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OPS 22-11 

1. Doel 

Medewerkers van AVR en opdrachtnemers kunnen bij werkzaamheden worden blootgesteld aan 
gevaarlijke stoffen, hitte en/of straling. Het doel van deze procedure is om deze blootstellingsrisico's 
te beheersen door het voorschrijven van juiste werkwijze en gebruik van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen {PBM). Daar waar mogelijk wordt verwezen naar specifieke procedures. 

g 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
~ AVR Rozenburg ~ Overslagstation Binckhorstlaan 
D AVR Duiven ~ Overslagstation Utrecht 
~ Contractors ~ Overslagstation Keilehaven 
D Klik hier als u tekst wilt invoeren. ~ Overslagstation Brielselaan 
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3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
ABEK : Type filter dat gevaarlijke gassen en dampen absorbeert, zodat gebruiker 

veilig kan ademen 
CMR : Carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reproductie toxische 

stoffen 
IBC : Intermediate Bulk Container 
SDS : Safety Data Sheet 
PBM : Persoonlijk Berschermings Middel 
FFFFP3 : Stoffilter van snuitje, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker klasse FFFFP3 
RIE : Risico-, Inventarisatie en Evaluatie  

 
Tabel 4. Type adembescherming 
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4. Werkwijze 
4.1 Algemeen 

AVR heeft voor haar installaties, gebouwen, processen en activiteiten RI&E’s opgesteld. Daarin wordt voor 
beheersing van blootstellingsrisico’s aan gevaarlijke stoffen als maatregel het uitvoeren van de 
werkzaamheden volgens specifieke instructies opgevoerd en het dragen van Persoonlijke Bescherming 
Maatregelen. In deze procedure wordt voor deze activiteiten en processen beschreven hoe activiteiten 
uitgevoerd moeten worden en welke PBM’s gedragen moeten worden om blootstellingrisico’s te beheersen. 
In het werkveld wordt het een en ander tevens met bebording aangegeven. Hieraan dient te allen tijde 
opvolging te worden gegeven.  

Indien situaties voorkomen waar onduidelijkheden bestaan over de te hanteren PBM’s of over het 
blootstellingsrisico zal de afdeling SHEQ benaderd moeten worden. Dit geldt ook wanneer tijdelijke 
aanpassingen worden gedaan aan een systeem, welke verhoging in blootstelling kan veroorzaken. In het 
laatste geval dient een schriftelijke risicobeoordeling te worden uitgevoerd. 

Algemeen geldt dat bij een verblijf langer dan 2 uur in de fabriek EfW, BEC, RGR bij het einde van de werkdag 
of bezoek moet worden gedouched en dat (onder-)kleding, verstrekt door AVR, niet thuis moet worden 
gewassen, maar mee moet draaien in het AVR wasprogramma. Onder onderkleding wordt alles onder de 
beschermende overall verstaan. Dit geldt ook wanneer men langer dan een half uur werkt in een zeer 
stoffige en/of verontreinigde ruimte, zoals in ovens, ketels, e-filters, doekenfilters, bunkerhallen. Het is een 
regel om niet met werkkleding kantines en schone kantoren te betreden en na elk bezoek van de 
fabrieken/installaties handen en gezicht te wassen. Dit vanwege de hygiënische omstandigheden. 

Voor alle AVR locaties is een specifieke RI&E blootstelling aan gevaarlijke stoffen opgesteld. Deze RI&E’s zijn 
gebaseerd op de overzichtslijsten van opgeslagen en toegepaste gevaarlijke stoffen op de locaties (kortweg 
stoffenlijst genoemd) en de gegevens uit de Safety Data Sheets (SDS) van deze stoffen. Zowel de RI&E, 
stoffenlijsten als SDS zijn via SHEQ raadpleegbaar voor de risico’s van specifieke gevaarlijke stoffen en de 
vereiste PBM’s.  

Op alle gebouwen en op opslagtanks, vaten en emballage waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen is middels 
veiligheidssignalering (gevaarsymbolen) aangegeven welke gezondheidsrisico’s de stoffen kennen en welke 
specifieke PBM’s men dient te dragen in aanvulling op de standaard AVR PBM’s (overall, veiligheidsschoenen 
S3, veiligheidshelm, veiligheidsbril). De overall met bescherming tegen vlamverspreiding, elektrostatische 
eigenschappen en chemiebestendigheid. Dit kan binnen het AVR kledingpakket iets verschillen (denk 
bijvoorbeeld aan de medewerkers laboratorium). Binnen deze werkgroep is gekeken naar de risico’s en 
vanuit daar is het veiligheidsniveau bepaald. 

Voor het veilig openen en betreden van installaties, vaten en tanks en het veilig werken aan 
installatieonderdelen wordt verwezen naar procedures: 

 50.001 Werkvergunningen 
 50.003 Vergrendel & Label procedure 
 50.004 Block en Bleed 
 50.005 Besloten Ruimten 
 50.013 Hittebelasting 
 50.008 Werken aan opslagtanks gevaarlijke stoffen 
Lekkages, spills, e.d. dienen altijd in het incidentenregistratiesysteem te worden gemeld. Er dient opgeruimd 
te worden conform handeling die de SDS beschrijft. 
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4.2 Ketelhuis 

Kelder EfW 
Er geldt per 3-11-2017 een draagplicht voor de kelder EfW voor een half-/ volgelaatsmasker of air stream 
kap met minimaal een filtering van B + FFP3. Dit is met bebording op locatie aangegeven. 

Leegscheppen roosteroven 
Voor het leegscheppen van de roosteroven dient de medewerker onafhankelijke ademluchtbescherming te 
dragen en een wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall 
over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met 
tape. 

Schoonspuiten roosteroven 
Medewerkers die in de roosteroven moeten schoonspuiten dienen dat te doen met een 
volgelaatsscherm/luchtkappen met filterbus type FFP3 en een wegwerpoverall met capuchon over het 
hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en 
vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Plofstelling plaatsen 
Medewerkers die plofstellingen plaatsen dienen dat te doen met een volgelaatsscherm/luchtkappen met 
filterbus type FFP3 en een wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen 
wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en 
afplakken met tape.  

Voor RO4, 5, 6 geldt dat de rammentafel door productie schoongespoten moet worden, waarna de 
plofstelling geplaatst kan worden.  

Stelling monteren op de verdamperbundel 
Medewerkers die stellingen monteren op de verdamperbundel dienen dat te doen met een 
volgelaatsscherm/luchtkappen met filterbus type FFP3 en een wegwerpoverall met capuchon over het 
hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en 
vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Butterkoppen hangen in verdamperbundel 
Medewerkers die butterkoppen hangen in de verdamperbundel dienen dat te doen met een 
volgelaatsscherm/luchtkappen met filterbus type FFP3 en een wegwerpoverall met capuchon over het 
hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en 
vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Butterkoppen verplaatsen in de verdamperbundel OVO, ECO 
Butterkoppen verplaatsen in de verdamperbundel OVO, ECO dient de medewerker te zijn voorzien van een 
FFP3 stofmasker en een wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen 
wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en 
afplakken met tape. 

Hakwerkzaamheden/opruimwerkzaamheden vuurhaard bemetseling in roosteroven  
Medewerkers hakwerkzaamheden/opruimwerkzaamheden vuurhaard bemetseling uitvoeren in de 
roosteroven dienen dat te doen met een volgelaatsscherm/luchtkappen met filterbus type FFP3 en een 
wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over 
laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 



 

AVR Managementsysteem  
50.009 Blootstellingsrisico’s Gevaarlijke Stoffen RZB / OSS 

Uitgiftedatum: 12 januari 2023                           Printversies zijn niet gecontroleerd 5 
 

Betreding gereinigde roosteroven 
De betreding van een gereinigde roosteroven moet met een FFP3 stofmasker plaatsvinden. Wanneer is een 
roosteroven gereinigd; dat is ná het leegscheppen en schoonspuiten van de roosteroven en ná de 
opruimwerkzaamheden van de hakwerkzaamheden vuurhaard bemetseling in de roosteroven.  

4.3 Rookgaskanaal EfW 
Vliegas wegzuigen 
Medewerkers die vliegas wegzuigen in het rookgaskanaal EfW dienen dat te doen met een 
volgelaatsmasker/luchtkappen met filterbus type FFP3 en een wegwerpoverall met capuchon over het 
hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en 
handschoenen afplakken met tape. 

4.4 Ontslakker EfW 

Hogedruk reinigen 
Hierin zal de SIR normering gevolgd dienen te worden. 

Werkzaamheden rondom/bij de ontslakkers 
Werkzaamheden in de gevaren zone (bordessen direct naast de ontslakkers) dient men een vloeistofdichte 
overall te dragen over veiligheidslaarzen/afgesloten veiligheidsschoenen, vloeistofdichte handschoenen en 
gelaatsscherm; indien de spatschermen niet op de bak gemonteerd zijn. Met toestemming van de 
wachtchef. Daarnaast dient, zoals onder 4.2 vermeld, adembescherming met ABEK P3 filter gedragen te 
worden. De opgangen bordessen zijn ook voorzien van deze instructies met bebording.  

4.5 E-filter (veld 1, 2 en veld 3, 4) EfW 

Stellingen opbouwen in E-filter (veld 1, 2 en veld 3, 4) 
Medewerkers die stellingen opbouwen in de E-filter dienen dat te doen met een 
volgelaatsmasker/luchtkappen met filterbus type FFP3 en een wegwerpoverall met capuchon over het 
hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en 
vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Stralen in E-filter (veld 1, 2 en veld 3, 4) 
Stralen in de E-filter dient gedaan te worden met onafhankelijke ademluchtbescherming en een 
wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over 
laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Mechanische werkzaamheden na stralen in E-filter (veld 1, 2 en veld 3, 4) 
Voor mechanische werkzaamheden ná het stralen in de E-filter zal de medewerker voorzien moeten worden 
van een FFP3 stofmasker. 

Stellingen afbouwen in E-filter (veld 1, 2 en veld 3, 4) 
Tijdens het stellingen afbouwen in de E-filter (veld 1, 2 en veld 3, 4) voldoet een FFP3 stofmasker. 

Werkzaamheden in E-filter 
 Openen van luiken zonder betreding: FFP3 stofmasker 
 Betreden ongereinigd filter: wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen 

wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken 
en afplakken met tape, onafhankelijke ademlucht met FFP3 filterbus 

 Betreden gereinigd filter wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen 
wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken 
en afplakken met tape, met FFP3 stofmasker 
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 De wegwerpoverall mag niet opnieuw worden gebruikt, maar dient in een gesloten afvalzak te worden 
afgevoerd. Direct douchen na de werkzaamheden.  

Ontstoppingswerkzaamheden vliegas 
 Openen van luiken om vliegasontstoppingen ongedaan te maken dient altijd met een volgelaatsscherm 

uitgevoerd te worden en dient een hittebestendig overall te dragen met de capuchon over het hoofd en 
mouwen en broekspijpen over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen/veiligheidsschoenen en 
hittebestendige handschoenen. 

4.6 RWT EfW 

Stellingen opbouwen in RWT 
Medewerkers die stellingen opbouwen in de RWT dienen dat te doen met een 
volgelaatsmasker/luchtkappen met filterbus type FFP3 en een wegwerpoverall met capuchon over het 
hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en 
vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Stralen in RWT 
Stralen in de RWT dient gedaan te worden met onafhankelijke ademluchtbescherming en een 
wegwerpoverall met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over 
laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Mechanische werkzaamheden in RWT 
Voor mechanische werkzaamheden ná het stralen zal de medewerker voorzien moeten worden van een 
FFP3 stofmasker. 

Stellingen afbouwen in RWT 
Tijdens het stellingen afbouwen in de RWT voldoet een FFP3 stofmasker. 

4.7 Halogeen / SO2 wasser EfW RGR 

Controle uitvoeren 
Bij controles uitvoeren dient medewerker chemiebestendige handschoenen te dragen met een 
gelaatsscherm. 

Verstoppingen verhelpen 
Bij het verhelpen van verstoppingen dient medewerker chemiebestendige handschoenen te dragen met een 
gelaatscherm. 

4.8 DENOX EfW RGR (EX-zone 2) 

Openen kleine/grote luiken 
Bij het openen van luiken dient een FFP3 stofmasker gedragen te worden. Tijdens werkzaamheden in de 
DENOX dient ook in de restricted area voor de geopende openingen van de luiken een FFP3 stofmasker 
gedragen te worden. 

Inspectie en verwijderen vuile blokken in DENOX 
Tijdens het inspecteren en verwijderen vuile blokken in de DENOX dient medewerker een 
volgelaatscherm/luchtkap te dragen met filterbus type FFP3. Daarnaast dient er een wegwerpoverall (Tyvek) 
aangetrokken te worden met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over 
laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 
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Stofzuigen in DENOX 
Tijdens het stofzuigen in de DENOX dient medewerker een volgelaatscherm/luchtkap te dragen met filterbus 
type FFP3. Daarnaast dient er een wegwerpoverall (Tyvek) aangetrokken te worden met capuchon over het 
hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en 
vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape. 

Plaatsen nieuwe blokken in DENOX 
Tijdens het plaatsen van nieuwe blokken in de DENOX dient medewerker een FFP3 stofmasker te dragen. 

Onderhoudswerkzaamheden met gevaar van Ammoniak 
Hier dient een werkvergunning en TRA opgesteld te worden en dient de Lock Out, Tag Out (LOTO) procedure 
opgevolgd te worden. Een permanente/persoonsmeter NH3 en LEL mét vluchtmasker dient men bij zich te 
hebben. Als het installatiedeel waaraan gewerkt moet worden productvrij is kan er veilig gewerkt worden. 

Onderhoudswerkzaamheden waarbij een lekkage van Ammoniak van toepassing is 
Hier dient een werkvergunning en TRA opgesteld te worden en dient de Lock Out, Tag Out (LOTO) procedure 
opgevolgd te worden. Werkzaamheden die plaats moeten vinden zullen met onafhankelijke ademlucht of 
perslucht uitgevoerd te worden, totdat de lekkage gedicht is. Productie zal opnieuw moeten meten om de 
ruimte vrij te geven. Daarna kan er gewerkt worden, zoals beschreven is bij “onderhoudswerkzaamheden 
met gevaar van Ammoniak”. 
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4.9 A-COKES EfW RGR 
Openen luiken 
Bij het openen van luiken dient een FFP3 stofmasker gedragen te worden. Tijdens werkzaamheden in de A-
COKES dient ook in de restricted area voor de geopende openingen van de luiken een FFP3 stofmasker 
gedragen te worden. 

Alle overige werkzaamheden in de A-COKES 
Alle werkzaamheden die in de A-COKES-installatie uitgevoerd worden dient elke medewerker onafhankelijke 
ademlucht te dragen met een wegwerpoverall (Tyvek) met capuchon over het hoofd, mouwen en 
broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen 
trekken en afplakken met tape. Daarnaast dient iedere medewerker voorzien te zijn van een 
communicatiemiddel met buiten. 

Vervangen A-cokes van A-cokes filter 
 A-cokes die afkomstig is uit het A-cokes filter bevat dioxines en zware metalen. Bij het vullen van big 

bags dient men een wegwerpoverall te dragen met capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen 
wegwerpoverall over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen te 
trekken en afplakken met tape, en een volgelaatmasker met FFP3 filter te dragen. 

 De wegwerpoverall mag niet opnieuw worden gebruikt, maar dient in een gesloten afvalzak te worden 
afgevoerd. Direct douchen na de werkzaamheden.  

 Bij het vullen van de A-cokes filters met verse, niet verontreinigde A-cokes dient met een snuitje of 
halfgelaatsmasker te dragen met FFP3 filter en een wegwerpoverall. 

 
Wat te doen bij een A-cokeslekkage 
STAP 1 : GEBOUW BETREDING TIJDENS EEN A-COKES LEKKAGE 

• Gebouw dient ontruimd te worden (alle toegangen dienen met rood/wit lint afgeschermd te worden 
met een informatieblad eraan dat men zich moet melden bij de wacht)  

• Betreding kan alleen nog plaatsvinden met onafhankelijke ademlucht (perslucht of leeflijn), Tyvek 
(wegwerpoverall)  

• A-cokes lekkage dient zo snel mogelijk verholpen te worden  
• Bij verlaten van het gebouw dient de luchtdouche gebruikt te worden en de Tyvek weggegooid te 

worden.  
 

STAP 2 : GEBOUW BETREDING TIJDENS SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN VAN A-COKES  
• Betreding kan alleen nog plaatsvinden met onafhankelijke ademlucht (perslucht of leeflijn), Tyvek 

(wegwerpoverall) 
• Bij verlaten van het gebouw dient de luchtdouche gebruikt te worden en de Tyvek weggegooid te 

worden (zo dicht mogelijk bij gebouw)  
 
STAP 3 : GEBOUW BETREDING NA SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN VAN A-COKES  

• Wachtchef bepaald of de schoonmaakwerkzaamheden af zijn: bij akkoord mag het gebouw weer 
betreden worden onder het standaard PBM-regiem.  

 
LET OP: Indien zich nog wel een rookgaslekkage voordoet in het gebouw, dient de CO-meter meegenomen 
te worden  
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4.10 Laden van vliegas, slakken 

1. Bij het laden van tankauto’s met vliegas en het laden van schepen met bodemas, komt in meer of 
mindere mate zwaar beladen stof vrij. De tankautolaadstations zijn zo ingericht om het vrijkomen 
van stof te minimaliseren. Tijdens verlading van vliegas dient men zich buiten de laadruimte te 
bevinden, tijdens verlading van Topcrete op afdoende afstand van de tankauto.  

2. Het laden van schepen, dumpers en vrachtwagens met bodemas vindt plaats in de open lucht. Men 
mag het lossen alleen naderen indien noodzakelijk en bij het dragen van adembescherming met 
FFP3 filter. 
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4.11 Omgang met rookgaslekkages  

1. Indien zich rookgaslekkages voordoen in het gebouw/op de werkplek dienen er maatregelen 
genomen te worden. Hierbij worden rookgaslekkages verdeeld in twee categorieën. 
 Categorie 1: De lekkage kan beheerst worden, doordat: 
1. een noodreparatie kan worden uitgevoerd en deze het volhoudt tot de volgende stop, dit is 

eenmalig, tenzij; 
2. een betere noodreparatiemethode kan worden toegepast, of: 
3. effectieve afzuiging/ventilatie naar een veilig gebied kan worden toegepast, en; 

a. metingen tonen aan dat het werkgebied veilig kan worden betreden 
(omgevingsmonitoring. 

 Categorie 2: De lekkage kan niet beheerst worden, doordat: 
1. een noodreparatie niet kan worden uitgevoerd of het niet volhoudt tot de volgende stop, of; 
2. metingen aantonen dat het werkgebied niet veilig kan worden betreden  

In geval van categorie 1 kan de installatie in bedrijf blijven met de voorwaarden onder punt 2 en 3, in 
geval van categorie 2 zal de installatie zo snel als praktisch haalbaar uit bedrijf moeten worden 
genomen en zal een deugdelijke reparatie plaats moeten vinden. Indien een noodreparatie 
uitgevoerd wordt dienen te allen tijde direct de materialen te worden besteld om de definitieve 
reparatie uit te voeren. De beslissing tot het uit bedrijf nemen van een lijn wordt in samenspraak 
tussen de dienstdoende Wachtchef, Hoofd Productie en de Site Manager genomen. 

2. Rookgaslekkages dienen direct duidelijk afgezet te worden met rood/wit lint. Het afzetgebied zal de 
gehele ruimte zijn waar de rookgaslekkage zich voordoet. Indien zich bovenliggende ruimtes (i.v.m. 
roostervloeren) begeven dienen deze ook in zijn geheel afgezet te worden met rood/wit lint. Op 
basis van de metingen, genoemd onder punt 1, 3a, kan het gebied verkleind worden. Bovenliggende 
verdiepingen kunnen dan mogelijk ook vrij gemaakt worden. 

3. Daarnaast dient er op het lint een duidelijk waarschuwingsblad te worden dat het een 
rookgaslekkage betreft en betreden zonder toestemming wacht niet is toegestaan. 

4.12 Betreden (rooster)ovens en ketels van EfW, BEC, wassers, vortexovens 

 Ongereinigde ovens van EfW, BEC moeten alleen worden betreden met wegwerpoverall met 
capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten 
veiligheidsschoenen en vloeistofdichte, snijbestendige handschoenen (cut F) trekken en afplakken 
met tape, volgelaatmasker met leeflucht (onafhankelijke adembescherming). 

 Gereinigde ovens meten worden betreden met een snuitje of halfgelaatsmasker met FFP3 filter, 
indien stofgevoelige activiteiten plaatsvinden.  

 Ongereinigde vortexovens en wassers moeten alleen worden betreden met een vloeistofdichte 
overall met capuchon over het hoofd, waarvan de mouwen en broekspijpen van de wegwerpoverall 
over laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen en vloeistofdichte, snijbestendige (cut F) handschoenen 
getrokken zijn en afgeplakt met tape en een volgelaatmasker met leeflucht (onafhankelijke 
adembescherming). 

 Gereinigde vortexovens moeten worden betreden met een wegwerpoverall en een snuitje of 
halfgelaatsmasker met FFP3 filter. 

 Gereinigde wassers moeten worden betreden met een wegwerpoverall en een halfgelaatsmasker 
met FFP3 filter. 

4.13 Betreden opslagtanks of opslagvaten gevaarlijke stoffen 

 Ongereinigde opslagtanks en vaten moeten alleen worden betreden met vloeistofdichte overall met 
capuchon over het hoofd, mouwen en broekspijpen wegwerpoverall over laarzen/afgesloten 
veiligheidsschoenen en vloeistofdichte handschoenen trekken en afplakken met tape, 
volgelaatmasker met leeflucht (onafhankelijke adembescherming). 
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 Gereinigde opslagtanks en vaten moeten worden betreden met een vluchtmasker stand by. 
 

4.14 Trekken van brander lansen, vervangen filters, openen leidingen (VO’s) 

 Bij het vervangen en/of schoonmaken van brander lansen, filters uit procesinstallaties en het openen 
van leidingen die restanten gevaarlijke stoffen (denk ook aan proceswater) kunnen bevatten, dient 
men vloeistofdichte veiligheidslaarzen/afgesloten veiligheidsschoenen handschoenen en overall te 
dragen en een spatscherm om te voorkomen dat de spoelvloeistof in contact komt met de huid, 
mond en/of ogen.  

 De mouwen en broekspijpen van de overall dienen over de handschoenen en laarzen/afgesloten 
veiligheidsschoenen te worden getrokken. Voor het uittrekken van de vloeistofdichte overall dient 
deze met schoon water te worden schoon gespoten en droog te worden opgeborgen voor volgend 
gebruik. 

 Vloeistofdichte overalls moeten uiterlijk een jaar gebruikt worden. Eerder vervangen bij intensief 
gebruik en/of lekkage. 

4.15 Verontreinigd spoelwater 

 Bij het spoelen van verontreinigde pompen, het leegpompen van putten die verontreinigd (proces) 
water bevatten, het schoonspuiten van vacuümwagens dient men vloeistofdichte 
veiligheidslaarzen/afgesloten veiligheidsschoenen, handschoenen en overall te dragen en een 
spatscherm om te voorkomen dat de spoelvloeistof in contact komt met de huid, mond en/of ogen. 
De mouwen en broekspijpen van de overall dienen over de handschoenen en laarzen/afgesloten 
veiligheidsschoenen te worden getrokken. Voor het uittrekken van de vloeistofdichte overall dient 
deze met schoon water te worden schoon gespoten en droog te worden opgeborgen voor volgend 
gebruik. 

 Vloeistofdichte overalls moeten uiterlijk een jaar gebruikt worden. Eerder vervangen bij intensief 
gebruik en/of lekkage. 

 Als de kans op opspattend water groot is, dient men een spatscherm te dragen om de ogen te 
beschermen. 

4.16 Werken met filterkoek waterzuivering/RGR 

 Bij werkzaamheden aan de filterkamerpers en/of het legen van containers met filterkoek dient men 
vloeistofdichte handschoenen en laarzen/afgesloten veiligheidsschoenen te dragen en een 
spatscherm om te voorkomen dat de spoelvloeistof in contact komt met de huid, mond en/of ogen.  

 Als de kans op spatten groot is, dient met ook een vloeistofdichte overall te dragen. 
 Voor het uittrekken van de vloeistofdichte overall dient deze met schoon water te worden schoon 

gespoten en droog te worden opgeborgen voor volgend gebruik. 
 Vloeistofdichte overalls moeten uiterlijk een jaar gebruikt worden. Eerder vervangen bij intensief 

gebruik en/of lekkage. 

4.17 Werken met chemicaliën 

 Voorafgaand aan het laden, lossen, verladen of werken met chemicaliën, dient men zich via de 
productinformatie op het etiket van de opslagtank, vat, container, IBC of jerrycan te informeren over 
de risico’s van het product en de vereiste PBM’s. 

 Draag de juiste PBM’s zoals vermeld op het etiket/SDS. Denk daar bij aan het dragen van 
vloeistofdichte handschoenen, spatschermen en de juiste adembescherming. Een FFP3 stofmasker 
biedt geen bescherming tegen chemische dampen. Daarvoor is een volgelaatsmasker met specifieke 
filters vereist. Hiervoor kan advies gewonnen worden bij de SHEQ-afdeling. Voorkom blootstelling 
door inademing, blootstelling van de huid en de ogen. Werk netjes en zorgvuldig zonder morsen. 
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 Zorg dat verpakkingen in goede staat zijn en van een duidelijk leesbaar en juist etiket zijn voorzien. 
Werk niet verder met emballage (IBC, jerrycans) die beschadigd zijn, lekken en/of waarvan de 
inhoud niet overeenkomt met het etiket of die geen of een onleesbaar etiket bevatten. Zorg dat 
deze op de juiste wijze als gevaarlijk afval worden afgevoerd. 

 Opslag van chemicaliën dient altijd op/in een lekbak plaats te vinden, waarbij de inhoud van de 
lekbak 110% van de inhoud van de emballage dient te zijn. Lekbakken dienen leeg te zijn en geen 
product te bevatten. 

 Chemicaliën moeten alleen op daarvoor door AVR aangewezen plaatsen en hoeveelheden worden 
opgeslagen. 

 Voor dagelijks werk voor de operators en Tankenisten/chemicaliënhandling type werkhandschoenen 
Neotop 29-500 merk Ansell en type werkhandschoen AlphaTec 58-535 merk Ansell. Deze type 
handschoenen geeft ook betere bescherming tegen onder andere zwavelzuur 96% dan de rode 
chemiewerkhandschoen. 

 Speciaal voor het lossen van NH3 en NH4OH. Type werkhandschoen CRIO merk Rostaing. Deze 
werkhandschoen per persoon verstrekken aan de tankenisten en chemicaliënhandling. 

4.18 Werkzaamheden in houthal BEC, transportband 1 en 2 houthal en blauwe draak 

 Bij schoonmaakwerkzaamheden, ontstoppingswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in de 
houthal, walkingfloors, schijvenzeef en de houttransportband dient men een wegwerpoverall te 
dragen, handschoenen en een air-streamkap of volgelaatsmasker met een FFP3 stoffilter. Voorkom 
blootstelling door inademing, blootstelling van de huid en de ogen. De wegwerpoverall mag niet 
opnieuw worden gebruikt, maar dient in een gesloten afvalzak te worden afgevoerd. Douchen na de 
werkzaamheden.  

 Voor kortdurende werkzaamheden, waarbij geen direct contact is met het product, dient men een 
snuitje met FFP3 filter te dragen en handschoenen. 

 

4.19 Werken met bodemas bij ontslakkers, transportbanden en bodemasstort 

 Bij schoonwerkzaamheden bij ontslakkers, transportbanden en bodemasstort waar men in aanraking 
kan komen met opspattende bodemas dient met een vloeistofdichte overall te dragen over 
veiligheidslaarzen/afgesloten veiligheidsschoenen, vloeistofdichte handschoenen.  

 Bij werkzaamheden bij de transportbanden en bij de ontslakkers is een filtering ABEK+FFP3 filter 
verplicht. 

 Werkzaamheden rondom de bodemasstort buiten is minimaal een snuitje FFP3 verplicht.  
 Korte inspecties, langslopen, e.d. in de kelder en de slakkenbanden is een filtering ABEK+FFP3 

verplicht. 
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4.20 Werkzaamheden in afvalopslagen, bunkers, luikenbakken 

 Bij werkzaamheden met afval (op- en overslag) komt stof vrij waar zich ziekteverwekkende 
biologische agentia in bevinden, zoals bacteriën, schimmels, gisten en endotoxinen.  

 Voorkom blootstelling door inademing, blootstelling van de huid en hand mond contact. 
 Bij het openen van luikenbakken en het betreden van inpandige afvalopslagen (KBL en ATW in 

Rozenburg, MLC in Duiven en storthal OSSB/R dient men een snuitje met FFP3 filter te dragen en 
handschoenen. 

 Bij het betreden van het bunkergebouw in dient men standaard handschoenen en een snuitje of 
halfgelaatsmasker met FFP3 filter te dragen.  

 Bij verblijf in het bunkergebouw in Rozenburg en Duiven langer dan een half uur dient men een 
wegwerpoverall te dragen. Overall na werkzaamheden weggooien en niet hergebruiken. Daarnaast 
dient er een halfgelaatsmasker gedragen te worden met filterbus ABEK+FFP3. De filters en 
wegwerpoverall dienen per dagdeel (4 uur) vernieuwd te worden. 

 Bij werkzaamheden op het stortbordes is blootstellingsduur belangrijk.  
o Medewerkers die langer dan een kwartier aanwezig zijn op het bordes, dienen minimaal een 

snuitje met FFP3 te dragen 
o Medewerkers die acceptatiewerkzaamheden van gevaarlijk afvalstromen verrichten op het 

stortbordes, dienen een air stream met ABEK-P3 filter te dragen 
o Chauffeurs, welke slechts enkele minuten aanwezig zijn, zijn niet verplicht adembescherming 

te dragen 

4.21 Schoonmaakwerkzaamheden / industriële reiniging / leeflucht 
 Bij industriële reiniging geldt de SIR normering als standaard. 

 
Voor gebruik van leeflucht met kappen gelden onderstaande voorwaarden uit de SIR A:  
1. Medewerker is in bezit van een geldige verklaring van medische geschiktheid voor gebruik van 

onafhankelijke adembescherming (medische keuring via Arboarts)  
 

2. Om de vijf jaar volgt medewerker een training SIR AB-A die door een trainer met geldig SIR-
certificaat Toezichthouder Adembescherming (TAB) gegeven wordt met betrekking tot leeflucht  

 
3. Iedere jaar volgt de medewerker een herhalingstraining die door een trainer met geldig SIR-

certificaat Toezichthouder Adembescherming (TAB) gegeven wordt met betrekking tot leeflucht  
 

Voor gebruik van volgelaatsmaskers met meerurenaansluiting (slangen, slu, flessen) gelden 
onderstaande voorwaarden uit de SIR B:  

 
4. Medewerker is in bezit van een geldige verklaring van medische geschiktheid voor gebruik van 
onafhankelijke adembescherming (medische keuring via Arboarts)  
5. Om de vijf jaar volgt medewerker een training SIR AB-B die door een trainer met geldig SIR-
certificaat Toezichthouder Adembescherming (TAB) gegeven wordt met betrekking tot leeflucht met 
examen  
6. Iedere jaar volgt de medewerker een herhalingstraining die door een trainer met geldig SIR-
certificaat Toezichthouder Adembescherming (TAB) gegeven wordt met betrekking tot leeflucht  

4.22 Werken bij de nascheidingsinstallatie 

 Bij het werken in de nascheidingsinstallatie dient altijd gebruik te worden gemaakt van minimaal 
adembescherming met FFP3 filter.  
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 Bij schoonmaakwerkzaamheden of wanneer contact met het afval kan plaatsvinden dient gebruik 
gemaakt te worden van een wegwerpoverall  

 Wanneer contact met afval kan plaatsvinden dienen prik en snijbestendige handschoenen te worden 
gedragen, met snijbeschermingsniveau F en handpalm met prikbescherming  

4.23 Graven in verontreinigde grond 

 Op alle AVR locaties kan de grond en het grondwater in meer of mindere mate verontreinigd zijn 
met zware metalen, PAK’s, aromaten en andere koolwaterstoffen. Voorafgaand aan het starten van 
graafwerkzaamheden en/of grondwaterbemaling dient men via SHEQ advies in te winnen over de 
vereiste PBM’s.  

4.24 Asbest 

 Zie procedure 50.017 Werken met Asbest 

4.25 Stralingsbronnen 

 Zie procedure 50.015 Omgang met ioniserende stralingsbronnen 

4.26 Hittebelasting 

 Zie procedure 50.013 Hittebelasting – WBGT meting 

4.27 Laboratorium Rozenburg 

 Bezoekers en medewerkers van het laboratorium dienen bij betreden van het laboratorium ten 
minste een veiligheidsbril en een overall of stofjas te dragen met beschermen tegen 
vlamverspreiding, elektrostatische eigenschappen en chemiebestendigheid. 

 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren / bezoekers in het laboratorium dienen een 
veiligheidsbril, een laborantenjas en veiligheidsschoenen te dragen en voorgeschreven 
handschoenen waar nodig. 

 Voor het nemen van monsters uit tankauto’s via de monsternamebrug is het dragen van 
volgelaatbescherming met filterbussen en een overall verplicht. 

 Zie verder werkinstructies Laboratorium. 

4.28 Beheer SDS en stoffenlijst 

 Hoofd Productie is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van een actueel overzicht van 
opgeslagen en toegepaste gevaarlijke stoffen (de stoffenlijst) voor zijn locatie, de afdeling SHEQ 
faciliteert hierin.  

 In het overzicht dient de opslagplaats, de opgeslagen hoeveelheid en de informatie uit de SDS-en 
opgenomen te zijn. Voor de overslaglocaties is dit de manager LS. Een actuele SDS van alle stoffen 
dient beschikbaar te zijn.  

4.29 Inkoop nieuwe hulpstoffen/chemicaliën 

 Voor het inkopen van nieuwe (hulp)stoffen die nog niet op de stoffenlijst staan dient de MOC 
procedure te worden doorlopen om zeker te stellen dat er geen onacceptabele SHEQ risico’s 
ontstaan en aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsrisico’s van 
verwerking van ziekenhuisafval en dierlijk afval (categorie 1 afval volgens NWA). 

 Er moet onder andere worden getoetst op de water bezwaarlijkheid van de stof, opslageisen en de 
RI&E gevaarlijke stoffen moet worden aangepast. Mogelijk moet veiligheidsignalering, procedures 
en instructies worden herzien. 

 De SDS van de nieuwe hulpstoffen/chemicaliën dient toegestuurd te worden aan de SHEQ afdeling. 
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4.30 Preacceptatie nieuwe afvalstoffen 

 Als onderdeel van de preacceptatie van nieuwe afvalstromen (gevaarlijk en bedrijfsafval) dient de 
afdeling SHEQ vast te stellen of er sprake is van bijzondere blootstellingsrisico’s en of daarvoor 
aparte maatregelen genomen dienen te worden. Dit staat beschreven in het Acceptatie- en 
Verwerkingsbeleid - Administratieve Organisatie en Interne Controle, welke onder beheer van de 
afdeling Commercie staat. 

4.31 Registratie medewerkers die omgaan met CMR stoffen 

 Op basis van de RI&E gevaarlijke stoffen en de blootstellingsonderzoeken is bekend welke functies 
en medewerkers blootgesteld kunnen worden aan CMR stoffen. HR houdt hier een registratie van 
bij. In de procedure 40.015 Registratie medewerkers gevaarlijke stoffen staat dit uitgewerkt. 
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4.32 Verstrekking PBM’s 

 AVR stelt de benodigde PBM’s via magazijn beschikbaar aan medewerkers en contractors indien zo 
afgesproken 

 Speciale PBM’s worden aangeschaft met goedkeuring van de leidinggevende 
 Medewerkers zijn verantwoordelijk voor juist gebruik van de aan hen verstrekte PBM’s 
 Medewerkers worden geacht deze procedure te kennen en te weten welke PBM’s gebruikt moeten 

worden bij welke werkzaamheden 
 

 
Omschrijving PBM Type Eisen 

Stofmasker/snuitje FFP3 Beschermt tegen stof (houtstof, vliegas, a-cokes, biologische 
agentia 

Halfgelaatsmasker FFP3 Beschermt tegen stof (houtstof, vliegas, a-cokes, biologische 
agentia 

Volgelaatsmasker FFP3 Beschermt tegen stof (houtstof, vliegas, a-cokes, biologische 
agentia 

Volgelaatsmasker met 
filter 

 Beschermt tegen chemicaliën (gassen/dampen) 

Volgelaatsmasker 
(kap/helm) met leeflucht 

 Beschermt tegen chemicaliën (gassen/dampen) 

Wegwerpoverall Tyvec 
Microgard 

Beschermt tegen stof (houtstof, vliegas, a-cokes, biologische 
agentia 

Vloeistofdichte overall  Beschermt tegen chemicaliën 

Vloeistofdichte 
handschoenen 

 Beschermt tegen chemicaliën 

Spatscherm/vol 
gelaatscherm 

 Beschermt tegen chemicaliën 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 5. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
SDS SHEQ Q schijf 5 jaar 
Stoffenlijsten SHEQ Q schijf 5 jaar 
Blootstellingsonder-
zoeken 

SHEQ Q schijf 10 jaar 

RIE (gevaarlijke 
stoffen) 

SHEQ Q schijf 5 jaar 

CMR-registratie HR Q schijf 40 jaar 
 
 

Gerelateerde documenten 
50.001 Werkvergunningen 
50.017 Werken met asbest(houdende) materialen 
50.015 Omgaan met ioniserende stralingsbronnen 
50.013 Hittebelasting/WBGT meting 
 

Referenties / Verwijzingen  
Deze procedure is een uitwerking van de eisen zoals omschreven in: 

- Stoffenlijsten 
- SDS bladen 
- RIE 
- RIE gevaarlijke stoffen 
- Blootstellingsonderzoeken 
- SIR normering 
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