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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar  Manager Operations RZB 

Manager Operations DUV 
 

Autorisatie 
eindverantwoordelijke(n) 

 Manager SHEQ   

Toetser Patrick Vanrolleghem Senior Veiligheidskundige  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
13 15-1-2018 P. Vanrolleghem Actualisatie a.d.h.v. AI-05 Veilig werken in 

besloten ruimten 
14 7-3-2019 P. Vanrolleghem Toevoeging 4.2.7 vanuit Arbocatalogus 

Afvalbranche (klasse II dubbel…) 
15 21-1-2021 D. Feege Controle en actualisatie  

1. Doel 

Doel van deze procedure is een veilige werkwijze voor het betreden en werken in besloten ruimten. 

 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 
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3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
Een besloten ruimte voldoet 
tenminste aan één van deze 
kenmerken 

- Moeilijk toegankelijk 
- Slecht te ventileren (slechte natuurlijke ventilatie) 
- Mogelijk zuurstof tekort 
- Moeilijk contact met de omgeving 

Enkele voorbeelden van 
besloten ruimten bij AVR 
zijn: 

- Afvalbunkers (alleen de bunkerput, niet het gebouw) 
- Opslagtanks, drukvaten, Wassers 
- Pijpleidingen, koelwaterleidingen 
- Schoorstenen en rookgaskanalen 
- E-filters, verdampers 
- Verbrandingsovens en ketelsecties 
- Riolen en septic tanks 
- Kruipruimtes, weegkelders, liftschachten, pompkelders (zoals RWP in RZB) 
- Putten en sleuven dieper dan 1,5 meter 
- Scheepstanks en dubbele bodems 
- Tankcontainers en tankauto’s 

Gevaar besloten ruimten: 

Brand of explosie 

Het gevaar voor een brand en / of een explosie is aanwezig wanneer in de besloten ruimten 
brandbare vloeistoffen of gassen opgeslagen zijn geweest. Ook te hoge concentraties aan stof zoals 
houtstof of actief kool kan leiden tot een stofexplosie.  

Om brand en explosies te voorkomen moeten er preventieve maatregelen worden genomen. 
Wanneer de concentratie explosieve gassen en dampen in een besloten ruimte lager is dan 10% van 
de onderste explosiegrens (LEL) dan is het gevaar voor een brand en explosie minimaal en mag de 
ruimte betreden worden. 

Dit geldt niet voor fijn stof, zoals houtstof of actief kool. Een LEL meting zegt niets over de kans op 
een stofexplosie.  

Gevaar besloten ruimte: 

Verstikking 

Zuurstoftekort in een besloten ruimte kan ontstaan doordat de ruimte gevuld is geweest met inerte 
gassen. Als inert gas wordt gebruik gemaakt van stikstof (N2) of kooldioxide (CO2). Enkele 
voorbeelden waarvoor een inert gas zoals stikstof wordt toegepast zijn bij het leegdrukken van 
opslagtanks en / of het voorkomen van explosiegevaar. 

Ook kan zuurstoftekort ontstaan door bijvoorbeeld roestvorming in een afgesloten tank. Daarnaast 
kunnen gistingsprocessen voor zuurstoftekort zorgen (biologische reacties).  

Gevaar besloten ruimte: 

Bedwelming of vergiftiging 

Veel stoffen die in besloten ruimten worden opgeslagen of tijdens de werkzaamheden vrijkomen, 
kunnen een schadelijke werking op het menselijk lichaam hebben. In rioolsystemen en gierkelders 
kunnen door rottings- of gistingsprocessen giftige concentraties aan gassen of dampen ontstaan. Bij 
blootstelling aan schadelijke stoffen mag de vastgestelde grenswaarde niet worden overschreden. 
Als toelaatbare waarde voor schadelijke stoffen geldt de grenswaarde van een gas, damp, nevel en / 
of stof in de lucht op de werkplek.  

Gevaar besloten ruimte: 

Beknelling 

Wanneer zich in de besloten ruimte bewegende delen bevinden, bestaat het gevaar dat deze 
onverwacht in beweging worden gezet en personen die zich in de ruimte bevinden hierdoor worden 
geraakt. Alvorens de ruimte te betreden dienen er maatregelen genomen te worden om 
beknellingsgevaar te voorkomen. 
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Gevaar besloten ruimte: 

Elektrocutie 

Het werken in besloten ruimten, waar gebruik moet worden gemaakt van elektriciteit, brengt een 
verhoogd risico met zich mee. Wanneer met elektrische verlichting en / of apparatuur moet worden 
gewerkt, dan bestaat het gevaar van elektrocutie. Voor het werken met elektrische gereedschappen 
en / of apparatuur zijn speciale veiligheidsregels opgesteld. Uitgebreide veiligheidseisen voor het 
werken in besloten ruimten onder gebruikmaking van elektriciteit zijn o.a. opgenomen in de 
Nederlandse normen NEN 1010 en NEN 3140. 

Gevaar besloten ruimte: 

Vallen, uitglijden, vallende 
voorwerpen, struikelen 

Bij het werken in besloten ruimten geldt in de meeste gevallen dat er verscheidende gevaren 
tegelijkertijd kunnen optreden. Hier dient bij betreding een medewerker zich ook bewust van te zijn. 
Vallen, uitglijden, vallende voorwerpen en struikelen zijn gevaren die altijd wel voor kunnen komen 
tijdens een betreding van een besloten ruimte. Daarnaast kunnen de grotere gevaren als  
elektrocutie, beknelling, bedwelming of vergiftiging, verstikking, brand of explosie zich ook 
voordoen. 

 



 

AVR Managementsysteem  
50.005 Besloten ruimten 

Uitgiftedatum: 19 november 2020                           Printversies zijn niet gecontroleerd 4 
 
 

4. Werkwijze 
4.1 Aanduiding besloten ruimte 

Toegangen tot besloten ruimtes dienen te zijn voorzien van duidelijke bebording met de tekst ‘besloten 
ruimte’. Alle mangaten die toegang geven tot een besloten ruimtes dienen na opening te voorzien van deze 
aanduiding. 

 

4.2 Voorwaarden voor betreding bij normale omstandigheden 

Voor het betreden van en werken in een besloten ruimte gelden de volgende voorwaarden: 

 De besloten ruimte is productvrij en veilig gesteld 
 De besloten ruimte zoveel als mogelijk is ontdaan van stoffen (vliegas, afval, A-cokes)  
 De wachtchef toestemming heeft gegeven voor betreding (via werkvergunning of inschrijven) 
 Gastesten aantonen dat er geen brandbare gassen, dampen of giftige stoffen aanwezig zijn 
 Gastesten aantonen dat het zuurstofpercentage ligt tussen de 20 en 21 vol.%  

(minimaal 18% zuurstof aanwezig is een vereiste).                                                                                               
 Gastesten aantonen dat de concentratie van explosieve gassen / dampen lager is dan 10% LEL 
 Betreder een persoonlijke gasmeter bij zich heeft, of dat de ruimte met een continue gasmeting wordt 

bewaakt 
 Er is een mangatwacht aanwezig 

 
4.2.1 Veilig stellen: afblinden van leidingen en elektrisch- of mechanisch blokkeren 

Een besloten ruimte wordt voor betreding door productie veilig gesteld door leidingwerk los te koppelen of 
door het plaatsen van blind-/steekflenzen. Het losmaken en afsteken van leidingwerk, dient zo dicht 
mogelijk bij de besloten ruimte plaats te vinden. Wanneer het afblinden of loskoppelen van leidingen niet 
mogelijk is, dan mag met toestemming van de wachtchef een double block en bleeder systeem worden 
toegepast. Zie 50.004 Block and bleed. 

Wanneer zich in een besloten ruimte bewegende delen (roerwerken, ventilatoren, kloppers, vlinderkleppen 
e.d.) bevinden die elektrisch worden aangedreven, dan bestaat het gevaar dat deze onverwachts in 
beweging gezet kunnen worden die personen ernstig kunnen verwonden. Er dienen veiligheidsmaatregelen 
genomen te worden, die met zekerheid voorkomen dat de bovengenoemde bewegende delen onverwachts 
in beweging gezet kunnen worden. Voor het elektrisch- of mechanisch blokkeren van bewegende delen zie 
50.003 Label en vergrendelprocedure (LOTO). 
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4.2.2 Gastesten 

Voor het vaststellen van concentraties zuurstof, giftige-, brandbare en / of explosieve gassen / dampen, 
dienen gastesten te worden uitgevoerd. Hiervoor gelden de volgende regels: 

 In alle besloten ruimte worden continue metingen toegepast 
 Genomen gastesten moeten representatief zijn voor de gehele ruimte 
 Gastesten dienen uitgevoerd te worden door hiervoor opgeleide personen 
 Resultaten van de gastesten dienen op de werkvergunning te worden vermeld 
 Iedere verstrekte werkvergunning dient eigen gastestresultaten te krijgen óf permanente 

gasmeetopstelling te krijgen in desbetreffende ruimte 
 
Indien er het vermoeden is dat de omstandigheden zijn gewijzigd, dient er een nieuwe meting uitgevoerd te 
worden.  
 
4.2.3 Zuurstofpercentage 

Voor het werken in besloten ruimte gelden de volgende regels ten aanzien van het zuurstofpercentage: 

Onder normale omstandigheden dient het zuurstofpercentage te liggen tussen de 20 en 21 vol.%.  

Ingeval het zuurstofpercentage hoger is dan 22 vol.%, dan moet de ruimte direct worden verlaten vanwege 
brand- of explosiegevaar. Ingeval het zuurstofgehalte lager is dan 20 vol.%, dan moet de ruimte vanwege 
verstikkingsgevaar direct worden verlaten. Ingeval het zuurstofgehalte vanwege de uit te voeren 
werkzaamheden lager kan komen dan 20 vol.%, dan moet gebruik worden gemaakt van onafhankelijke 
adembescherming. 
 
4.2.4 Ventileren 

Om een zo goed mogelijke natuurlijke ventilatie te verkrijgen dienen voldoende mangaten van de besloten 
ruimte geopend te worden. Luchtcondities in de besloten ruimte kunnen snel veranderen door bijvoorbeeld 
laswerkzaamheden en / of werken met oplosmiddelen. Uit achtergebleven resten of roestlagen kunnen 
weer schadelijke gassen of dampen vrijkomen.  

Gevaarlijke gassen of dampen kunnen worden verwijderd door langdurig te ventileren. Ventileren kan 
geschieden door afzuiging van de gassen of dampen of door het inblazen van schone lucht in de besloten 
ruimte. Vanwege het vrijkomen van nitreuze dampen, dient bij elektrisch lassen of snijbrandwerkzaamheden 
bronafzuiging te worden toegepast. 
 
4.2.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. gebruik stofmasker of onafhankelijke adembescherming) 
Het gebruik van een stofmasker is alleen toegestaan indien er geen schadelijke- en / of giftige gassen in de 
besloten ruimte aanwezig zijn, die het zuurstofpercentage kunnen verlagen < 20 vol.%. Wanneer hoge 
stofconcentraties zijn te verwachten, dient gebruik te worden gemaakt van onafhankelijke 
adembescherming. 

Algemeen geldende PBM’s (helm, veiligheidsbril, overall veiligheidsschoenen) binnen AVR blijft van kracht. 
Naar aanleiding van de werkzaamheden kunnen nog aanvullende PBM’s verplicht zijn, denk bijvoorbeeld aan 
een laskap bij lassen of volgelaatsscherm bij slijpen. 

Het dragen van een stoothelm i.p.v. een veiligheidshelm is alleen met toestemming van SHEQ toegestaan. 
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4.2.6 Mangatwacht 

Gedurende de tijd dat één of meerdere personen zich in een besloten ruimte bevinden, dient bij de toegang 
van de ruimte één persoon aanwezig te zijn. Deze persoon wordt de mangatwacht genoemd. Dit mag een 
collega zijn. (De mangatwacht kan ingevuld worden door camerabewaking op afstand in combinatie met een 
registratiesysteem. De camera(s) staan verbonden met een bewakingskamer die altijd bemand is en in direct 
contact is met de BHV-organisatie).  

Een mangatwacht heeft de volgende vier taken: 

1. Bij gevaar van buitenaf (brand- of gasalarm) de personen in de ruimte waarschuwen en opdragen de 
ruimte te verlaten 

2. BHV waarschuwen wanneer de personen in de ruimte in nood verkeren (een mangatwacht mag dan niet 
de ruimte zelf betreden) 

3. Het bijhouden van een registratielijst van de aanwezige personen in de ruimte (zie voorbeeld 50.005F01 
Mangatwacht besloten ruimten) 

4. Toezien dat mangaten en vluchtwegen vrij zijn van obstakels 
 

Een mangatwacht dient voorafgaand aan de werkzaamheden de 50.005F01 Mangatwacht besloten ruimte te 
hebben gelezen en voor gezien te hebben getekend. Hij dient dit getekende formulier bij zich te hebben 
tijdens uitvoering van zijn werkzaamheden. Het formulier dient tevens als registratielijst. 

Er dienen afspraken te worden gemaakt op welke wijze en met welke middelen tussen de mangatwacht en 
de personen in de besloten ruimte wordt gecommuniceerd. De wijze van communicatie kan plaatsvinden 
d.m.v.: 

 Mondeling contact 
 Portofoon 
 Klopsignalen op de wand 
 Geven van een akoestisch signaal 
 Communicatieapparatuur in het volgelaatsmasker of helm 
 Treksignalen via een veiligheidstouw 
 
Onder deze voorwaarden mag een mangatwacht meerdere mangaten bewaken: 
 
 De mangaten vormen één geheel met de ruimte waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd 
 De werkzaamheden moeten minimaal door twee personen worden uitgevoerd 
 Er mogen zich geen obstakels in het directe looppad naar de mangaten bevinden 
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4.2.7 Veilige spanning 

Bij werkzaamheden in een besloten ruimte met in hoofdzaak geleidende wanden, plafonds of vloeren en 
waarin de bewegingsmogelijkheid zo beperkt is dat men voortdurend in contact staat met geleidende delen, 
dan dient gebruik te worden gemaakt van een veilige spanning. Onder een veilige spanning wordt verstaan: 

wisselspanning van maximaal 50 volt en gelijkspanning van maximaal 120 volt. Verplaatsbaar elektrisch 
materieel is bij voorkeur uitgerust met een ingebouwde voedingsbron. 

Het gebruik van elektrisch materieel en / of verlichting van 230 volt wisselspanning ook in combinatie met 
een aardlekschakelaar is niet toegestaan. Het gebruik van verplaatsbaar elektrisch materiaal in een dubbel 
geïsoleerde constructie 230 volt is aanvaardbaar mits dit materieel is aangesloten op een 
beschermingstransformator waarachter geen verdere verdeling meer plaatsvindt. Indien vanwege 
bijzondere omstandigheden een andere spanning toegepast moet worden, dan dient dit op de 
werkvergunning te zijn vermeld.  

In volgorde van voorkeur voor elektrisch materieel kan onderstaande gevolgd worden: 

 Elektrische handgereedschappen met ingebouwde voedingsbron zoals accu gereedschap 
 

 Aangesloten op een SELV-keten (veiligheidstrafo) met een wisselspanning van maximaal 50 V of een 
gelijkspanning van maximaal 120 V (een SELV-keten bestaat uit een transformator die de 230VAC 
transformeert naar een extra lage spanning van ≤ 50VAC ( bij AVR in 42VAC )).   
 

 Klasse II dubbel geïsoleerd toestel of apparaat aangesloten op een S-keten (scheidingstrafo), waarop 
slechts één toestel of apparaat is aangesloten 
 

 Scheidingstransformator S-keten met geaard gereedschap ( alléén met toestemming 
Installatieverantwoordelijke locatie AVR). Een S-keten bestaat uit een transformator met zowel aan 
primaire – als aan secundaire een spanning van 230VAC.  De transformator heeft gescheiden 
wikkelingen, dit wil zeggen dat secundaire zijde niet fysiek is verbonden met de primaire zijde.   De 
wandcontactdoos is een normale CEE-norm uitvoering met dat inbegrip dat de aarde niet is 
aangesloten. 

   
4.2.8 Autogeen lassen en snijbranden 

Bij autogeen lassen en / of snijbranden in besloten ruimten kunnen extra gevaren ontstaan door lekkages 
van de gas- en / of zuurstofslangen. Om de risico’s bij het uitvoeren van autogeen lassen en / of snijbranden 
zo klein mogelijk te houden mogen gas- en zuurstofflessen mogen nooit in een besloten ruimte worden 
geplaatst. Dit geldt ook voor centrale gas- en zuurstofsystemen. Slangbreukbeveiliging dient toegepast te 
worden. Gas- en zuurstofslangen dienen door de gebruiker gecontroleerd te worden op lekkage. Waar 
mogelijk dient bronafzuiging toegepast te worden. Bij het onderbreken van de werkzaamheden moeten de 
gas- en zuurstofcilinders worden afgesloten en de toevoerslangen uit de ruimte worden verwijderd of 
losgekoppeld worden van de gas- en zuurstofcilinders.  
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4.2.9 Elektrisch lassen 

Bij het uitvoeren van elektrische laswerkzaamheden in een besloten ruimte met geleidende wanden, mag 
alleen lasapparatuur worden toegepast die voorzien is van een spanning verlagend relais en waarbij de 
openboog-spanning niet hoger is dan maximaal 50 volt wisselspanning of 120 volt gelijkspanning. Het is 
verboden om lasapparatuur binnen de besloten ruimte op te stellen! Tijdens elektrisch lassen in besloten 
ruimten komt lasrook vrij. In lasrook komen schadelijke gassen en vaste deeltjes voor. De grenswaarde van 
lasrook wordt in een besloten ruimte al snel bereikt (1 mg/m3). Waar mogelijk dient bronafzuiging te 
worden toegepast. 

4.2.10 Afpersen van procesleidingen 

Tijdens het afpersen van procesleidingen in een besloten ruimte, mag niemand zich bij aanvang van deze 
druktesten in de betreffende ruimte bevinden. Pas nadat het systeem een half uur onder druk heeft gestaan, 
mag de ruimte betreden worden voor controle op lekkages.  

 

4.3 Voorwaarden voor betreding bij bijzondere omstandigheden 

4.3.1 Gebruik van onafhankelijke adembescherming 
Onafhankelijk adembescherming (aanvoeren schone lucht) is verplicht indien het risico aanwezig is dat het 
zuurstofpercentage lager wordt dan 20 vol.%. Medewerkers die met onafhankelijke adembescherming 
moeten werken, dienen hiervoor medisch te zijn gekeurd en de benodigde training te hebben gevolgd.  
 
4.3.2 Gebruik van afhankelijke adembescherming 
Als het zuurstofpercentage 20 vol.% bedraagt en de concentratie aan schadelijke gassen, dampen of vaste 
stofdeeltjes hoger is dan de grenswaarde kan worden volstaan met het dragen van overdrukkap en/of pak 
met de juiste filterbussen om de omgevingslucht te zuiveren. 
 
4.3.3 Extreem hoge temperatuur 
Indien de temperatuur in een besloten ruimte hoger is dan 38 ºC dan kunnen medewerkers blootgesteld 
worden aan hittebelasting. In deze gevallen wordt verwezen naar procedure 50.013 Hittebelasting - WBGT 
meting.  
 
4.3.4 Inerte atmosfeer 
In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat een besloten ruimte betreden moet worden onder een inerte 
atmosfeer. Dit brengt specifieke gevaren met zich mee. In verband met de specifieke gevaren mogen 
werkzaamheden alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd en goed getraind personeel. Hiervoor moet 
een aparte TRA gemaakt worden.  
 
4.4 Onweer en bliksem 
Het betreden en werken van een besloten ruimte die gelokaliseerd is in een buitenomgeving is verboden, 
indien er sprake is van klimatologische omstandigheden waarbij onweer en/of bliksem voorkomt. 
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4.5 Noodsituaties 
Voorafgaande aan de werkzaamheden, dient vastgelegd te worden met welke middelen en op welke wijze, 
hulp wordt verleend om personen uit de besloten ruimte te redden. De omvang kan variëren van enkele 
woorden op de werkvergunning tot het opstellen van een apart noodplan. Ingeval van een noodsituatie 
moet de mangatwacht hulpverlening inroepen via het lokale alarmnummer conform het bedrijfsnoodplan. 
Een mangatwacht mag ingeval van een noodsituatie de besloten ruimte niet/nooit betreden. 
 
4.6 Sluiten van een besloten ruimte 
Voor dat tot het sluiten van de besloten ruimte wordt overgegaan, dient de leidinggevende contact op te 
nemen met de opdrachtgever. Alvorens tot sluiting wordt overgegaan, dient de opdrachtgever, 
leidinggevende en operationeel beheerder zich ervan te overtuigen dat: 

 Niemand meer in de ruimte aanwezig is 
 De reparatie juist is uitgevoerd 
 Er geen materialen in de ruimte zijn achtergebleven 
 
Na sluiting van de besloten ruimten moeten de aanduidingen (waarschuwingsborden: besloten ruimte) 
verwijderd worden. 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
Blokkeerverklaring Operationeel leidinggevende (Kantoor) wachtchefs 1 jaar 
Spanningsvrij verklaring Operationeel leidinggevende (Kantoor) wachtchefs 1 jaar 

 
 

Gerelateerde documenten 
50.001 Werkvergunningen 
50.002 Taak Risico Analyse 
50.003 Label en Vergrendelprocedure (LOTO) 
50.013 Hittebelasting – WBGT meting 
50.005F01 Mangatwacht besloten ruimten 
 

Referenties / Verwijzingen  
- ISO 45.001 
- ISO9001 
- NEN 1010 
- NEN 3140 
- Arbowet 
- Arbobesluit  
- Arboregeling  
- AI – 05 (Arbo Informatieblad) 
- Arbocatalogus Afvalbranche 
- Veiligheidseisen conform VCA*/VCA** 
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