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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  

Rol Naam Functie Paraaf akkoord 

Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 

Director Operations AVR 

Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 

eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ & Laboratory  

Toetser Patrick Vanrolleghem Veiligheidscoördinator  

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

7 19-9-2017 P. Vanrolleghem Actualisatie en nieuwe huisstijl 

8 3-4-2018 P. Vanrolleghem Actualisatie 

9 19-11-2020 P. Vanrolleghem Actualisatie 

1. Doel 

Het voorkomen van incidenten tijdens het uitvoeren van operationele- en/of 

onderhoudswerkzaamheden aan transportbanden. 

 

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 

Beheerder Persoon of bedrijf die verantwoordelijk is voor de naleving van wet- een regelgeving, veiligheids- en 

keuringseisen van arbeidsmiddelen 

Lijnfunctionaris Medewerker die hiërarchisch- of functioneel leidinggeeft aan uitvoerende medewerkers 

Uitvoerende medewerker Medewerker die onder de verantwoordelijkheid van een lijnfunctionaris werkzaamheden uitvoert. 

Hieronder vallen ook tijdelijke medewerkers, zoals regiepersoneel, stagiaires en uitzendkracht 
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4. Werkwijze 

 

Nr. Activiteitnaam Werkwijze 

 
Inhoudsopgave 
 
4.1 Inleiding 

4.2 Vast opgestelde transportbanden 

4.3 Gevaren van transportbanden 

4.4 Veiligheidsvoorzieningen 

4.5   Verplaatsen van (grote) stukken 

4.6 Verplaatsbare transportbanden 

4.7   Veiligheidsmaatregelen voor in bedrijf zijnde transportbanden 

 

4.1 Inleiding 

Bij de AVR worden transportbanden gebruikt voor het transporteren of sorteren van afval, plastics, slakken 
en/of vliegas, hout. Het meest toegepaste transportsysteem is de vast opgestelde transportband.  
 
In dit veiligheidsvoorschrift zijn de risico's van het werken met transportbanden verdeeld in twee hoofd-
groepen: 
 

▪ Vast opgestelde transportbanden (zie paragraaf 4.2) 
▪ Verplaatsbare transportbanden (zie paragraaf 4.6) 

 

4.2 Vast opgestelde transportbanden 

Vast opgestelde transportbanden worden in verschillende uitvoeringen bij AVR gebruikt. De band van een 
transporteur kan uitgevoerd zijn met een rubberband, metalenband, kettingen, bakjes of metalenstrips. 
 
Enkele voorbeelden van vast opgestelde transportbanden bij AVR zijn:  

▪ Slakkenbanden 
▪ Ontslakkers 
▪ Vliegas redlers 
▪ Actief koolstof redlers 
▪ Transportbanden in scheidingsinstallaties (bijvoorbeeld de NSI) 
▪ Transportbanden voor houttransport 
▪ Siconband (TCI Duiven) 
▪ Innenewellerband (TCI Duiven) 
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4.3 Gevaren van transportbanden 

Bij het werken met transportbanden kunnen de volgende gevaren zich voordoen: 
 

▪ Het risico om tussen de band en de inloopopening van de aandrijfrol, de keerrol of steunrollen 
bekneld te raken. De mate van het beknellingsgevaar bij de steunrollen wordt groter naarmate het 
gewicht op de transportband ter plaatse van de steunrol groter wordt. 

▪ Het risico om meegetrokken te worden of bekneld te raken door de op de band aangebrachte 
meenemers of andere verhogingen. 

▪ Het getroffen worden door van de band vallende producten. 
▪ Elektrocutiegevaar tijdens werken met elektrische installaties bij/nabij de transportbanden. 

 

4.4 Veiligheidsvoorzieningen 

Op plaatsen waar personen ongewild met draaiende delen van een transportband in aanraking kunnen 
komen, dienen de volgende veiligheidsvoorzieningen te zijn aangebracht: 

 
▪ Noodstopvoorziening: Deze kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd zijn als stopknop, trekkoord, lichtcel 

(infrarood) of lichtvlak. De noodstop moet zodanig zijn ingericht dat de band niet eerder gestart kan 
worden voordat de noodstop weer is vrijgegeven. Een noodstopvoorziening dient regelmatig getest 
te worden door de afdeling Onderhoud middels een PPO (Periodiek Preventief Onderhoud). 

▪ De inloopopening tussen de aandrijfrol en de keerrol moet zijn afgeschermd wanneer deze binnen 
handbereik ligt, dit om beknellingsgevaar te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de steunrollen. 
Wanneer deze zwaar worden belast, dan is ook hier het risico op beknellingsgevaar. De 
spaninrichting met gewichten hoort ook afgeschermd te zijn. 

▪ Drijfriemen, V-snaren, as-einden, alsook de breekruimte achter een transportband (ruimte waar de 
band met keerrol naartoe schiet bij plotselinge bandbreuk) moeten zijn afgeschermd wanneer men 
binnen de gevarenzone kan komen. 

▪ Wanneer producten van de transportband kunnen rollen of vallen en daardoor personen letsel op 
kunnen lopen, dan moet een transportband van de nodige afschermplaten zijn voorzien. 

▪ Een transportband moet veilig gesteld kunnen worden d.m.v. het trekken van de smeltveiligheden 
en / of het blokkeren van de werkschakelaar. Zijn op meerdere plaatsen start- en stopknoppen 
aangebracht, dan moeten deze zo zijn uitgevoerd, dat de band alleen in bedrijf gesteld kan worden 
als alle start- en stopknoppen daartoe zijn vrijgegeven. 
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4.5 Verplaatsen van (grote) stukken 

Op plaatsen waar op banden onverbrande slakken of (grote) stukken eraf gehaald moeten worden dient 
men het volgende in acht te nemen: 
 

▪ De band uit bedrijf stellen (LOTO-procedure) 
▪ Tijdelijk weggehaalde beschermingshekken dienen na werkzaamheden weer teruggehangen te 

worden 
▪ Voor weghalen van de grote stukken dient eerst bekeken te worden naar (LMRA !): 

✓ Kan dit met één persoon of moeten hier meerdere personen bij zijn 
✓ Heb ik juiste PBM’s aan? Veiligheidshandschoenen dienen afgestemd te worden op de 

risico’s van hete delen en/of prikachtige structuur, een afhankelijke adembescherming 
(volgelaatsmasker, halfgelaatsmasker of snuitje) dient bij werkzaamheden langer dan 4 uur 
met een P3 filter gedragen te worden (dat geldt voor de slakkenbanden). De overige 
banden behoeven altijd afhankelijke adembescherming gedragen te worden. Daarnaast een 
wegwerpoverall, veiligheidsschoenen S3, veiligheidsbril en veiligheidshelm.  

▪ Hulpmiddelen dienen in goede staat te zijn en mogen geen extra risico’s opleveren aan de 
medewerker. O.a. gebroken houten planken, geschaafde houten planken, verbogen ijzeren staven 
dienen niet gebruikt te worden. Het hulpmiddelen dient in goede staat te zijn, zonder dat de 
medewerker zich hieraan kan verwonden.  

▪ Weggehaalde stukken dienen niet achtergelaten te worden naast de band, maar direct naar buiten 
verplaatst te worden voor afvoer. Dit voorkomt geblokkeerde vluchtwegen. 
 

4.6 Verplaatsbare transportbanden  

Vanwege de risico’s die verbonden zijn aan het werken met verplaatsbare transportbanden, dient men 
rekening te houden met een drietal gevaren: 
 
1. Dompgevaar (kiepen) 

 
Hierbij gaat de transportband door te hoge belasting aan de top dompen. Dit gevaar treedt eerder op 
naarmate de transportband zijn laagste stand nadert (de stand waarbij de band min of meer horizontaal 
staat). Een steil opgestelde transportband dompt dus niet gemakkelijk. Het is verboden om goederen te 
transporteren die boven 10/13 van de maximumbelasting aan de top uitgaat. 
 
2. Omvallen over de zijkant 

De transportband moet een zodanige stabiliteit bezitten, dat deze bij een opstelling onder een dwarshelling 

van 1:10 met het horizontale vlak, ook in de hoogste stand niet omkantelt. 

3. Defect raken van de hoogte-verstelinrichting 

De transportband klapt dan als het ware in elkaar. Het is verboden om een transportband te gebruiken 

wanneer de hoogte-verstelinrichting defect is. 

Daarnaast dient de omgeving afgeschermd te worden indien noodzakelijk om afscherming of afstand te 

houden inzake draaiende delen. 
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4.7 Veiligheidsmaatregelen voor in bedrijf zijnde transportbanden 

Wanneer een transportband in bedrijf is dan gelden de onderstaande veiligheidsregels: 
 

▪ Het is verboden om zich op een transportband te bevinden. Dit geldt zowel voor een in bedrijf 
zijnde en een stilstaande transportband. Het laatste geldt niet wanneer de transportband is 
stopgezet en de werkschakelaar is vergrendeld met een hangslot voor reparatie of onderhoud of via 
een sleutelschakelaar geblokkeerd is voor het verwijderen van vast zittende stukken of het 
inspecteren en schoonmaken van de band (siconband in Duiven). 

▪ In het geval van nood dient een transportband onmiddellijk gestopt te worden door aan het 
noodstopkoord te trekken of de noodstopknop in te drukken. 

▪ Het zich onder de transportband bevinden of er onderdoor kruipen is verboden wanneer deze niet 
voldoende is afgeschermd. 

▪ Klim of spring niet over in bedrijf zijnde transportbanden. 
▪ Het inspecteren, schoonmaken en / of uitvoeren van werkzaamheden aan een transportband is 

alleen toegestaan indien men hiervoor een formele opdracht heeft gekregen van de 
leidinggevende. Het uitvoeren van hiervoor genoemde werkzaamheden is alleen toegestaan als de 
transportband elektrisch, dan wel mechanisch, is vergrendeld. Alle werkzaamheden van afdelingen 
anders dan productie dienen te worden geaccordeerd door een werkvergunning welke door zowel 
de wachtchef of hoofdoperator als uitvoerende partij is afgetekend. 

▪ Voordat een transportband na het inspecteren, schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden weer 
in bedrijf moet worden genomen, dient men zich ervan te overtuigen, dat alle betrokken personen 
zijn gewaarschuwd. Een dergelijke waarschuwing kan ondersteund worden met een licht- en / of 
akoestisch signaal. Tevens dienen alle werkvergunningen van de betreffende transportband en/of 
gerelateerd systeem te zijn ingenomen. 
 

▪ Voor afstel- en/of inspectiewerkzaamheden waarbij de band niet elektrisch, dan wel mechanisch, 
vergrendeld kan worden dienen met de wachtchef en of diens plaatsvervanger doorgesproken te 
worden inzake hoe veilig te handelen. 

o Risico’s dienen met elkaar besproken te worden alvorens de start 
o Onderlinge communicatie dient goed op elkaar afgestemd te worden 
o Er dient iemand bij de noodstop aanwezig te zijn en in contact te staan met de operators 
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5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (jaar) 

50.007 Werken met 

transportbanden 

SHEQ Intranet / Q:schijf 5 

 

 

Gerelateerde documenten 

50.001 Werkvergunningen 
 

Referenties / Verwijzingen  

- ISO45001 
- NEN 1010 
- NEN 3140 
- Arbowet 
- Veiligheidseisen conform VCA*/VCA** 

 


