
 

 

  

Welkom bij 

Umicore Precious Metals Refining 
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Voorwoord 
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Onthaal contractoren 

Wij vragen u deze presentatie aandachtig te bekijken. 

Vooraleer je de toelating krijgt om het bedrijf te betreden zal je een test 

moeten afleggen om na te gaan of je alle instructies wel degelijk 

begrepen hebt. 

Zijn er zaken onduidelijk of heb je nog vragen na de presentatie: 

 Aarzel dan niet om bijkomende uitleg te vragen aan jouw chef, 

ervaren collega’s of opdrachtgever. 

Domme vragen bestaan niet! 
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Welzijn van de werknemers: een prioriteit 

Wij wensen een hoog veiligheidsniveau na te streven zowel voor ons eigen 

personeel als voor werknemers van contractanten. 

Dit is in onze beleidsverklaring opgenomen onder de 3 slagzinnen van 

Umicore: 

 Wij willen een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen. 

 We doen geen toegevingen op vlak van veiligheid en gezondheid. 

 Iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid. 

 

 

We wensen je alvast een veilig en succesvol werk in onze onderneming! 
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Veiligheidscharter contractoren 

Alle ongevallen zijn te vermijden! 

Dit kan door een doorgedreven preventiebeleid en een veiligheidscultuur die 

door IEDEREEN gedragen wordt. 

Wie bij ons werkt, moet veilig werken en zal daarop beoordeeld en 

daarvoor gewaardeerd worden. 

We hebben het recht de werkzaamheden te controleren, 

het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of 

werkmethodes te verbieden en de werken te stoppen. 
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Onze veiligheidsprincipes 

• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn veiligheid en die van anderen. 

• We spreken mekaar 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 naar 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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Toegang Umicore 

Aanmelden diensten 
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Toegang tot de site 

Wanneer je in deze toegangstest slaagt, krijg je een PERSOONLIJKE badge 

toegekend die je steeds bij je moet hebben. Bevestig de badge zichtbaar aan je 

kledij. 

Deze badge geeft toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en kan 

je eveneens opladen met geld om te kunnen betalen bij betaalautomaten. 

 

Het bedrijf betreden doe je langs ingang B, D of A 

Personenvoertuigen worden geparkeerd op parking C 

• B: ingang / uitgang voor personen tijdens de normale werkuren vanaf 05:00 

• D: ingang / uitgang voor voertuigen vanaf 06:00 tot 18:00.  

Personen kunnen ook langs het draaikruis ingang D het bedrijf betreden 

tussen 05:00 - 18:00. Heb je een bedrijfsfiets dan kan je hier je fiets 

achterlaten binnen het bedrijf. Er is een fietsenstalling voorzien voor 

contractoren. 

• A: ingang / uitgang voor voertuigen buiten de openingsuren ingang D 
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Pevo-bis 

Ruimte om je te douche en om je te kleden is voorzien naast het gebouw 

van de personeelsvoorziening, schuin tegenover ingang B. 

Je krijgt er een kleedkast toegekend mits waarborg van 10 euro, die je 

terug krijgt bij controle van je kastje en afgifte van de sleutel. 

Zorg voor je persoonlijke hygiëne en maak gebruik van de douche na elke 

dagtaak. Zo neem je het stof van de zware (schadelijke) metalen niet mee 

huiswaarts naar je kinderen en partner. 
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Aanmelden diensten 

Iedereen die zich in een productie-installatie, gebouw of werkplaats begeeft, moet 

zich aanmelden op de aangegeven meldingsplaats. 

Vergeet je niet af te melden bij het verlaten van de productie-installatie 

zowel op het einde van de dagtaak als bij het tussentijds verlaten van 

de dienst! 

Zorg ervoor dat je bij het afmelden altijd overtuigd bent dat er niemand van je 

collega’s nog op de werkplek aanwezig is. 

 

Stel vragen indien het werk, de risico’s of de te nemen maatregelen niet 

duidelijk zijn. 
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Zonering 

Umicore werkt met 3 kleurenzones om 

duidelijk aan te geven welke persoonlijke 

beschermingsmiddelen er moeten 

gedragen worden, respecteer deze 

zones: 
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Groene zone:  

• Alle voet- en fietspaden 

• UPMR is een industriële site, gepaste kledij en 

schoenen is aangeraden 

• Fluohesje of -jas verplicht bij verplaatsingen op het 

bedrijfsterrein tussen begin en einde werktijd 

 

Oranje zone: 

 Steeds aanmelden op de meldingsplaats 

 Helm, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen 

verplicht 

 Armen en benen bedekt (voor werkzaamheden: de 

daartoe verplichte werkkledij)  

 In bepaalde omstandigheden: stofmasker (zoals 

aangeduid)  
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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: 

 brandvertragende kledij 

 ademhalingsbescherming 

 ... 

  



 

 

  

 

 

Gevaarlijke Producten 
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Gevarenetiket op producten 

 

 

H-zinnen: (H = Hazard) de risicozinnen die wijzen op de 

gevaren van een product. 

P-zinnen: (P = precaution) dit zijn de 

voorzorgsmaatregelen die je moet nemen. 

Gevarensymbolen 
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Gevaarsidentificatie op tanks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevarensymbolen 

GEVI-code: 
Gevarencode ADR 

UN-nummer: 
verwijzing gevaarlijk 

product 
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Gevaarsidentificatie opslagplaatsen  

Gebodstekens Verbodstekens 

Gevarensymbool 
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Pictogrammen 

Pictogram Betekenis Betekenis 

 

SCHADELIJK 

IRRITEREND 

Irriterende producten veroorzaken bij direct, 

langdurig of herhaald contact 

jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen. Als de 

dosis hoog is, kunnen ze 

schadelijk zijn. 

 

(ZEER) GIFTIG 

Giftige producten kunnen bij inademing, inslikken of 

opname door de huid 

zelfs in kleine hoeveelheden een gevaar voor de 

gezondheid opleveren of tot 

de dood leiden. 

 

CORROSIEF Corrosieve of bijtende producten tasten bij contact 

het levend weefsel aan: 

ze vernietigen de huid en slijmvliezen en kunnen 

zeer zware (brand)wonden 

veroorzaken. Soms zijn ze ook corrosief voor 

metalen. 

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=77
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=76
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=75
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Pictogram Gevaar Betekenis 

 

ONTVLAMBAAR Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk in 

de aanwezigheid van een 

vlam, een warmtebron (zoals een heet oppervlak) 

of een vonk. 

 

OXIDEREND Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en 

bevorderen zo sterk de 

verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen. 

 

EXPLOSIEF Ontplofbare producten kunnen door een vlam, 

warmte, een schok of wrijving 

tot ontploffing komen. Ze kunnen ernstige 

verwondingen en grote materiële 

schade veroorzaken. 

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=72
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=73
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=71
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Pictogram Betekenis Betekenis 

 

MILIEUGEVAARLIJK Milieugevaarlijke producten vormen op korte of 

lange termijn een risico voor 

de fauna en flora in het water en tasten de 

ozonlaag aan 

als ze in de natuur terechtkomen. 

 

SCHADELIJK VOOR DE 

GEZONDHEID OP 

LANGE TERMIJN 

Deze producten kunnen erg gevaarlijk zijn voor de 

gezondheid, organen 

beschadigen, kanker veroorzaken, het genetisch 

materiaal of de vruchtbaarheid 

en het (on)geboren kind aantasten. Ze kunnen 

dodelijk zijn bij inademing. 

 

HOUDER ONDER DRUK Deze producten zijn opgeslagen in een houder 

onder druk. Het gaat 

bijvoorbeeld om flessen met zuurstof, acetyleen, 

koolmonoxide of kooldioxide. 

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=79
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=78
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=74
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Gevaarlijke producten 

Vier specifieke risico’s ten gevolge van onze activiteiten: 

1. Stof van zware metalen, waaronder lood, arseen en cadmiumstof 

 Draag steeds minimum een P3 stofmasker. Blootstelling aan dit stof kan op termijn 

ernstige gevolgen hebben 

2. Vorming van Arsine mogelijk in sommige diensten. Arsine is een uiterst 

giftig gas! 

 Draag steeds de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de 

plaatselijk opgelegde regels strikt op, bijvoorbeeld volledig verbod in sommige installaties 

op aluminium of gegalvaniseerd staal 

3. CO ( Koolmonoxide )gas: wordt gevormd in de ovens. Je ziet het niet, proeft 

het niet, ruikt het niet. 

 Houd rekening met de plaatselijke alarmen en volg de maatregelen die op de vergunningen 

vermeld staan. Op bepaalde plaatsen zal je een mobiele detector bij je moeten hebben, 

uitgegeven bij de aanmeldingsplaats 

 



 

 Onthaal contractanten 22 

 

 

 

 

4. SO2 (Zwaveldioxide): kleurloos gas met een scherpe karakteristieke reuk. 

 Houd rekening met de plaatselijke alarmen en volg de maatregelen die op de vergunningen 

vermeld staan. Op bepaalde plaatsen zal je een mobiele detector bij je moeten hebben, 

uitgegeven bij de aanmeldingsplaats 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gas_(aggregatietoestand)
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Algemene regels en 

signalisatie 
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Verboden op onze terreinen 
 

  
Verbod tot het 

binnenbrengen, 

het bij zich hebben en 

het gebruik van alcohol 

en drugs 

TOTAAL rookverbod  

(ook in voertuigen) 

Behalve tijdens de 

schafttijd op de 

voorziene rookplaatsen  

Verbod tot eten en 

drinken in 

productie-

installaties, 

werkplaatsen 

en in de wagens 

Verbod op 

fotograferen en 

filmen 
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Bijkomende verbodstekens 
 

Vuur, open vlam en roken verboden 

 
 

 Verboden voor personen met een pacemaker 

 

 

 

Verboden toegang voor onbevoegden 

 
 

Verboden doorgang voor voetgangers 
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 Voorbeelden Waarschuwingssignalen  

 Explosiegevaarlijk gebied  Algemene waarschuwing 

 Explosief materiaal   Beklemmingsgevaar, draaiende onderdelen 

 Laserstraal  Hangende lasten 

 Hoogteverschil (valgevaar)  Hindernis op vloerhoogte 

Zelf startende machine  Beklemmingsgevaar 

 Elektriciteit  Vorkheftrucks of ander industrieel transport 

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=284
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=228
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=229
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=252
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=231
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=242
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=235
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=234
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=245
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=246
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=239
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=241
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Verkeer op onze terreinen 

 
 Maximum snelheid  

 

 Dimlichten verplicht, ook overdag 

 

 Draagplicht van de gordel 

 

 Inhaalverbod van kracht op heel de site 

 

 Steeds aandacht voor het industrieel verkeer zoals wielladers, heftrucks en andere 

vrachtwagens 

 

 Enkel HANDENVRIJ bellen als je aan het stuur zit, niet sms’en.  

 

 

 Enkel parkeren op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Dien je toch af 

te wijken van deze regel, parkeer u niet voor een blushydrant of onder een 

pijpenbrug. 

  

  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://brandweerbrasschaat.be/site/sites/default/files/bovengrondse hydrant 1.jpg&imgrefurl=http://brandweerbrasschaat.be/site/content/hydranten&h=480&w=360&tbnid=MeY7RNtQTuKeEM:&docid=E_5jnElghVG9UM&ei=OW9EVrWvNIf7arSIuKgG&tbm=isch&ved=0CEgQMygiMCJqFQoTCPWvstHbiskCFYe9GgodNAQOZQ
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyJ_sHHiskCFcM9Ggod4tUPJA&url=http://esign.hsdev.com/main.php?g2_itemId%3D2420&psig=AFQjCNFkSHsSfeQtUOq1Ad-ADaYPICaRNg&ust=1447406460988501
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Orde en netheid 

Na het werk moet elke uitvoerder zijn werkplaats 
opgeruimd en proper achterlaten, altijd en overal! 
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Vergunningen 
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De werkvergunning 

Wat? => Het is uw toestemming om je werk uit te voeren 
als je aan de voorwaarde van de werkvergunning voldoet. 
De nodige PBM’s en bijkomende maatregelen staan hierin 
vermeld. 
 
Nut? => Geeft je meer informatie over het werk en 
bijkomende maatregelen die moeten worden genomen. 
 
Wie? => Wordt uitgeschreven door de opdrachtgever. 
Voor vrijgave van de installatie of werkplaats moet de 
dienst bij aanmelding ondertekenen en de nodige 
maatregelen nemen.  
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Extra aandacht bij LMRA 
Algemene informatie 
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Handtekening/ 

vrijgave door 

dienst 

De nodige PBM’s, af te halen PEVO 

Extra maatregelen uit te 

voeren door de dienst + 

controlepunt voor uitvoerders 
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De LMRA 
LMRA = Last Minute Risico Analyse 
 
Wat? => Is een checklist om te overlopen en in te 
vullen nadat je je hebt aangemeld en voor je aan je 
taak begint. 
 
Nut? => Helpt je om te beslissen of alles in het 
werk gesteld is zodat je veilig aan het werk kunt 
gaan. 
 
Wie? => Door alle uitvoerders in te vullen.  
 
(LMRA vermelding HOOG RISICO = invullen 
samen met dienst) 
 
Stel je vast dat er iets niet in orde is, begin niet 
met de werken maar vraag eerst verdere info bij 

de aanmeldingsplaats 

 

Te ondertekenen door uitvoerders 

Checklist: aanvinken wat van toepassing is en in orde is bevonden 
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De vuurvergunning 
 

  Wordt gebruikt om brand- of 
ontploffingsgevaren te voorkomen. 
 
Deze kunnen ontstaan bij werken 
met open vuur, blanke vlam of 
hittepunt (lassen, snijbranden, 
solderen, afbijten, afbranden van 
verf of vernis. 
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De betredingsvergunning 

 
Deze procedure beschrijft de werkwijze die 
gevolgd moet worden indien er in ruimten 
gewerkt moet worden waar er:  

 zich gevaarlijke gassen kunnen bevinden 
of kunnen ontstaan  

 een tekort aan zuurstof is of zou kunnen 
ontstaan  

 een beperkte evacuatiemogelijkheid is.  

 
Dit zijn onder andere: reservoirs, kuipen, 
reactoren, riolen, kanalen en schouwen. 
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2 soorten betredingsvergunningen: 
 

 Met toezichter: Hier dient iemand van de dienst of aannemer permanent 
toezicht te houden bij betreding van de risicozone. (geen specifieke opleiding 
vereist) 
Betredingsvergunning moet worden gelezen, nageleefd en ondertekend door 
de toezichter en uitvoerder. 

 

 Met mangatwacht: een opgeleide persoon die buiten de risicozone permanent 
toezicht uitoefent op werknemers en die in geval van nood de eerste 
interventie kan starten. Dit document moet ook worden gelezen, nageleefd en 
ondertekend door de mangatwacht en uitvoerder.  

 

Op de betredingsvergunning staat extra informatie / PBM’s en de te nemen 

maatregelen voor het werk wordt aangevat. Steeds aandachtig overlopen. 
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Installaties / Machines 
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 Toestellen met beschadigde kabels vormen een groot 
elektrocutiegevaar en mogen nooit gebruikt worden.  

 Elektrische machines en kabels moeten in perfecte staat zijn.  

 Ze dienen gekeurd te zijn door de firma. 

 Op elk toestel moet de naam van de firma vermeldt staan. 

 Houd kabels zoveel mogelijk weg van doorgangen en trappen.  

 Probeer bij voorkeur om kabels op te hangen. 

 

 

 

 

Collectieve 

beschermingsmiddelen 

Elektrische machines en kabels 
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Vergrendelingsprocedure 

Door gebruik te maken van een vergrendelingsprocedure kan je voorkomen dat een 

installatie ongewenst in werking kan treden tijdens een onderhoud. 

Zorg er dan ook altijd voor dat je als uitvoerder uw deel van de 

vergrendelingsprocedure grondig uitvoert. 
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Procedure 

Op elke dienst is een lockbox of lockbord aanwezig. Hierin komen de sloten en sleutels die 

betrekking hebben tot de vergrendeling. 

 

Er bestaan 4 soorten sloten:  

• Groen slot: slot dat aan de installatie wordt aangebracht door de dienst. 

• Blauw slot: slot dat op de sleuteltang/lockbox wordt gehangen NA controle van de 

vergrendeling ter plaatse en NA testen van de installatie. Dit is het “vrijgave” slot, als dit 

hangt is de installatie veilig gesteld om aan te werken. 

• Rood slot: slot dat door de dienst wordt uitgegeven aan de uitvoerder die het mee aan de 

sleuteltang/lockbox hangt. De sleutel blijft bij de werkvergunning!!! Op deze manier kan de 

installatie nooit ontgrendelt worden wanneer jij nog aan het werk bent. 

• Geel slot: vergrendeling voor lange termijn 
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Geef de sleutel van je rood slot na de dagtaak altijd terug af aan de dienst 

ter bewaring. Zo kan ook een collega’s de volgende dag verder werken 

aan de installatie wanneer jij niet aanwezig bent. 

 

Bij het afmelden geef je aan of de installatie in orde is om te gebruiken of 

niet. Wees altijd zeker dat er niemand van je collega’s nog op de werkplek 

aanwezig is bij het afmelden. 
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Collectieve 

beschermingsmiddelen 
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Als je werken uitvoert die gevaar voor anderen inhouden dan 
moet de risicozone afgebakend worden. 

 
Dit kan door middel van afspanlinten (enkel rood-witte linten), hekken, 
kegels en linten, … Gebruik bij voorkeur een stevige afbakening 
zoals hekken. 
 
 

 
Nieuwgebouwde platformen, putten, kuilen… moeten 
worden afgebakend met een stevige afbakening (in 
hout of metaal). Zorg voor stootpinten als er geen 
rand aanwezig is (vallend materiaal vermijden). 

 

  

Afbakeningen 
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Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen 

(PBM’s) 
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PBM’s 

PBM’s kunnen verschillen naargelang de dienst waar je zult gaan werken. 

Volg het advies van de desbetreffende dienst op en draag altijd de voorschreven PBM’s 

vermeldt op de werkvergunning. 

 

Standaard zal je altijd het werk moeten 

aanvangen met volgende PBM’s: 

 Werkpak met lange mouwen en 

pijpen 

 Helm 

 Bril 

 Fluovestje 

 Werkschoenen 
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• Persluchtmasker 

• PVC pak 

• PVC laarzen 

• … 

 

Of via de vergunning : 

 

Bijkomende PBM’s kunnen opgelegd worden 

 

      

 

 

 

     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasmasker verplicht 

Veiligheidshandschoenen 

verplicht 

Gehoorbescherming 

verplicht 

 

 

Veiligheidsbril 

verplicht 

via lokale aanduiding :

  

http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=210
http://sharepoint.eu.umicore.com/sites/UPMR/hs/prev/dienstwerking/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={7AE4B33D-8BFF-4D0C-A672-8EE9F1857808}&ID=205
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Aangepaste PBM’s moeten STEEDS gedragen worden: 

 Wanneer je met gevaarlijke producten werkt. 

 Wanneer je in of aan een productie-installatie werkt. 

 

 Draag ALTIJD de PBM’s die op uw werkvergunning vermeldt staan. 

 

 PBM’s afgehaald bij Umicore blijven op Umicore. Neem je PBM’s mee 

buiten het fabriek zal dit worden aanschouwd als diefstal.  Bij de eerste 

vaststelling zal er een boete worden aangerekend van € 500. Bij de volgende 

vaststelling zal je van het fabriek worden verwijdert. 
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 Werken op hoogte 
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Bescherming tegen vallen 

Bij werkzaamheden vanaf 2 meter hoogte moet je je beschermen tegen vallen. 

Bij voorkeur moeten collectieve beschermingsmiddelen gebruikt worden. 
Indien dit niet mogelijk is, wordt een valharnas gedragen.  

In een hoogwerker of schaarlift is het dragen en vastmaken van 
valbescherming verplicht. Van zodra de motor start moet je vastgehaakt zijn 
aan het gekeurd aanslagoog in de kooi van de hoogwerker. 

 

  Individuele 

bescherming: 

valharnas 

 

Collectieve 

bescherming: 

steiger met 

borstleuning 
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 Steigers mogen enkel betreden worden wanneer een geldige 
keuringssticker aanwezig is.  

 Geen enkele aanpassing (zelfs niet het tijdelijk verleggen 
van een plank) mag uitgevoerd worden door onbevoegden. 

 Orde en netheid, ook op steigers! 

 Laat geen klein materiaal rondslingeren op de steiger. Zorg voor 
gereedschapsbakken 

 

  

Gebruik van steigers 
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Gebruik van hoogwerker en schaarlift 

 

 

Gebruik uw gezond verstand en 

bescherm uzelf en collega’s 

 

 

 

 

 

 Enkel gebruiken als je hiervoor een attest hebt; 

 Draag altijd uw valharnas; 

 Gebruik uw valharnas en klik u vast; 

 Ga nooit op de reling staan van kooi; 

 Span uw werkzone af; 

 Stap nooit zomaar uit de kooi op hoogte. 
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Overstappen op hoogte uit hoogwerker 

 

Nooit de kooi van een hoogwerker of schaarlift op hoogte 

verlaten!!! 

 

Is er geen andere optie dan de kooi te verlaten, dan doe je dit eerst in overleg met de 

werfleider van Umicore en met de Preventiedienst.   
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Gebruik van ladders 
Ladders mogen slechts gebruikt worden om hoogteverschillen te overbruggen.  

 

In sommige uitzonderlijke omstandigheden moet men van dit 
principe afwijken.  

Wanneer afwijking toelaten? 

 Risicoanalyse door aannemer; 

 Goedkeuring door Preventie Umicore



 

     

 

Noodplan 
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Doet zich  

• een ongeval,  

• een gasuitbraak,  

• een brand … voor  

Bel het intern alarmnummer 

6300 

Dit nummer bevindt zich op elk telefoontoestel 

U kunt dit nummer ook via GSM bereiken: 03/821.6300 
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Bij ELK contact van een product met de huid of de ogen 

moet de nood- of oogdouche gebruikt worden.  

Informeer vóór de uitvoering van jouw werk waar de 

dichtstbijzijnde nood- en oogdouche gelegen is. Als dit 

gekend is duid je dit aan op de LMRA.  

Nood- en oogdouches zijn met volgende pictogrammen 

aangeduid: 
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Bij kleinere verwondingen / eerste zorgen: 

- Altijd laten verzorgen op onze medische dienst 

ter hoogte van ingang B 

- Of bel  6289 ( via GSM 03/821.6289 ) 
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Evacuatie 

Sirene: continu toon  

Betekenis: 

Evacueer de betrokken dienst 

Verplaats je HAAKS op de windrichting 

Te nemen acties: 

1. stop de werken en doof alle vuur 

2. sluit ramen en deuren 

3. ga naar de aangeduide verzamelplaats 



 

  

We hopen dat je deze instructies goed  

begrepen hebt. 

Je dient te slagen in de test om een  

persoonlijke toegangsbadge te krijgen. 

Je kan al deze veiligheidsinstructies  

nalezen in de onthaalbrochure die je  

zult ontvangen. 

We wensen je alvast veel succes en  

een veilige uitvoering van je werk! 


