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Veiligheidsbeleid

Wij willen een veilige en gezonde 

werkomgeving voor iedereen

We doen geen toegevingen op vlak van 

veiligheid en gezondheid

Iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid
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Veiligheidsprincipes

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn veiligheid en die van anderen.

We spreken elkaar op onveilig gedrag aan en staan daar zelf ook voor open.

We leren uit fouten, incidenten en audits en delen goede praktijken. 

Eigen medewerkers en externen hebben dezelfde rechten en 
plichten in veiligheid en  gezondheid.

Procedures en instructies zijn duidelijk, beschikbaar, gekend en begrepen.

Opleiding en training zijn noodzakelijk voor een veilige en gezonde 
werkomgeving en om continu te verbeteren.

Betrokkenheid en gedrag zijn essentieel in het succes van ons veiligheids-
& gezondheidsbeleid.

Orde en netheid zijn noodzakelijk voor een veilige en gezonde 
werkomgeving.

We communiceren regelmatig en duidelijk met onze medewerkers en 
externen over ons veiligheids- en gezondheidsbeleid en de resultaten ervan.

We erkennen en waarderen goede resultaten voor veiligheid en 
gezondheid.

Veilig gedrag is een voorwaarde om bij Umicore te werken.

Het verbeteren van veiligheid stopt nooit.
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Hiërarchische lijn

Senior Vice 
President

Management Team 
(MT) /

Departementshoofd

(Assistent) Manager

(Assistent) 
Coördinator

Coach 
(dienstdoende)

Field Coach

Medewerker

Definitie

Site verantwoordelijke

Leidinggevend manager: 

aansturen managers

Leidinggevend manager: 

aansturen assistent managers, 

bedienden, arbeiders

Leidinggevend bediende: 

aansturen bedienden, arbeiders

Leidinggevend bediende: 

aansturen arbeiders

Leidinggevend arbeider: 

aansturen arbeiders

Uitvoerend medewerker: 

manager, bediende, arbeider



Dienstplannen
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Dienstinterventiedossier

Elke dienst beschikt over een Dienstinterventiedossier.

In dit dossier is alles terug te vinden i.v.m.

noodprocedures, brandbestrijding, noodvoorzieningen,

ongevalsbehandeling, situeringsplannen…

Ook zijn alle hoofdafsluiters van de dienst (zuurstof,

aardgas, perslucht…) erin terug te vinden.

Al deze gegevens zijn terug te vinden op Sharepoint

dienstbeheer onder Dienstinterventiedossiers.
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Nijverheidshelpers

Bij een ongeval of een plotse ziekte is een snelle en correcte

opvang van een slachtoffer belangrijk om het letsel te

beperken, complicaties te voorkomen of het herstel te

bespoedigen.

Het is dan ook in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen,

binnen en buiten de fabriek, op de hoogte zijn van enkele

basisbegrippen met betrekking tot eerste hulp.

Op elke dienst hebben wij in elke ploeg een aantal collega’s

die de opleiding nijverheidshelper met succes gevolgd

hebben.

Volgens de nieuwe wetgeving zijn alle nijverheidshelpers

verplicht om een jaarlijkse bijscholing te volgen.

Je kan deze mensen herkennen aan het logo op de kledij.
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Vertrouwenspersonen

De taak van de vertrouwenspersonen (intern) is het

ondersteunen van de preventieadviseur psychosociaal welzijn

(extern: Attentia) in de bestrijding van geweld, pesterijen en

ongewenst seksueel gedrag op het werk. De

vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die

menen slachtoffer te zijn, en helpt hen met het zoeken naar

oplossingen.

Op die manier kunnen werknemers die menen het slachtoffer te

zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op

het werk rechtstreeks worden opgevangen door een persoon bij

wie ze gehoor vinden.

Praktische informatie en de namen van de 

vertrouwenspersonen vindt u onder volgende link :

http://authoring.eu.umicore.com/intranet/infoNetHoboken/Huisre

gelsEnProcedures/show_Psychosociale%20belasting%20op%2

0het%20werk_Infobrochure.pdf

http://authoring.eu.umicore.com/intranet/infoNetHoboken/HuisregelsEnProcedures/show_Psychosociale belasting op het werk_Infobrochure.pdf
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Veiligheidsgids bezoekers
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Veiligheidsgids contractoren
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Nooddouches, handsproeiers & 

oogsproeiers

Als bedrijf kan je alle preventieve maatregelen nemen en de

juiste beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van de

medewerkers, maar toch is het mogelijk dat werknemers het

slachtoffer worden van weggeslingerde deeltjes of agressieve

vloeistoffen of thermische brandwonden oplopen.

Spoel bij chemische of thermische brandwonden overvloedig en

intensief de ogen, het gelaat of het ganse lichaam met zuiver

water gedurende ten minste 30 minuten.

Oog- , nooddouches en handsproeiers kan je herkennen aan

volgende pictogrammen (het pictogram voor nooddouche kan

ook gebruikt worden voor handsproeiers, er is echter ook een

specifiek pictogram voor handsproeiers beschikbaar)

Hou steeds de zone rond oog- en nooddouche vrij. Zorg dat 

oogsproeiers, handsproeiers en nooddouches altijd goed 

zichtbaar zijn. Bij gebruik steeds medische dienst raadplegen!

Nooddouche

handsproeier
Oogsproeierhandsproeier
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Blustoestellen

Brand is een permanent risico, het kan op ieder moment en

overal ontstaan.

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.

Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal

belang. Alleen diegene die in de onmiddellijke omgeving van

een incident is, kan hierop een effectief antwoord bieden.

Daarom zijn er, verspreid over de diensten, verschillende

blustoestellen geplaatst. Dit maakt een snelle interventie

mogelijk. Deze blustoestellen zijn zodanig geplaatst dat deze

aanwezig zijn op plaatsen waar een verhoogde kans op

brand aanwezig is.

Op alle plaatsen waar blustoestellen zijn geplaatst, moet een

duidelijke markering aanwezig zijn met pictogram.

Hou steeds de zone rond brandblussers vrij.

Zorg dat brandblussers altijd goed 

zichtbaar zijn. Bij gebruik steeds 

brandweer raadplegen!
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Iedereen moet tijdens een incident veilig en snel naar

buiten kunnen om het gebouw of de ruimte te verlaten.

In de diensten worden de vluchtwegen en nooduitgangen

met pictogrammen aangeduid. Hou wel rekening met de

aard van het incident en de windrichting. Volg steeds de

instructies van de ontruimingsverantwoordelijke en de

brandweer!

Pictogrammen:

Nooduitgangen

vluchtweg nooduitgang

Nooduitgangen en vluchtwegen altijd vrijhouden!



Procedures

Procedures
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Procesbeschrijvingen

Beschrijft wat er gebeurt in het proces. 

Het verklaart de theoretische achtergronden (metallurgie, 

scheikunde, fysica…) in de stappen en dient als naslagwerk en 

als opleidingsdocument.

Nodig voor kennisborging en om niveau van opleiding te kunnen 

aantonen.

De procesbeschrijving richt zich op een niveau met voldoende 

chemische of metallurgische basiskennis zonder te ver 

gespecialiseerd te zijn.

Zeer gespecialiseerde, verdiepende of vertrouwelijke procesinfo 

wordt beheerd via kennismanagement en valt buiten deze 

operationele beschrijvingen.

Een proces moet:

 doen waarvoor het ontworpen is  kwaliteit = ISO9001

 uitgevoerd worden zonder gevaar voor de samenleving 

milieu = ISO14001

 rekening houden met veiligheid & gezondheid van de
betrokkenen OHSAS18001
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Werkingsbeschrijvingen

Noodzakelijk voor automatische of semi-automatische

processen. 

Het beschrijft hoe het proces praktisch verloopt; het bevat de 

startvoorwaarden, vergrendelingen e.d.

Het heeft de procesbeschrijving als basis en wordt vervolledigd 

met de technische gegevens i.v.m. sturing.

Het dient als handleiding voor de operator zodat die de 

belangrijke stappen kan volgen en kan ingrijpen bij afwijkingen.

De procesbeschrijving mag hierin geïntegreerd zijn.
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WOB’s (Werkontledingsbladen)

Het Werkontledingsblad beschrijft hoe een risicovolle taak moet 

uitgevoerd worden en beschrijft operationele handelingen waar 

mogelijk een risico aan verbonden is. 

Een WOB wordt gebruikt als instrument voor Training on the job

(TOJ). 

De PRA (Participatieve Risicoanalyse) vormt de basis voor het 

opstellen en evalueren van een WOB. 

De WOB’s van de dienst zijn opgesplitst in verschillende secties 

en terug te vinden op:

sharepoint/…dienst…/dienstbeheer/Goedgekeurde WOBs 
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Algemene Procedures

De procedures in het vademecum veiligheid zijn algemene

procedures die in alle diensten op dezelfde manier moeten 

worden toegepast om de veiligheid te kunnen garanderen.

Voorbeelden:

Te raadplegen via deze link:

Algemene Procedures

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/Veiligheidsvademecum/Forms/SearchView.aspx
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Praktijkrichtlijn

Een praktijkrichtlijn is een praktische leidraad voor de toepassing 

van een wettekst of een norm. 

De voorlopige lijst:

Te raadplegen via deze link

Praktijk richtlijn  - veiligheidsvademecum

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/Veiligheidsvademecum/Forms/SearchView.aspx?View={3CC2DA37-D758-41DB-8D09-DA0161AA63C2}&FilterField1=ContentType&FilterValue1=UPMR Praktijkrichtlijn


Algemene risico’s
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Algemene Risico’s

 Intern Transport met voertuigen

Waakzaamheid geboden!

 UPMR: uitgebreide vloot aan voertuigen (heftrucks,
wielladers, vrachtwagens, fietsen,…)

 voertuigen van externe firma’s.

 Veiligheidsfunctie

Risico:

 Aanrijding door voertuig

Maatregelen:

 Voetgangers

 gebruik steeds het voetpad

 maak oogcontact met de chauffeur

 draag fluohesje in de desbetreffende zone

 Chauffeurs

 Rij defensief

 Pas de verkeersregels toe

 Controleer de staat van uw voertuig alvorens te
vertrekken en vul de controlekaart in.

Indien één van de punten niet in orde is:

 verwittig uw coach of zijn vervanger.

Eerste zorgen:

 Altijd medische dienst raadplegen (tel 6300)
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Algemene Risico’s

 Automatisch werkende toestellen

Machines automatisch aangedreven vanuit de PLC.

Risico

 Geraakt worden door/geklemd geraken tussen bewegende
delen door onverwacht opstarten

Maatregelen

 Bij werken vergrendelingsprocedure toepassen

 Wees waakzaam

Eerste Zorgen

 Altijd medische dienst raadplegen (tel 6300)
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Algemene Risico’s

 Elektrocutie

Risico

 Elektrocutie

Maatregelen

 nazicht en herstelling = enkel voor specialisten.

 Toegang technische ruimten enkel voor bevoegd personeel

 Pannes aan elektrische toestellen worden hersteld door
bevoegd personeel

 enkel toegang tot elektrische borden en installaties met niet
genaakbare delen door BA4

 (indien er in de borden genaakbare delen onder spanning 
zijn, wordt dit op het bord aangeduid en mogen alleen BA5 
opgeleiden dit bord openen)

Eerste Zorgen:

 Altijd medische dienst raadplegen (tel 6300)
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Algemene Risico’s

 Stof

Inademen van stof tijdens het uitvoeren van werken.

Contact met bevuild gereedschap of apparatuur

Risico

 acute ademhalingsproblemen

 vaak ziekten op langere termijn.

Maatregelen

 Niet eten, drinken of roken tijdens het werk, tenzij in de drankzone.

 Hygiënevoorschriften strikt opvolgen, verspreiden van stof 
vermijden. 

 Draag altijd de voorgeschreven PBM’s (stofmasker)

Eerste Zorgen

 Altijd medische dienst raadplegen (tel 6300)
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Algemene Risico’s

 Chemische brandwonde

Chemische brandwonden:

 contact met spatten vloeibare chemische producten.

 contact met bevuild gereedschap of apparatuur.

 contact met reagentia.

Risico

 Chemische brandwonde

Maatregelen

 Gebruik de juiste/geschikte PBM’s

Eerste Zorgen

 Bij huidcontact, 30 min spoelen met water

 geïmpregneerde kledij verwijderen onder de douche

 Bij inademen, frisse lucht, halfzittende houding

 Bij inslikken, GEEN braken opwekken

 Altijd medische dienst raadplegen (tel 6300)
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Algemene Risico’s

 Thermische brandwonde

Thermische brandwonden:

 contact met hitte (omgevingstemperatuur).

 contact met spatten vloeibaar metaal.

 contact met heet gereedschap of apparatuur.

 contact met stoom of leiding.

Risico

 Thermische brandwonde

Maatregelen

 Gebruik de juiste/geschikte PBM’s

Eerste Zorgen

 20 min spoelen met water

 Altijd medische dienst raadplegen (tel 6300)
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Algemene Risico’s

 Kunstmatige optische straling

KOS = Kunstmatige Optische Straling

 Alle straling die kunstmatig wordt opgewekt 

 Type straling: UV, zichtbaar, IR, Laser

Optische straling:

 wordt geabsorbeerd door buitenste lagen van 
het menselijk lichaam, voornamelijk ogen en 
huid

 Kan zowel gevolgen hebben bij acute 
blootstelling als bij chronische blootstelling
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Algemene Risico’s

 Kunstmatige optische straling

Huid
 roodkleuring (erytheem)

 huidkanker

 huidveroudering

 pigmentkleuring

 verbranding

 verbranding

Ogen
 hoornvliesontsteking (keratitis, lasoog)

 bindvliesontsteking (conjunctivitis)

 staarvorming

 netvlies (retinale) beschadiging

 netvlies (retinale) beschadiging

 netvliesverbranding

 staarvorming

 netvliesverbranding

 hoornvliesverbranding
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Algemene Risico’s

 Kunstmatige optische straling

 Laser ( verschillende golflengtes, opgedeeld in klassen):
 Klasse1: veilig onder de omstandigheden die redelijkerwijze kunnen 

worden voorzien
 Klasse 1M: veilig voor het blote oog; kan gevaarlijk zijn bij gebruik van 

optische instrumenten 

 Klasse 2: veilig bij kortstondige blootstelling; de afweer-reflex 
beschermt het oog

 Klasse 2M: veilig voor het blote oog in geval van kortstondige 
blootstelling; kan gevaarlijk zijn bij gebruik van optische instrumenten

 Klasse 3R: relatief klein risico op letsel; verkeerd gebruik door niet-
opgeleide personen kan gevaarlijk zijn

 Klasse 3B: direct in de straal kijken is gevaarlijk

 Klasse 4: gevaarlijk voor ogen en huid; brandgevaar

Maatregelen bij blootstelling

 identificeer de bronnen – lijst beschikbaar bij preventiedienst

 risico inschatting per bron – beschikbaar bij preventiedienst

 gebruik de juiste PBM’s

 signalisatie

Eerste Zorgen

 Altijd medische dienst raadplegen (tel 6300)



Gevaarlijke producten
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Definities

Gevaarlijke producten zijn producten die door hun

intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden

waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige

hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.

Op gevaarlijke producten plakt een etiket met extra info,

zoals gevaarsymbolen, gevaar- en veiligheidszinnen.

Gevaar (Danger) of Waarschuwing (Warning)

 Signaalwoorden worden aan de gevaarsymbolen 

toegevoegd.

 Het signaalwoord ‘Gevaar’ wordt aangebracht op 

etiketten van producten die tot de gevaarlijkste 

categorieën binnen hun klasse behoren.

 Voor de minder gevaarlijke categorieën geldt het 

signaalwoord ‘Waarschuwing’.

Signaalwoorden
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MSDS-code in Umicore databank 

voor Umicore producten

Etiket

gevaarsymbolen

signaalwoord

gevaarzinnen, zonder codes

leverancier

internationale productcodes

Voorbeeld etiket van een verkoopsproduct van UPMR:
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H&P-zinnen

H-zinnen

 gevarenaanduidingen

 hazard statements = gevaarszinnen

 Beschrijven de risico's van de stof in relatie tot de 

gevarenklasse en –categorie.

P-zinnen

 Veiligheidsaanbevelingen

 precautionary statements = voorzorgsmaatregelen

 Geven veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met de 

stof.

 Er zijn vijf soorten veiligheidsaanbevelingen: algemene 

zinnen, en zinnen m.b.t. preventie, respons, opslag en 

afval. Hiervoor kunnen ook pictogrammen gebruikt 

worden.

 H&P-zinnen staan altijd volledig op het etiket.

De code wordt niet altijd vermeld.
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H&P-zinnen: voorbeelden

H-zinnen

 H2xx voor materiële gevaren.
vb. H290: kan bijtend zijn voor metalen.

 H3xx voor gezondheidsgevaren.
vb. H300: dodelijk bij inslikken.

 H4xx voor milieugevaren.
vb. H400: zeer giftig voor in het water levende 
organismen.

 EUHxxx aanvullende gevareninformatie.
vb. EUH201A: Let op! Bevat lood.

P-zinnen

 P1xx algemene voorzorgmaatregelen.
vb. P102: buiten bereik van kinderen houden.

 P2xx i.v.m. preventie.
vb. P262: contact met de ogen, de huid of de kleding 
vermijden.

 P3xx i.v.m. reactie.
vb. P315: bij onwel voelen een arts raadplegen.

 P4xx i.v.m. opslag.
vb. P403: op een goed geventileerde plaats bewaren.

 P5xx i.v.m. verwijdering.
vb. P501: inhoud/verpakking afvoeren naar…

.
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Gevaarlijke producten 

terugvinden

Sharepoint – toepassingen – gevaarlijke producten

Ofwel via site veiligheid

Tussenproducten en eindproducten via deze link

http://ipds.atom.ads/ipds/qbe.html

http://ipds.atom.ads/ipds/qbe.html


Veiligheidsbrochure 38

Gevaarsymbolen

Deze stoffen zijn corrosief: 

 ze zijn bijtend voor metalen

 ze veroorzaken huidcorrosie en huidirritaties

 ze veroorzaken ernstige oogletsels

Deze stoffen kunnen verschillende effecten hebben:

 vergiftiging bij hoge blootstelling

 irritatie van de ogen, keel, neus en huid

 huidallergieën zoals eczema

 slaperigheid of duizeligheid

Deze stoffen veroorzaken acute toxiciteit bij

inademing, inslikken of contact met de huid en

kunnen zelf bij zeer kort contact of bij lage dosis al

ernstige gevolgen hebben. De effecten kunnen

variëren van misselijkheid, braken, hoofdpijn,

flauwvallen tot veel ernstiger gevolgen en zelfs tot

overlijden.
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Gevaarsymbolen

Deze stoffen kunnen ontvlammen na:

 contact met vlammen, vonken, statische 
elektriciteit…

 invloed van warmte, schokken, wrijving…

 contact met lucht

 contact met water; hierbij vormen zij 
ontvlambare gassen

Deze stoffen zijn oxiderend en kunnen brand

veroorzaken of versterken. Ze kunnen zelfs leiden

tot een explosie indien brandbare stoffen aanwezig

zijn.

Deze stoffen kunnen tot ontploffing komen bij contact

met vlammen, vonken, statische elektriciteit of onder

invloed van warmte, schokken, wrijving…

Deze recipiënten bevatten gassen onder druk,

samengeperst, vloeibaar gemaakt, opgelost of sterk

gekoeld vloeibaar gemaakt. Deze recipiënten

kunnen ontploffen in de nabijheid van warmte.

Gekoeld vloeibaar gas kan bij contact bevriezing en

koudeverbranding veroorzaken.
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Gevaarsymbolen

Deze stoffen vormen een gevaar voor het leven in

het water en kunnen zeer giftig zijn voor

waterorganismen

Deze stoffen behoren tot één van de volgende

categorieën :

 kankerverwekkende stoffen.

 mutagene stoffen

 reprotoxische stoffen

 stoffen die het functioneren van organen, zoals
lever of zenuwstelsel aantasten (na eenmalige
of na herhaalde blootstelling).

 stoffen die ernstige schade aanrichten aan de
longen.

 stoffen die ademhalingsallergieën zoals astma
kunnen veroorzaken.



Veiligheidsbrochure 41

Carcinogene, mutagene en 

reprotoxische stoffen

CMR stoffen

Carcinogeen = kankerverwekkend

Mutageen = kan erfelijk materiaal aantasten

Reprotoxisch = schadelijk voor de voortplanting
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Carcinogene, mutagene en 

reprotoxische stoffen

De werkgever past de volgende preventiebeginselen in 

onderstaande hiërarchische volgorde toe om de 

blootstelling van de werknemers te voorkomen:

 De kankerverwekkende- of mutagene stof vervangen door 
een stof die in de omstandigheden waaronder zij wordt 
gebruikt, niet of minder gevaarlijk is voor de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers.

 indien dat technisch onuitvoerbaar is, de productie en het 
gebruik van het kankerverwekkende- of mutagene stof plaats 
te laten vinden in een gesloten systeem,

 indien dat technisch onuitvoerbaar is, de blootstelling van de 
werknemers tot een zo laag mogelijk niveau als technisch 
uitvoerbaar beperken. De grenswaarde voor beroepsmatige 
blootstelling mag niet overschreden worden. 
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Carcinogene, mutagene en 

reprotoxische stoffen

Bij gebruik van een kankerverwekkend of mutageen agens 

worden steeds de volgende maatregelen in acht genomen:

 beperking van de hoeveelheden; 

 beperking van het aantal werknemers dat wordt of kan worden 
blootgesteld; 

 Maatregelen om vrijkomen van agentia op het werk te 
vermijden of tot een minimum te beperken; 

 passende verwijdering van de agentia aan de bron; 

 plaatselijke afzuiging of algemene ventilatie; 

 gebruik van meetmethoden in het bijzonder voor de 
vroegtijdige opsporing van abnormale blootstellingen ten 
gevolge van een onvoorzien voorval of een ongeval;

 toepassing van geschikte arbeidsmethoden; 
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Carcinogene, mutagene en 

reprotoxische stoffen

 collectieve beschermingsmaatregelen en/of, wanneer de 
blootstelling niet met andere middelen kan worden vermeden, 
persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 hygiënische maatregelen, met name het regelmatig reinigen 
van vloeren, muren en andere oppervlakken; 

 voorlichting en opleiding van de werknemers; 

 de afbakening van de gevarenzones, en het gebruik in deze 
zones van waarschuwings- en veiligheidssignalen;

 het treffen van voorzieningen voor noodgevallen die tot 
abnormaal hoge blootstellingen kunnen leiden; 

 middelen voor risicovrij opslaan, hanteren en vervoeren van 
de agentia; 

 middelen voor het veilig verzamelen, opslaan en verwijderen 
van afvalstoffen; 
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Carcinogene, mutagene en 

reprotoxische stoffen

Kankerverwekkende stoffen kan men herkennen aan de 

risicozinnen H350 of H350i.

Een verdacht kankerverwekkende stof herkent men aan 

de risicozin H351.

 H350 = Kan kanker veroorzaken;

 H350i = Kan kanker veroorzaken bij inademing;

 H351 = Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
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Carcinogene, mutagene en 

reprotoxische stoffen

Mutagene stoffen kan men herkennen aan risicozinnen H340 

en H341

 H340 = kan genetische schade veroorzaken

 H341 = verdacht van het veroorzaken van genetische schade

Reprotoxische stoffen herkent men aan de risicozinnen H360F 

tot en met H362

 H360F = Kan de vruchtbaarheid schaden;

 H360D = Kan het ongeboren kind schaden;

 H361F = Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid;

 H361D = Mogelijk gevaar voor beschadiging van het
ongeboren kind;

 H362 = Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. 



Organisatie rond veiligheid
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Aanmelden in de diensten

Meldingsplicht

Bij het betreden van een dienst moet

iedereen die niet tot die dienst 

behoort zich aanmelden en alle 

aangemelden moeten zich telkens 

afmelden bij het verlaten van die 

dienst.
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Vergunningen

Nodige vergunningen gebruiken:

Werkvergunning / LMRA / Vuurvergunning 
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Vergunningen

Nodige vergunningen gebruiken:

Betredingsvergunning Graafvergunning

electriciteit HS LS data

leidingen aardgas zuurstof andere :Riolering /INDUST-water

Aandacht : graafvergunning is ongeldig indien niet vergezeld van het leidingenplan

leidingenplan overhandigd aan uitvoerder ( aandacht : plans zijn indicatief )

en leiding van ontspanstation naar Greinerstraat + leiding langs de Greinerstraat naar ingang A )

Uit te voeren werken : 

Vrijgraven zuurleiding

machinaal uitgraven toegelaten tot 1 meter van de leiding

Dienst : 

Datum : ………………………..………

GRAAFVERGUNNING

uitgraving binnen de 15 meter van een aardgasleiding van Fluxys (tot aan ontspanstation )

uitgraving binnen de 15 meter van een zuurstofleiding van Air Liquide ( tot aan ontspanstation 

zo ja, is Air Liquide verwittigd

zo ja, is Air Liquide ter plaatse geweest

zo ja, is Fluxys verwittigd

zo ja, is Fluxys ter plaatse geweest

Manueel proefsleuven maken om juiste positie leidingen  / kabels te bepalen

Elke : ……….meter ( zie meegeleverd plan )

machinaal uitgraven toegelaten tot 2 meter van de leiding

Handtekening : …………………………..

Ondergetekende geeft toelating voor uitvoering van 

de werken volgens de hierboven vermelde 

veiligheidsmaatregelen

Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde 

veiligheidsmaatregelen te zullen naleven bij de 

uitvoering van de werken

Machinaal uitgraven toegelaten tot 1 m. van de leidingen / kabels

Bijkomende eisen van Fluxys :

Bijkomende eisen van Air Liquide :

Noodnummer : 6300

van: 

tot : 

Risico's :

Binnen de 1 m. : manueel uitgraven

Naam : ……………………………….…..

Dienst : ………………..………………

Datum : ………………………..………

Handtekening : …………………………..

Naam :  
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Werkvergunningen

Voor elke onderhouds- en herstellingstaak dient een

werkvergunning opgemaakt te worden:

 Ga nooit aan het werk zonder vergunning.

 Controleer of alle aangeduide beveiligingen effectief 

voorzien zijn.

 Vul ter plaatse steeds de bijhorende LMRA (Last Minute 

Risk Analysis) in.

 Indien op de werkvergunning aangeduid staat dat er een 

vuur-, graaf- of een betredingsvergunning dient 

afgeleverd te worden, vraag er dan naar.

 Zie veiligheidsvademecum op Sharepoint startpagina, 

linker kolom: veiligheidsvademecum
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Vergrendelen

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/Veiligheids

vademecum/PREV-AP-5.3.5.pdf

Waarom?

Om installaties en machines tijdens onderhoud of

herstellingen te beveiligen zodat tijdens de interventie:

 niet ongewild opgestart kan worden.

 de installatie of machine, of onderdelen ervan, niet 
onverwacht in beweging kan komen of nog onder 
spanning kan staan.

 geen producten ongewenst kunnen vrijkomen.

 op een duidelijke manier is aangegeven dat een 
toestel of installatie nog niet terug in dienst genomen 
mag worden.

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/Veiligheidsvademecum/PREV-AP-5.3.5.pdf


Veiligheidsbrochure 53

Vergrendelen

Opgelet!

Na het vergrendelen kan er nog restenergie aanwezig zijn;

voer deze af of geef dit aan op de werkvergunning!

Controleer of de taak volledig is afgewerkt is, dit wil

zeggen dat alle dichtingen, flensen, flensbeschermingen,

koppelingen… terug goed zijn gemonteerd.

Tijdelijke wijzigingen moeten worden gemeld in het

meldingregister bij “Tijdelijk wijzigingen” en ook worden

ingebracht via de tool ”Ingave”.
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Betreden van stellingen

Iedereen die een stelling wil betreden moet de opleiding

‘betreden van stellingen’ gevolgd hebben.

Contacteer de Preventiedienst als je deze opleiding wil

organiseren.

Waar moet je op letten als je een stelling wil betreden?

 Stellingkaart aanwezig en niet ouder dan 10 dagen. Als 
de stelling niet in orde is, verwijder dan het keuringslabel 
en stel de opdrachtgever / afroeper op de hoogte.

 Stellingen enkel betreden via de voorziene
toegangsmiddelen.

 Is de toegangsladder correct bevestigd?

 Bij klimmen/afdalen van ladder steeds het 3 punts
principe toepassen.

 De toegangen tot de stelling moeten in orde zijn en vrij
van obstakels.
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Betreden van stellingen

 De vloer moet volledig dicht zijn.

 Het platform moet voorzien zijn van plinten, boven- en
tussenleuning, toegangspoortje/klaphekje

 Geen beschadigde of losse onderdelen aan de stelling?

 Stelling niet betreden of gebruiken bij windsnelheden vanaf
+/- 60 km/u, bij twijfel kan men steeds terecht op het
nummer 6906 van de PEVO.

 Bijkomend voor rolsteigers: wielen moeten geblokkeerd
zijn.

 De stelling mag slechts worden gebruikt wanneer de 
veiligheid en gezondheid van de gebruikers niet in gevaar 
kan gebracht worden.
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Kleurcodes periodieke 

keuringen hefgereedschap

Alle aanslagmateriaal dient om de drie maand gekeurd

te worden. Controleer bij elk gebruik de kleurcode op

het hefgereedschap!

De overgang van één periode naar een volgende

periode zal elkaar overlappen (einde van een

periodekleur en het begin van een periodekleur).

Dit heeft te maken met het feit dat de keurder alle

toestellen over de gehele site moet keuren en dit neemt

tijd in beslag.

J F M A M J J A S O N D

Rood = afgekeurd: NIET MEER GEBRUIKEN!
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Alarmsignalen

Het evacuatiesignaal in alle diensten is een continue toon

 dienst verlaten en zich naar de verzamelplaats 

begeven.

De dienst mag pas terug betreden worden na vrijgave 

door de bedrijfsbrandweer.

Betekenis van andere alarmsignalen:

gasalarm, met verbod om de afdeling te betreden 

(LEW, BZM Omnibus)

=> BLAUW KNIPPERLICHT
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Afgezonderd tewerkgestelden                         

( dodemansbeepers )

Een werknemer is afgezonderd

tewerkgesteld als hij buiten het zicht- en 

hoorbereik van andere personen 

werkzaamheden uitvoert.

Indien hij hierbij wordt blootgesteld aan een 

verhoogd risico, zal hij een 

dodemansbeveiliging moeten dragen.

De Bedrijfsbrandweer beschikt over een 

20-tal portofoons die zijn uitgerust met een 

dodemansalarm. 

Als de alleenstaande werknemer zich in 

een noodsituatie bevindt, kan hij via de 

rode knop op het toestel, een alarm 

genereren of via de radio om hulp vragen. 

Indien de werknemer zelf niet meer in staat 

is om een noodoproep te doen, zal het 

toestel na een vast ingestelde tijd, zelf een 

alarm doorsturen (no-move alarm).
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5S 

“Orde en netheid is een noodzakelijke voorwaarde om 

tot een veilige werkomgeving te komen”.

5S is een proces dat orde en netheid realiseert op onze 

werkplaats en dit op een duurzame wijze

Maar 5S is méér dan dat!

5S zorgt er eveneens voor dat we op ELK moment het 

juiste gereedschap ter beschikking hebben om onze taken 

correct en veilig uit te voeren.

Op deze wijze voorkomen we de safestart-

gemoedstoestanden haast, vermoeidheid, 

zelfoverschatting en frustratie, met alle mogelijke gevolgen 

vandien!

5S is een 5-stappen proces waarbij elke stap een 

resultaat beoogt. Enkel door een gerichte toepassing van 

alle 5 stappen zal men een voldoening gevend -5S-

resultaat realiseren.



Veiligheidsbrochure 60

5S 

Stap 1 : Scheiden en Schiften

Deze stap heeft tot doel enkel deze voorwerpen over te 

houden op de werkplaats die hier echt nodig zijn.

Stap 2 : Schikken en Sorteren

De voorwerpen die behouden blijven in deze zone na S1, 

dienen een vaste en geschikte plaats te krijgen. 

Stap 3 : Schoonmaken

De zone schoonmaken en –houden, door het afspreken 

en vastleggen van effectieve schoonmaakplannen

Stap 4 : Systematiseren en Standaardiseren

De vaste en geschikte plaatsen labelen. 

Stap 5 Standhouden en Stimuleren

Op regelmatige wijze de zone auditeren met behulp van 

de gestandaardiseerde auditchecklijsten
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Elektriciteit

(gewaarschuwden - BA4)

Personen die de nodige richtlijnen gekregen hebben over de

gevaren, maar vooral over de correcte werkwijzen en na te leven

regel, om welomschreven taken in verband met elektriciteit veilig

te kunnen uitvoeren. Ze moeten in staat zijn om zelf, buiten de

gegeven regels, gevaren te zien of maatregelen te bepalen, maar

moeten zodra zich onvoorziene situaties voordoen, bijkomende

instructies vragen.

BA4: enkel toegang tot elektrische borden en installaties met 

niet genaakbare delen. (indien er in de borden genaakbare delen 

onder spanning zijn, wordt dit op het bord aangeduid en mogen 

alleen BA5 opgeleiden dit bord openen)

Toegestaan:

 Verwijderen en terugsteken zekeringen t/m 63A.

 Uit- en inschakelen van automaten t/m 63A.

 Resetten van thermische motorbeveiligingen.

 Bediening van equipment.

Niet toegestaan:

 Uitvoeren van metingen.

 Los- of vastmaken van draden.

 Aanpassen van de installatie (overbruggen, toevoegen of   
wegnemen van onderdelen, …).
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IEDEREEN kan een melding maken

van een schierongeval of van een

gevaarlijke situatie via het Meldpunt

op Sharepoint (bij dienstbeheer van

de eigen dienst).

Indien na onderzoek blijkt dat het geen gevaarlijke situatie

is, dan wordt de melding zonder gevolg afgesloten. Alle

meldingen blijven wel bewaard, ook degene die zonder

gevolg afgesloten zijn. Via meldpuntbehandeling krijg je

altijd feedback over je melding.

Hoe een onveilige situatie 

melden?
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Preventieoverleg

 Een forum waar preventie bespreekbaar is. Elke laag van

de hiërarchische lijn in de dienst is betrokken (van

uitvoerder tot manager) samen met de preventieadviseur.

 Deze overlegmomenten verzekeren de communicatie op

alle niveaus over lopende onderwerpen en acties.

 Agenda bestaat uit vaste punten en ad hoc aangebrachte

punten door de deelnemers

 Vaste agendapunten:

 Eerste zorgen en incidenten.

 Interne CPM’s.

 Dienstoverschrijdende CPM’s.

 Toelichting nieuwe procedures.

 Opmerkingen PV’s van indienstname.

 Opvolging toolbox veiligheidsflash.

 Opmerkingen observatierondgangen.

 Ad hoc punten:

 Advies en varia vragen.
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SafeStart

SafeStart zorgt er voor dat medewerkers de 

gemoedstoestanden bij zichzelf herkennen en leert hen 

technieken om ze in staat te stellen in grote mate de 

eigen veiligheid in positieve zin te beïnvloeden.

SafeStart gaat niet over techniek of ander mensen, maar 

over jezelf.

SafeStart gaat niet over overtredingen, maar over de 

fouten die we niet wilden maken.

Gemoedstoestanden leiden tot ernstige fouten waardoor 

klein risico ineens een groot risico wordt.

Statistisch gezien, vallen 95% van de primaire oorzaken 

binnen de risicopatronen van de gemoedstoestanden.
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SafeStart
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Observatierondgangen

Het veiligheidsgedrag van medewerkers verbeteren door 

rechtstreeks met hen te spreken :
 op de werkvloer  

 in een sfeer van openheid en vertrouwen

Veilig gedrag waarderen.

Zowel veilige als onveilige handelingen bespreken om 

de veiligheidsattitude te verbeteren.



Verkeersreglement
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Verkeersplan

Je kan het verkeersplan van Umicore in Hoboken 

terugvinden op sharepoint.

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/pevo/die

nstbeheer/VerkeersReglementPlannen/verkeersreglement

.pdf

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/pevo/dienstbeheer/VerkeersReglementPlannen/verkeersreglement.pdf
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Verkeersplan

De groene wegen zijn de fiets- en voetpaden.

Parkeer steeds je fiets op de daarvoor voorziene 

plaatsen. 

Let op voor intern verkeer! 
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 Fluohesje is verplicht op alle wegen: te voet, per fiets of 

in voertuig. Het is altijd verplicht zodra je de fabriek 

via een draaikruis betreedt, behalve in de neutrale 

zone. (parking, Centrale administratie, zone van Ingang 

A – ingang B naar Pevo, draaikruis labo tot ingang labo) 

 In elk voertuig: gordel dragen, lichten aan, maximum 

snelheid 30 km/u, inhaalverbod, verbod op radio en 

gsm-gebruik in voertuig en op fiets!

 Elk gebouw heeft een eigen code (zie ook wegwijzers) 

en elke dienst heeft een verzamelplaats

verzamelplaats

Algemene regels

http://alertshop.nl/veiligheidsgordel-verplicht.html


Veiligheidsbrochure 71

Zonering ( PBM code )
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Zonering ( PBM code )

Neutrale zone

• geen gevaar, dus geen bijkomende bescherming nodig

• gesloten schoenen en fluohesje of –jas aan te raden

• Groene zone

• Beperkt gevaar

• Gesloten schoenen en fluohesje of –jas verplicht

Oranje zone

• gevaren aanwezig, dus standaard PBM’s

• Armen en benen bedekt (werkkledij)

• Helm, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen verplicht

• In bepaalde omstandigheden: stofmasker, oordopjes 

(zoals aangeduid)

Rode zone

• Bijkomende PBM's in functie van de vergunningen

• Armen en benen bedekt (specifieke werkkledij) 

• Helm, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen verplicht
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Zonering: neutrale zone

Fluohesje of –jas aanbevolen bij alle verplaatsingen

• Fluo is aan te raden omdat je soms wegen met 

gemotoriseerd verkeer dwarst; goede zichtbaarheid is 

daarom noodzakelijk.

Armen en benen bedekt + gesloten schoenen wordt

aanbevolen

• UPMR is een industriële site, gepaste kledij en gesloten 

schoenen wordt aanbevolen

Geldt voor alle personen

• Contractoren/bezoekers: eigen hesje of oranje

Umicore“visitor”

• Hesje vergeten? Hesje ontlenen aan receptie of Ingang 

B of D

Waar ?

• parking en openbare weg

• gebouw CA

• tussen draaikruis Labo en hoofdingang Labo

• in de zone van ingang A -ingang B naar Pevo
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Zonering: groene zone

Fluohesje of –jas verplicht bij alle verplaatsingen op de site

• Fluo is verplicht omdat voet- en fietspaden soms wegen met 

gemotoriseerd verkeer dwarsen; goede zichtbaarheid is 

daarom noodzakelijk.

Gesloten schoenen verplicht

• Armen en benen bedekt wordt aanbevolen

• UPMR is een industriële site, gesloten schoenen zijn verplicht

en gepaste kledij is sterk aan te raden

Geldt voor alle personen

• Contractoren/bezoekers: eigen hesje of oranje“visitor”

• overal: op heel het bedrijfsterrein, dus vanaf de draaikruisen
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Zonering: oranje zone

Altijd aanmelden op de meldingsplaats

Helm, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen verplicht

In bepaalde omstandigheden: stofmasker, handschoenen, 

oordopjes (zoals aangeduid en verkrijgbaar in de dienst)

Armen en benen bedekt

• Umicore: werkkledij / Externen: werkkledij of 

wegwerpoveral 

• Fluo-hesje aangepast aan het risico (gewoon, 

vlamvertragend, antistatisch)

• Binnenzone: niet verplicht

• Buitenzone: verplicht

Specifiek voor externe chauffeurs: 

• bijkomende PBM’s in functie van losprocedure (oranje 

zone wordt tijdelijk een rode zone bv. bij ADR-producten)
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Zonering: rode zone

Steeds aanmelden op de meldingsplaats

Helm, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen verplicht

Armen en benen bedekt (specifieke werkkledij) 

Bijkomende PBM's, in functie van vergunningen, bijvoorbeeld:

• onbrandbare of vuurvaste kledij

• ademhalingsbescherming

• ...



Een eerste zorg of ongeval
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 Meld dit aan je leidinggevende.

 Ga naar de medische dienst.

 Verplichte verwijsnota van de medische dienst indien je 

wegens ziekte het bedrijf verlaat.

 Medisch attest aan HRS bezorgen binnen de 2 werkdagen.

 Ook bij kleine kwetsuren is onmiddellijke verzorging 

noodzakelijk!

 Dit geldt ook voor ziekte op het werk.

Wat doen bij eerste zorg?
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 Blijf kalm en spreek duidelijk.

 Geef gedetailleerd de plaats van

het incident op.

 Pas eerste hulp toe, in zoverre je daartoe

een opleiding hebt gekregen.

 Vang de ziekenwagen op & begeleid de

hulpverleners naar het slachtoffer.

 Indien je zelf slachtoffer bent:

 verwittig onmiddellijk jouw leidinggevende.

 laat je verzorgen op de medische dienst.

 indien nodig: doorverwijzing naar een ziekenhuis.

 aangifte bij de arbeidsongevallenverzekering AXA gebeurt door 
Umicore.

 medisch attest aan HRS bezorgen.  

Bel naar het noodnummer (03821) 6300

Wat doen bij een ongeval?
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Snelle feitenverzameling

Elke eerste zorg of incident, met een hoog potentieel 

risico, wordt gemeld aan de aanwezige leidinggevende.

Deze verzamelt nog binnen dezelfde ploeg de volgende 

gegevens:
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Snelle feitenverzameling

Deel 2 van het document op SharePoint wordt verder 

aangevuld binnen de 24 uur). 

Er kunnen ook foto’s toegevoegd worden



Milieu
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Algemene richtlijnen leefmilieu

Voorkomen van waterverontreiniging
 Geen andere oplossingen dan water in de interne riool 

lozen.

 Gemorste oplossingen meteen verwijderen met 

absorberend materiaal.

 Speciale afvalwaters kunnen in dienst waterzuivering 

verwerkt worden na overleg met de leiding van de 

dienst en voorleggen lozingsdocument.

 Incidenten meteen aan dienst waterzuivering melden 

(6673).

Voorkomen van luchtverontreiniging
 Voorkom stofontwikkeling.

 Draag zorg voor gaszuiveringsinstallaties.

Energie
 Leg machines stil wanneer ze niet gebruikt worden.

 Doe de lichten uit bij het verlaten van een lokaal. 

 Hou verwarmde lokalen gesloten
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Algemene richtlijnen leefmilieu

Voorkomen van bodem-en 

grondwaterverontreiniging
 Gemorste producten op onverharde ondergrond 

meteen opkuisen.

 Incidenten melden aan dienst Leefmilieu 6687

 De opslag van gevaarlijke producten en gassen moet 

gebeuren conform de Vlarem-wetgeving 

(opvangbakken, afstandsregels).

 Recipiënten met gevaarlijke vloeistoffen moeten op 

lekbakken, die bij voorkeur onder een afdak staan. 

Indien dit niet mogelijk is, volg dan de procedure voor 

regelmatige controle van de inhoud van de lekbak: niet 

gecontamineerd regenwater mag afgelaten worden 

naar de riool, anders afvoer in overleg met 

dienstverantwoordelijke.
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Algemene richtlijnen leefmilieu

Afvalverwijdering
 Afvalstoffen worden gescheiden opgehaald, meer informatie 

in het afvalstoffenplan van de dienst.

 Ophalen van volle containers wordt afgesproken met PEVO 

(6221). Het containerpark is steeds gesloten

 aflevering van afvalstoffen zoals KGA rechtstreeks in het 

containerpark moet ook afgesproken worden met PEVO.

Voorkomen van geluidshinder
 Activiteiten met sterke externe geluidshinder moeten zoveel 

mogelijk vermeden worden en zijn verboden tussen 19u00 en 

07u00.

 Vermijd hindergeluiden (bv. hard neerzetten container).

 Denk eraan dat de omwonenden ’s nachts slapen en dan 

extra gevoelig zijn voor geluiden.
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Wat vind ik waar?
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Wat vind ik waar ?

Op de Site Veiligheid vind je links naar Algemene 

veiligheidsbrochure/ dienst specifieke veiligheidsbrochure 

/ veiligheidsvademecum / verkeersreglement/  enz. 

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/veiligheid/Si

tePages/Home.aspx

De dienstinterventiedossiers staan in dienstbeheer / 

Environment, Health & Safety

De Algemene veiligheidsbrochure is ook verkrijgbaar als 

presentatie (klassikale training) en als e-learning pakket 

(individuele training).

(meer info via de Preventiedienst)

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/veiligheid/SitePages/Home.aspx
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Noodnummers  

Medische spoeddienst 6300

Brandweer 6300

Interne bewaking 6515

Medische dienst – verpleging 6289

Receptie 7111

Met gsm moet het volgende prefix gebruikt worden:

03 / 821  ….




