIAAL/ BRANDLAST IN DE GECONTROLEERDE ZONE

NOODSITUATIES



 ALGEMEEN

 Ventilatiefilters zijn verpakt in kartonnen dozen

 Voor de (tijdelijke) opslag in de gebouwen dient dit 
te gebeuren in een met een automatische blussing 
voorziene ruimte

 NIEUWE FILTERS

 De filterbanken in de installaties zijn zodanig 
uitgevoerd dat er steeds een reserve filterbank in 
stand-by wordt gezet, hierdoor is de opslag van 
nieuwe filters in de lokalen van de filterbanken niet  
nodig

 Indien de reservebank niet beschikbaar is, worden 
de filters opgeslagen in een afgesloten metalen 
kast of metalen kist

BRANDBAAR MATERIAAL - VENTILATIEFILTERS

NOODSITUATIES



 GEBRUIKTE FILTERS – SITE 1:

 De gebruikte, besmette filters worden na vervanging 
dadelijk overgebracht naar de toegewezen 
stockageruimte in het gebouw CILVA

 GEBRUIKTE FILTERS – SITE 2:

 De gebruikte, besmette filters worden opgeslagen in een 
afgesloten 20” container, geplaatst in de ‘stelconhal 
‘(270E)

 GEBRUIKTE FILTERS – ALGEMEEN:

 Opslag van gebruikte filters in tijdelijke opslagplaatsen op 
sites 1 en 2 kan enkel in afwachting van de 
administratieve aanmelding van het afval

 Ze moeten zo snel mogelijk overgebracht worden naar de 
opslagplaats in de verwerkingsinstallatie CILVA

BRANDBAAR MATERIAAL - VENTILATIEFILTERS

NOODSITUATIES



 Beperkt gebruik voor het aanleveren van goederen:

 Aanleveren van goederen = pallet zo spoedig 
mogelijk terug verwijderen uit de gecontroleerde 
zone

 Zo weinig mogelijk palletten binnen de 
gecontroleerde zone
 Indien toch aanwezig, bij voorkeur metalen 

palletten

 Palletten met brandlast (vb. hout of kunststof) zijn 
mogelijk binnen een duidelijk afgebakend lokaal, 
weg van onmiddellijke ontstekingsbronnen
 Bij voorkeur een gecompartimenteerd lokaal, 

voorzien van een automatische blussing

 De palletten worden maximum per 5 gestapeld

PALLETTEN IN DE GECONTROLEERDE ZONE

NOODSITUATIES



 Opslag van palletten is mogelijk  buiten de 
gecontroleerde zone

 Bewaar een afstand van > 15 m van de gebouwen

 Voer palletten tijdig af indien ze niet (meer) gebruikt 
worden. Vermijd hamsteren en grote stapels palletten.

PALLETTEN BUITEN DE GECONTROLEERDE ZONE

NOODSITUATIES



NUCLEAIRE VEILIGHEID

RESPECTEER DE WAARSCHUWINGSKAARTEN

PAS ALARA TOE

DRAAG JE DOSISMETERS OP DE CORRECTE MANIER

VERMIJD VERSPREIDING VAN BESMETTING



 ALARA (as low as reasonably achievable) is gebaseerd 
op 3 principes
 Justificatie: is het verantwoord dat het werk wordt 

uitgevoerd (wegen de voordelen op tegen de 
nadelen)

 Optimalisatie: de dosis dient zo laag als 
redelijkerwijs mogelijk gehouden te worden

 Limitatie: het respecteren van wettelijke limieten
 20 mSv/12 glijdende maanden (professioneel 

blootgestelden)
 Belgoprocess/Niras hanteren limiet van 

10 mSv/12 glijdende maanden

 Drie belangrijkste beschermingsmaatregelen tegen 
ioniserende straling:
 Tijd: maak de blootstellingstijd niet langer dan strikt 

noodzakelijk
 Afstand: radioactiviteit neemt kwadratisch af met 

de afstand. Ga nooit dichter bij een stralingsbron 
dan noodzakelijk

 Afscherming: maak zo veel mogelijk gebruik van 
afscherming om radioactieve straling tegen te 
houden

Beginselen van stralingsbescherming

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Er is een verschil tussen bestraling en besmetting
 Bestraling: dosis opgelopen terwijl men 

blootgesteld is aan een radioactieve bron die 
straling uitzendt

 Besmetting: radioactieve deeltjes die op de huid of 
in het ademhalingssysteem terecht komen

 De beschermingsmaatregelen in dit hoofdstuk hebben 
tot doel in de eerste plaats om besmetting te vermijden 
en de blootstelling aan straling te minimaliseren

Beginselen van stralingsbescherming

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Meld je bij het betreden van de gecontroleerde zone 
steeds aan bij de aanwezige veiligheidstoezichter

 Meld elke veiligheidsopmerking

 Accepteer nooit een alarm zonder vervolgactie

 Instructie 0268: Praktische richtlijnen voor toegang tot de 
gecontroleerde zone (personeel en contractors)

 Instructie 0908: Werkwijze voor het toepassen van het 
ALARA-principe

 Elke blootstelling dient verantwoord te zijn en de 
voordelen moeten groter zijn dan de nadelen

 Geen enkele blootstelling mag de wettelijke limiet 
overschrijden

 De blootstelling dient beperkt te worden door de nodige 
afscherming, door het beperken van de blootstellingstijd 
en/of de afstand tot de bron te vergroten

ALGEMEEN ALARA

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Gebruik het correcte taaknummer bij het inloggen in het 
elektronisch dosimetriesysteem

 Werk nooit met dosisalarmen als drempelwaarde

 Pas steeds de ALARA-procedure toe

 Bij een relevante dosisblootstelling op de werkplek:

 Weet de dosisdebieten in de werkruimte

 Ken de zone(s) met een lager dosisdebiet in de cel

 Stralingsbronnen zijn verwijderd uit de 
werkomgeving en/of afgeschermd

 De maatregelen van de ALARA-evaluatie zijn 
gekend en aanwezig

DOSIS & ALARA

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Eten en drinken is niet toegestaan in de gecontroleerde 
zone

 Gebruik zakken met een radioactief kenteken enkel voor 
het verpakken van radioactief materiaal

 Deze zakken mogen de gecontroleerde zone niet 
verlaten

 Sorteer afval volgens de voorschriften ter plaatse

 Ken de afvalstromen en hun eventuele 
(vrijgave)metingen

 Beperk het binnenbrengen van (verpakkings)materiaal 
en brandlast verhogende materialen in de 
gecontroleerde zone

GEDRAGSCODES AFVAL

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Accepteer nooit een alarm zonder vervolgactie

 Instructie 0268: Praktische richtlijnen voor toegang tot de 
gecontroleerde zone (personeel en contractors)

 Instructie 0908: Werkwijze voor het toepassen van het 
ALARA-principe

ALARMEN

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Meld je steeds aan bij de veiligheidstoezichter en de 
installatieverantwoordelijke

 Breng geen onnodige (persoonlijke) voorwerpen binnen 
in de gecontroleerde zone

 Vermijd wegwerpverpakkingen

 Draag de witte overall/veiligheidschoenen met gele 
tippen niet aan de niet-gecontroleerde zone kant van de 
overstapbank

 Verhinder/ maak geen stof in de gecontroleerde zone

 Respecteer speciale afbakeningen en signalisaties:

 Indien dosisdebiet > 1mSv/h: enkel te betreden 
mits specifieke toelating

 Indien risico op besmetting: volg de specifieke 
richtlijnen voor toegang en neem de specifieke 
beschermingsmaatregelen

TOEGANG GECONTROLEERDE ZONE - STRALINGSBESCHERMING

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Voer de besmettingscontroles aan de in- en uitgang van 
de gecontroleerde zones strikt volgens de voorschriften 
uit, ook wat betreft de materialen

 Alle materiaal dat de gecontroleerde zone verlaat moet 
op besmetting gecontroleerd (nagemeten) worden door 
de veiligheidstoezichter.

 Bij het verlaten van de gecontroleerde zone moeten de 
handen, schoenen en kleding zorgvuldig op besmetting 
gecontroleerd worden met de beschikbare 
meetapparatuur (hand en voet monitor, integraal monitor, 
draagbare besmettingsmonitor) die zich aan de uitgang 
bevindt.

 Bij vaststelling van besmetting, contacteer onmiddellijk 
de veiligheidstoezichter

TOEGANG GECONTROLEERDE ZONE - STRALINGSBESCHERMING

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Sorteer bij de werkafsluiting het besmet en vrij te geven 
materiaal en zorg voor een duidelijke markering

 Laat gereedschap en materialen steeds controleren door 
de veiligheidstoezichter

 Materiaal dat een besmette zone verlaat, wordt 
onmiddellijk gecontroleerd op besmetting of verpakt in 
een plastic zak

 Respecteer de volgorde van ontkleden bij het verlaten 
van de gecontroleerde zone, ontkleden doen we op een 
rustige manier

 Altijd de handen wassen bij het verlaten van de 
gecontroleerde zone

 Bij het verlaten van de gecontroleerde zone dienen 
personen zich eerst vrij te meten en vervolgens hun 
handen te wassen.

TOEGANG GECONTROLEERDE ZONE - STRALINGSBESCHERMING

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Zorg ervoor dat de veiligheids- en 
stralingsbeschermingsmaterialen aanwezig zijn op de 
juiste plaats (oogdouche, oordopjes, meettoestellen voor 
controle stralingsbescherming, interventiekarren met 
PBM’s,…)

 Werkmiddelen, radiomonitoring apparatuur:
 Voedingskabels van meetapparatuur worden 

NOOIT uit het stopcontact getrokken

 Waterplassen en lekken worden gemeld aan de 
veiligheidstoezichter

 Ze worden eerst gecontroleerd op hun pH en om 
verspreiding van besmetting te voorkomen afgebakend. 

 Ze worden opgekuist met gepaste handschoenen en 
gepaste spill-kits na overleg met de veiligheidstoezichter. 
Er wordt vermeden van in plassen te stappen.

 De uitrustingen:
 De verflaag op leidingen is in goede staat

ALGEMENE TOESTAND VAN DE INSTALLATIES EN WERKRUIMTEN

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Muren, plafonds en vloeren:

 De muren, plafonds en vloeren zijn proper

 In besmette zones is de staat van de verf zodanig 
dat decontaminatie volledig uitgevoerd kan worden

 Verf en vloerbedekking vertonen geen belangrijke 
degradaties

 Alle tegels van valse plafonds zijn aanwezig

 Breng nooit verf aan zonder overleg voor het 
ontmantelingsdossier

 Olievlekken:

 Olievlekken worden systematisch onmiddellijk 
opgekuist met het daartoe geschikte materiaal

 Olieresten worden verzameld in vaten voorzien 
van een inkuiping

ALGEMENE TOESTAND VAN DE INSTALLATIES EN WERKRUIMTEN

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Er wordt zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal 
binnengebracht in de gecontroleerde zone

 In een besmettingszone (cel, interventiezone) wordt zo 
weinig mogelijk materiaal gebracht en zeker geen 
verpakkingsmateriaal

 Er wordt getracht om maximaal materiaal vrij te geven.

 Vrij te geven materiaal wordt aangeboden aan de 
veiligheidstoezichter

 Identificeer de verschillende afvalstoffen goed en 
duidelijk als afval

 Zorg ervoor dat de tijdelijke opslag van afval en te 
behandelen materialen geen hinder met zich meebrengt, 
en geen belemmering van doorgangen veroorzaakt

 Stockeer het enkel op vergunde plaatsen

BEHEER VAN AFVAL

NUCLEAIRE VEILIGHEID



 Niet-brandbaar afval:

 Geen vloeistoffen of slib

 PVC, rubber, teflon < 100kg/200L vat

 Aluminium wordt apart verpakt

 Lood wordt apart verpakt

 Spuitbussen doorboren

 Geen gevaarlijke stoffen

 Brandbaar radioactief afval:

 Geen scherpe voorwerpen, geen PVC, rubber, teflon

 Geen gevaarlijke stoffen: pyrofore, explosieve, 
zware metalen, fluor, broom, jodium,…

 Kledij in linnen zakken

BEHEER VAN AFVAL – CORRECT SORTEREN

NUCLEAIRE VEILIGHEID



ARBEIDSMIDDELEN

CONTROLEER JE GEREEDSCHAP TELKENS 
VOOR AANVANG VAN DE WERKEN

OMZEIL GEEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

GEBRUIK HET JUISTE GEREEDSCHAP 
MET BIJHORENDE PBM’S

ZET HET WERKSTUK VAST



 Raadpleeg de Veiligheidsinstructiekaarten (VIK) op 
Intrabel

 Gebruik enkel gekeurd gereedschap. Deze goedkeuring 
is zichtbaar via kleurcode van aangehecht colsonbandje 
of sticker

 Zet het werkstuk stevig vast indien mogelijk

 Alle hijs- en hefwerktuigen zijn voorzien van een 
gekleurd colsonbandje

 De kleurcode van de laatste keuringsperiode is zichtbaar 
ter hoogte van de overstapbank

 Rood colsonbandje = afgekeurd hijstoestel!

ALGEMEEN HIJS-EN HEFWERKTUIGEN

ARBEIDSMIDDELEN



 Omzeil of overbrug geen veiligheidsvoorzieningen zoals 
een dodemansknop, een dubbele handbediening, 
afschermingen, …

 Zorg dat alle uitrustingen in goede staat zijn

 Zorg dat de verflaag op de uitrustingen zich in goede 
staat bevind

 Instructie 1320: Beheer van arbeidsmiddelen

 Instructie 0143: Organisatie van de keuringen door een 
externe dienst voor de technische controle in het kader 
van de geldende veiligheidswetgeving

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

ARBEIDSMIDDELEN



 De arbeidsmiddelen zijn in dienst gesteld en 
keuringsplichtige arbeidsmiddelen zijn voorzien van een 
keuringslabel

 De periodieke keuring van de keuringsplichtige 
arbeidsmiddelen van contractanten is aantoonbaar

 De radiomonitoring-apparatuur is gekalibreerd en 
voorzien van een kalibratielabel

KEURING KALIBRATIE

ARBEIDSMIDDELEN



POSITIEVE HOUDING

BLIJF STEEDS ALERT, OOK BIJ ROUTINEWERKZAAMHEDEN

SPREEK COLLEGA’S AAN OP ONVEILIGE HANDELINGEN

HELP COLLEGA’S, DEEL UW KENNIS EN ERVARINGEN

MELD ONVEILIGE SITUATIES



 Orde en netheid – ruim je werkplek op bij het beëindigen 
van werkzaamheden

 Een ordelijke werkplek draagt bij tot een veilige 
werkplek.

 Via een snelkoppeling op Intrabel kan je een incident 
melden.

 Ga op een hartelijke en professionele manier om met 
elkaar

 Respecteer de regels

ALGEMEEN RESPECT

POSITIEVE HOUDING



 Verwijder al je materiaal uit de overall vooraleer je deze 
in de was gooit

 Roken op de site is niet toegelaten

 Op de sites is het gebruik van alcohol en drugs 
verboden

 Spreek onbekenden aan indien ze hun badge niet 
zichtbaar dragen

 Werk mee bij controles door de bewakingsagenten

GEDRAGSCODE BEVEILIGING

POSITIEVE HOUDING



 Housekeeping wordt uitgevoerd op de werkplek en 
omgeving

 Geef alles een plaats en markeer indien nodig; leg bij 
het beëindigen van de werkzaamheden alles terug op 
zijn plaats

 Het is verboden affiches op te hangen, behalve op de 
daartoe bestemde aankondigingsborden

 Alvorens het werk te verlaten; sluit ramen, zet de 
verwarming een graadje lager en doe het licht uit

 Ruim de werkzones op en maak ze schoon aan het 
einde van de werkdag of aan het einde van het werk

 Elimineer potentieel gevaarlijke situaties: val- of 
struikelrisico’s, vettige of gladde vloeren, …

 Houd muren, plafonds en vloeren proper

 Zorg dat alle tegels van valse plafonds aanwezig zijn

ORDE EN NETHEID VAN INSTALLATIES EN WERKRUIMTEN

POSITIEVE HOUDING



 Zorg dat de staat van de verf in besmettingszones 
zodanig is, dat de decontaminatie volledig uitgevoerd 
kan worden

 Zorg dat verf en vloerbedekking geen belangrijke 
degradaties vertonen

 Elektrische kabels worden steeds in kabelgoten 
geplaatst en worden opgerold. Er blijven geen kabels 
losslingeren

 Kuis olievlekken systematisch onmiddellijk op met het 
daartoe geschikt materiaal

 Verzamel olieresten in vaten voorzien van een inkuiping

 Trek voedingskabels van meetapparatuur nooit uit het 
stopcontact

ORDE EN NETHEID VAN INSTALLATIES EN WERKRUIMTEN

POSITIEVE HOUDING



 Na een vergadering wordt de vergaderzaal proper 
achtergelaten, papiertjes in de vuilbak gegooid en 
tassen afgeruimd. Tafels en stoelen worden 
teruggeplaatst zoals ze werden aangetroffen (of zoals 
aangegeven staat op de foto standaard).

 In de kantoren enkel papier en karton afval achterlaten; 
al het restafval wordt in de keuken verzameld, samen 
met het keukenafval

 Sorteer afval in de daartoe voorziene afvalbakken

 Houd bureaus proper en ordelijk

 De keukenruimten worden na de pauzes en 
middagpauze netjes achtergelaten; tafels afgeruimd en 
proper, de afwas in de vaatwasser geplaatst

 Middagmalen worden genuttigd in de keukenruimten

 Aan het einde van de dag worden tassen en glazen naar 
de keuken gebracht en in de vaatwasser geplaatst

ORDE EN NETHEID VAN KANTOREN EN VERGADERZALEN

POSITIEVE HOUDING



 Voorkom struikelen, vallen en stoten
 Laat geen snoeren rondslingeren
 Voorkom het stapelen van dozen en voorwerpen 

op de vloer en gebruik de opbergkasten
 Veiligheidsschoenen, bril en helm hebben hun 

plaats in de opbergkast

 Ga nooit op bureau’s en stoelen staan

 Meld gebreken aan snoeren, telefoontoestellen en ander 
kantoormaterieel 

 Hou rekening met elkaar in het gebruik van telefoons, 
gsm’s, …

 Overleg even met collega’s rond de klimaatregeling in 
kantoor/vergaderzaal

GEBRUIK VAN KANTOREN EN VERGADERZALEN

POSITIEVE HOUDING



 Verzeker jezelf ervan de uit te voeren taak goed 
begrepen te hebben

 Denk na over de weerslag van de werkopdracht op de 
nucleaire en conventionele veiligheid, en op het milieu

 Neem een vragende houding aan tegenover de 
potentiële moeilijkheden die kunnen optreden

 Hoe kunnen fouten voorkomen worden?

 Wat zijn de mogelijke gevolgen van vergissingen en hoe 
kunnen ze beperkt worden?

 Denk na over wijzigingen in de werkomgeving en de 
impact hiervan

 Plaats een “hold point” en denk na wanneer een 
probleem of een onverwacht element opduikt

 Vraag hulp wanneer het nodig blijkt

VRAGENDE HOUDING

POSITIEVE HOUDING



 Besef dat communicatie essentieel is voor de veiligheid

 Verkrijg de nodige informatie van anderen en geef de 
nodige informatie door aan anderen

 Informeer de hiërarchie en collega’s in geval van 
problemen/ wijzigingen

COMMUNICATIE

POSITIEVE HOUDING



 We analyseren en beoordelen onze activiteiten op hun 
efficiëntie en effectiviteit; hiervoor rapporteren we onze 
ervaringen en vaststellingen (o.a. in logboeken).

 We houden rekening met interne en externe ervaring 
voor het optimaliseren van onze activiteiten

 Daarom rapporteren we alle afwijkingen, ongevallen en 
incidenten, ook de bijna-ongevallen. 
Gebruik hiervoor BP-Beter

 We houden rekening met de ervaring uit het verleden en 
van andere groepen binnen de organisatie bij de 
voorbereiding en uitvoering van onze activiteiten

CONTINU VERBETEREN

POSITIEVE HOUDING



• Formuleer het DOEL van de vergadering.
Lukt dit niet, vergader dan NIET.

• Denk kritisch na over wie je uitnodigt en hun 
toegevoegde waarde.
Ruw geschat: kostprijs per deelnemer = #  uren x € 100

• Verifieer de beschikbaarheid van je deelnemers. 
Respecteer hun agenda en de “No Meeting Hours”.

EFFECTIEF & EFFICIËNT VERGADEREN 
Stap 1: REFLECTEER ALVORENS JE GAAT VERGADEREN

POSITIEVE HOUDING

“No Meeting Hours”:

• Dagelijkse periodes zonder meetings: 
7u - 9u én 12u - 13u

• Uitzondering: Operationeel werkoverleg

bv. dagstart, projectopvolging, overleg op 
de werkvloer, audits, risicoanalyses, …



• Check je balans tussen vergaderen en je overige werk.

• De grafiek hiernaast geeft per functiegroep een indicatief 
ideaal vergaderaandeel weer. Het percentage is geen 
absoluut referentiepunt. Het is een indicator die je kan 
helpen om voor jezelf te evalueren of je aandeel 
vergaderen goed zit. Ligt het merkelijk hoger, dan is het 
raadzaam om hierop dieper in te zoemen en te beslissen 
wat je hieraan kan veranderen.

EFFECTIEF & EFFICIËNT VERGADEREN 
Stap 1: REFLECTEER ALVORENS JE GAAT VERGADEREN

POSITIEVE HOUDING



ALS ORGANISATOR

 Geef doel, agenda, verwachte voorbereiding, … 
mee in de uitnodiging.
Gebruik het Outlook-sjabloon “Vergaderverzoek BP”.

 Beperk de duurtijd tot maximum 2 uur. 
Overweeg een Skype meeting.

 Check de infrastructuur in de zaal vóór aanvang.  

EFFECTIEF & EFFICIËNT VERGADEREN 
Stap 2: BEREID JE VERGADERING GRONDIG VOOR

POSITIEVE HOUDING

ALS DEELNEMER

• Accepteer / weiger / …  het vergaderverzoek tijdig zodat 
de organisator weet wie zal deelnemen.

• Herlees het verslag van de voorgaande meeting. 

• Voer de eerder afgesproken acties uit. 
Zorg voor de verwachte voorbereiding. 

Een goede voorbereiding is 90% van het succes !



• Respecteer de timing.
Kom op tijd, start op tijd, stop op tijd.
Wacht NIET op laatkomers.

• Stel een timekeeper / notulist aan.

• Blijf bij het doel en de agenda van de meeting.
Blijf bij de meeting, zet je GSM op stil.
Spreek elkaar hier op aan.

EFFECTIEF & EFFICIËNT VERGADEREN 
Stap 3: VERGADER EFFECTIEF & EFFICIËNT

POSITIEVE HOUDING

• Eindig met een samenvatting en overloop de 
afgesproken acties.
Wie doet Wat tegen Wanneer?

• Maak een verslag en vermeld hierin de afgesproken 
acties.
Verspreid dit binnen de 3 werkdagen.



BESLOTEN RUIMTE

PAS LOTO TOE

VOER VOORAF DE NODIGE METINGEN UIT (ZUURSTOF, 
EXPLOSIE, GEVAARLIJKE GASSEN, …)

VOORZIE STEEDS EEN EVACUATIE- EN REDDINGSPLAN

WERK NOOIT ZONDER MANGATWACHT



 Een besloten ruimte is een ruimte:

 Die niet bestemd is voor permanent verblijf

 Met beperkte evacuatiemogelijkheden

 Waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig kan zijn

 Waar onvoldoende zuurstof in aanwezig kan zijn

 Een put kan ook een besloten ruimte zijn

 In een besloten ruimte zijn geen gasflessen toegelaten

 Gebruik steeds een reddingstouw in combinatie met een 
veiligheidsharnas

 Gebruik steeds veiligheidsverlichting

ALGEMEEN

BESLOTEN RUIMTE



 Betreed nooit een ruimte zonder zeker te zijn dat de 
installatie geïsoleerd is en gecontroleerd op o.a. 
atmosfeer

 Risico’s (zoals verstikken, vallen, explosie, verdrinken, 
…) moeten geëvalueerd worden bij opmaak van de VGW

 Een opgeleide veiligheidswacht moet continu toezicht 
houden op de uitvoerders

 Een evacuatie- en reddingsplan en eventueel bijhorende 
hulpmiddelen (driepikkel, communicatiemiddelen, 
autonome ademlucht, …) moeten beschikbaar zijn

 Evalueer het gebruik van een scheidingstransfo (of 
beschermingstransfo) bij opmaak van de VGW

 Instructie 0716: Procedure: Werken in tanks en besloten 
ruimten

PRAKTISCHE REGELS

BESLOTEN RUIMTE



TOEGANG & SECURITY

DRAAG JE IDENTIFICATIEBADGE STEEDS ZICHTBAAR

VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE BEWAKINGSAGENT

SIGNALEER ELK RISICO OF VERDACHTE SITUATIE

WEES ALERT EN PROACTIEF

BIJ TWIJFEL, BEL 4444



 Wees alert voor mogelijke beveiligingsrisico’s.

 Meld onmiddellijk elke afwijking aan een 
beveiligingsbarrière, elk verdacht voorwerp of pakket.

 Meld onmiddellijk elke verdachte handeling, gedrag of 
verdachte vragen via 4444.

 Beantwoord nooit vragen van de pers, verwijs hen 
steeds door naar de dienst Public Relations.

ALGEMEEN FOTO’S

 Neem geen fototoestel, GSM, apparaat met ingebouwde 
camera en/of laptop mee op de werkplek als dit niet 
nodig is. Filmen en fotograferen is algemeen verboden.

 BP-GSM-toestellen kunnen toegelaten worden mits 
registratie bij VEM-BS. Uitzonderingen kunnen enkel 
mits een speciale toelating van de bewaking.

 Respecteer de regels en voorwaarden betreffende het 
nemen van foto’s: enkel Belgoprocess-camera’s & vraag 
voor het verspreiden van foto’s toestemming aan VEM-
BS

TOEGANG & SECURITY



TOEGANG TOT DE SITES

NNUZ – NIET NUCLEAIRE ZONE

NUZ – NUCLEAIRE ZONE

GZ – GECONTROLEERDE ZONE

 Er zijn verschillende zones met verschillende 
toegangsmodaliteiten.

 Voor vragen in verband met toegang contacteer 
toegangsbeheer@belgoprocess.be.

 De toegangsvoorwaarden voor de NUZ zijn strenger dan 
de NNUZ.

 Voor werken in de GZ is een geldig medisch attest 
vereist .

TOEGANG & SECURITY

mailto:toegangsbeheer@belgoprocess.be


Zone Documenten van toepassing
Minimum aanvraag- en doorlooptermijn

Inwoner van België Niet-inwoner van België

NNUZ Identificatiedocument (doc. B) 10 werkdagen 10 werkdagen

NUZ

U bezit reeds een veiligheidsmachtiging
•Identificatiedocument (doc. B)

•Attestatie veiligheidsmachtiging
15 werkdagen 100 kalenderdagen

U bezit geen geschikte veiligheidsmachtiging
•Identificatiedocument (doc. B)

•Ondertekende aanvraagdocumenten voor een 
veiligheidsattest

30 werkdagen Niet van toepassing

Identificatiedocument (doc. B)
Attest Betrouwbaarheid, max. 12 maanden oud Niet van toepassing 100 kalenderdagen

GZ
Idem NUZ

Documenten medisch attest (via arbeidsgeneeskundige 
dienst SCK)

10 werkdagen 10 werkdagen

TOEGANG & SECURITY



 De persoonlijke badge of bezoekersbadge wordt 
zichtbaar gedragen.

 Spreek personen aan op het niet dragen van een 
identificatiebadge.

 Uw badge is persoonlijk, leen ze nooit uit en meld verlies 
of diefstal onmiddellijk aan de bewaking.

 Toon uw badge steeds wanneer u er door de bewaking 
naar gevraagd wordt. Bied de badge spontaan aan bij 
het betreden van de site.

 Internen hebben twee soorten blauwe badges: groene 
band (veiligheidsmachtiging) en rode band 
(veiligheidsattest). 

 Externen krijgen twee soorten paarse badges: groene 
band (veiligheidsmachtiging), rode band (geen 
veiligheidsmachtiging).

 Personen met een rode band op de badge mogen enkel 
onder begeleiding van een gemachtigd persoon (groene 
band) tussen de ingang van de interne perimeter en de 
individuele gebouwen.

IDENTIFICATIEBADGE

TOEGANG & SECURITY



IDENTIFICATIEBADGE

TOEGANG & SECURITY



 Personentoegang verloopt via het ‘controlepunt interne 
perimeter (CIP)’ van de centrale veiligheidspost.

 Het is verboden om niet geregistreerd fototoestel, GSM, 
apparaat met ingebouwde camera en/of laptop binnen 
de interne perimeter te brengen. Plaats deze toestellen 
in de daartoe voorziene lockers buiten de perimeter

 Uitzonderingen kunnen enkel mits een speciale toelating 
van de bewaking.

 Breng geen overbodige voorwerpen binnen in de interne 
perimeter.

 Personen met een veiligheidsattest moeten altijd 
begeleid worden door minstens één persoon met een 
veiligheidsmachtiging.

TOEGANG TOT DE INTERNE PERIMETER

TOEGANG & SECURITY



 U meldt zich voor het betreden van de gecontroleerde 
zone aan bij de gebouwverantwoordelijke en de 
veiligheidstoezichter of de werftoezichter.

 De gecontroleerde zone kan enkel betreden worden als 
u beschikt over een geldig medisch attest.

 Bij het betreden van de gecontroleerde zone voorziet u 
zich van de nodige beschermingsmiddelen (zie PBM’s) 
en registreert u uw elektronische persoonlijke 
dosismeter (EPD) aan de hand van uw stamnummer en 
de taakcode .

 U meldt zich voor het betreden van de werfzone of de 
technische installaties aan bij de 
gebouwverantwoordelijke en de veiligheidstoezichter of 
werftoezichter.

 Voor toegang tot bepaalde technische installaties is een 
speciale vergunning nodig (vb. BA4/BA5). Voor meer 
info, wend je tot de gebouw- of 
installatieverantwoordelijke.

GECONTROLEERDE ZONE (GZ) TECHNISCHE INSTALLATIE & 
WERFZONE

TOEGANG & SECURITY



 Toegang tot PC’s gebeurt door middel van persoonlijke 
paswoorden.

 Deel je paswoord met niemand en wijzig het onmiddellijk 
indien het bekend raakt.

 Vergrendel onbeheerde PC’s, laat laptops of andere 
informatiedragers niet onbewaakt achter.

 Ga correct om met gevoelige informatie.

 Laat geen gevoelige informatie rondslingeren op je 
bureau of de printer.

 Laat nooit waardevolle voorwerpen en sleutels van 
kasten, lokalen en gebouwen onbeheerd achter.

 Geef geen gevoelige informatie door aan onbevoegden.

 Raadpleeg geen gevoelige informatie op openbare 
plaatsen en deel ze niet via sociale media.

VERTROUWELIJKHEID

TOEGANG & SECURITY



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

SORTEER AFVAL STEEDS OP EEN CORRECTE MANIER

SLA GEVAARLIJKE STOFFEN OP EEN VEILIGE MANIER OP

RAADPLEEG DE FICHE GEVAARLIJKE STOFFEN (FGS)

SCHAKEL ENERGIEBRONNEN UIT INDIEN MOGELIJK



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Streef ernaar om het ontstaan van afvalstoffen zoveel 
mogelijk te vermijden (= preventie);

 Tracht in de mate van het mogelijke afvalstoffen te 
hergebruiken of recycleren;

 Geproduceerde afvalstoffen dienen selectief ingezameld, 
opgeslagen en afgevoerd te worden.

 Sorteer je afval volgens de sorteerregels en zoals 
aangegeven op de afvalrecipiënten:
 grijs – restafval
 geel – papier en karton
 blauw – pmd-afval
 glasafval
 klein gevaarlijk afval

 Instructie 925: Beheer van het conventioneel en 
gevaarlijk afval.

AFVAL ALGEMEEN AFVAL BURELEN EN REFTERS



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Conventioneel afval wordt afgevoerd naar het intern 
bedrijfscontainerpark;

 Deponeer het afval in de hiervoor bestemde containers: 
restafval, pmd-afval, papier en karton, hout, metalen, 
steenpuin, vlak- en holglas en opruimafval (lege 
cementzakken);

 Afvalstoffen die geproduceerd worden bij 
werkzaamheden uitgevoerd door derden, dienen door 
die derden zelf op een legale manier verwijderd te 
worden;

 Afvalstoffen die geproduceerd of opgeslagen werden in 
een gecontroleerde zone dienen vrijgegeven te worden  
voordat deze kunnen afgevoerd worden naar het 
geschikte containerpark.

CONVENTIONEEL AFVAL



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Inzameling van gevaarlijk afval gebeurt in een hiervoor 
apart voorziene zone aan het centrale magazijn;

 Deze zone is bedoeld voor o.a. batterijen, accu’s, 
lampen, (bijna) lege verpakkingen van gevaarlijke 
producten, oliehoudend afval, afvalolie, spuitbussen, 
chemicaliën, elektrische en elektronische apparatuur, …

 Bij het aanbieden van gevaarlijk afval dient men zich 
steeds aan te melden bij het centraal magazijn, laat  
zeker geen afval achter voor de poort;

 Tracht  gevaarlijk afval uit de gecontroleerde zones 
zoveel mogelijk te laten vrijgeven en daarna af te voeren 
als niet-nucleair afval;

 Instructie 190: Afvoer van chemisch afval uit de 
gecontroleerde zones van Belgoprocess.

GEVAARLIJK AFVAL



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Er worden veel gevaarlijke stoffen gebruikt in zowel vloeibare, vaste vorm 
en gasvormige toestand;

 Elke verpakking die een gevaarlijke stof bevat is daartoe geschikt, voorzien 
van een rode ruit met witte achtergrond en zwarte gevaarsymbolen, de 
naam van de stof, de specifieke gevaren ervan, de veiligheids- en/of 
milieuaanbevelingen en het adres van de fabrikant of verdeler;

 Gevaarlijke stoffen die voorzien zijn van een oud oranje gevaarsymbool 
dienen afgevoerd te worden als gevaarlijk afval.

GEVAARLIJKE STOFFEN



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Er mogen geen gevaarlijke stoffen op het terrein worden 
gebracht zonder voorafgaandelijke goedkeuring door 
Belgoprocess/Niras.  Hierbij dient steeds de SDS 
beschikbaar te zijn, ook voor gevaarlijke stoffen van 
derden.

 Breng nooit meer product binnen in een gecontroleerde 
zone dan strikt noodzakelijk;

 Wees u steeds bewust van welke gevaarlijke stoffen u 
gebruikt en de gevaren ervan;

 Let op de effecten van gevaarlijke stoffen met elkaar 
(chemische reactie);

 Voor het opruimen van spills, gebruik 
absorbeerkorrels/spillkits; vermijd het lozen van 
gevaarlijke stoffen naar het milieu. Vervuild 
absorptiemateriaal wordt afgevoerd als gevaarlijk afval.

GEVAARLIJKE STOFFEN



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Raadpleeg de FGS (fiche gevaarlijke stof) voordat je met 
een gevaarlijk product werkt;

 Deze FGS is terug te vinden bij de opslagplaats van 
deze gevaarlijke stof of op Intrabel;

 Draag de voorgeschreven PBM’s en pas de 
voorgeschreven beschermingsmaatregel toe als je met 
gevaarlijke stoffen werkt;

GEVAARLIJKE STOFFEN - GEBRUIK 

 Op de werkplaats mogen enkel de hoeveelheden 
aanwezig zijn die op één werkdag verbruikt worden;

 Op het einde van de werkdag wordt de werkplek proper 
achtergelaten (good-housekeeping);

 Instructie 852: Beheer van gevaarlijke producten.



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Op de opslagplaats van een gevaarlijke stof dient steeds 
de FGS aanwezig te zijn;

 Respecteer de geldende afstandsregels voor de opslag 
van gevaarlijke stoffen. Bij twijfel, contacteer je de 
milieucoördinator of VEM/VU;

 Gevaarlijke vloeistoffen dienen steeds opgeslagen te 
worden op een lekbak met voldoende capaciteit;

 Gevaarlijke (vloei)stoffen die met  elkaar reageren 
dienen gescheiden opgeslagen te worden;

 (Zeer) licht ontvlambare en ontvlambare gevaarlijke 
stoffen moeten brandveilig opgeslagen worden in een 
chemiekluis;

 De opslag van beperkte hoeveelheden gevaarlijke 
producten kan gebeuren in een veiligheidskast.

GEVAARLIJKE STOFFEN - OPSLAG 



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Gasflessen dienen steeds rechtopstaand opgeslagen te 
worden;

 Opslag van gasflessen gebeurt steeds op de daartoe 
voorziene gasopslagplaatsen, ook de lege gasflessen 
worden hier rechtopstaand opgeslagen;

 De opslag van ontvlambare gassen wordt  ingedeeld als 
ATEX-zone;

 Ook voor de opslag van gassen gelden er 
afstandsregels. Bij twijfel, contacteer je de 
milieucoördinator of VEM/VU.

GASSEN



MILIEU & GEVAARLIJKE STOFFEN

 Ga spaarzaam om met energie:
 doe het licht uit bij het verlaten van een lokaal;
 zet ‘s avonds je computer uit;
 regel de thermostaat van de verwarming in functie van het gebruik van het lokaal.

ENERGIE



Bijkomende aandachtspunten

 Asbest is een verzamelnaam voor meerdere 
silicaatmineralen, die door hun chemische samenstelling 
en hun fysieke kenmerken een ernstig gevaar kunnen 
vormen voor de gezondheid. Er moet dan ook zorgvuldig 
mee omgesprongen worden

 Asbest is in het verleden veelvuldig gebruikt, onder meer 
in de bouw en bij leidingwerk. Daarom moeten 
werkgevers een inventaris hebben van alles wat asbest 
bevat op de sites en hiervoor ook een markering 
voorzien

Asbest

 Afhankelijk van de werken zijn preventieve 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

 Deze dienen steeds te worden afgestemd met de 
werftoezichters en de veiligheidstoezichters



Bijkomende aandachtspunten

 Elektriciteit houdt risico’s in op elektrocutie, brand, 
ontploffing, etc.

 Niet enkel hoogspanning is gevaarlijk, ook courante 
spanningen houden risico’s in

 Doe de volgende dingen nooit zelf en zonder overleg:
 Herstel nooit een smeltzekering
 Ga nooit een hoogspanningscabine in
 Vermijd overbelaste stopcontacten 
 Doe zelf geen herstellingen (haal er een bevoegd 

persoon bij)

Elektriciteit

 Kies uw gereedschap zorgvuldig en zorg er voor dat u 
geen elektrische kabels beschadigd. Gebeurt dit toch, 
stop dan de werken en meldt dit onmiddellijk

 Draag zorg voor elektrische toestellen en onderhoudt ze 
op de correcte manier. Vermijd beschadigde kabels en 
snoeren



Bijkomende aandachtspunten

 Een ATEX zone is een zone waarin de atmosfeer 
gevoelig is aan explosie door het ontstaan van vonken

 Ga nooit werken uitvoeren in een ATEX zone zonder 
voorafgaand overleg en een goedgekeurde 
werkvergunning

 In de werkvergunning wordt bekeken welke 
gereedschappen mogen gebruikt worden. Veelal is dit 
gereedschap dat gekeurd is voor ATEX-zones

ATEX

 In ATEX zones worden onder meer GSM toestellen of 
radio’s niet toegelaten

 De ATEX zones zijn gemarkeerd met onderstaand 
symbool
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