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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  

Rol Naam Functie Paraaf akkoord 

Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 

Director Operations 

Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 

eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ & Laboratorium  

Toetser Patrick Vanrolleghem Safety Coördinator  

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

6 9-3-2017 R. Hetterschijt Commentaar Productie RZB verwerkt 

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

8 4-1-2021 P. Vanrolleghem Actualisatie 

1. Doel 

Veiligheidsnoodvoorzieningen hebben als doel om personen te beschermen ingeval dat kleding vlam 

heeft gevat, lichaamsdelen in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen, een beginnende brand 

geblust kan worden en/of in geval van een noodsituatie personen zich via een vluchtweg naar een 

veilige plaats kunnen begeven. Deze procedure geeft inzicht in welke veiligheidsnoodvoorzieningen 

er zijn bij AVR. 

 

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- en regelgeving, veiligheids- en 

keuringseisen van arbeidsmiddelen. De (LOD) beheerder is gepositioneerd in de afdeling 

Onderhoud. 

Beheer LOD’s AVR-functionaris die verantwoordelijk is voor het onderhouden van aanwezige LOD-middelen. 

LOD’s Line Of Defense: dit zijn voorzieningen voor het beheer en in stand houden van de 

brandpreventiemaatregelen. 

Veiligheidsnoodvoorzieningen Zijn preventiemaatregelen op arbeidsplaatsen om in geval van een noodsituatie adequate te kunnen 

handelen, gezondheidsschade en/of materiële schade te voorkomen en/of te beperken. 

Opdrachtgever Lijnverantwoordelijke AVR-functionaris.  
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4. Werkwijze 

 

4.1 Vluchtwegen en nooduitgangen 

Gebouwen, fabrieken en/of installaties moeten ingeval van nood snel kunnen worden verlaten. In geval van 
brand bestaat het risico dat de normale uitgang geblokkeerd kan raken en moet een vluchtweg of 
nooduitgang ter beschikking staan.  

 
Het aantal vluchtwegen, nooduitgangen, plaats en afmetingen zijn afhankelijk van het aantal personen dat 
zich op deze plaatsen kunnen ophouden. Voor het gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen gelden de 
volgende regels: 
 
▪ Vluchtwegen en nooduitgangen moeten worden aangegeven d.m.v. veiligheidspictogrammen. 
▪ Vluchtwegen en nooduitgangen moeten te alle tijde vrij zijn van 

obstakels. 
▪ Deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van de vluchtwegen moeten op een eenvoudige wijze 

van binnenuit naar buiten toe geopend kunnen worden. 
▪ De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van het kunstlicht slecht zichtbaar zijn moeten 

voorzien zijn van noodverlichting 
▪ Schuif- en draaideuren dienen niet als nooduitgang te worden toegepast. 
▪ Brandtrappen, ladders en kooiladders mogen slechts als vluchtweg dienst doen, indien slechts een klein 

aantal personen hiervan gebruik moet maken. 

 

4.2 Noodverlichting 

Bij het uitvallen van de verlichting moeten vluchtwegen en nooduitgangen, die verlichting behoeven, met 
voldoende sterkte noodverlichting zijn uitgerust (minimaal 1 lux op vloerhoogte).  
 
Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van de verlichting aan bijzondere gevaren zijn 
blootgesteld, moeten voorzien zijn van adequate noodverlichting. Bijzondere gevaren kunnen o.a. zijn: 
situaties waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, gevaarlijke machines en ruimten waaruit processen 
worden geregeld. Op deze werkplekken moet de noodverlichting 10% van de normale verlichtingssterkte zijn.  

 

4.3 Oog-/nooddouches 

Op arbeidsplaatsen waar het risico bestaat dat werknemers brandwonden op kunnen lopen en/of in aanraking 
kunnen komen met gevaarlijke stoffen, moet in de directe nabijheid een oog- en/of nooddouche aanwezig zijn.  
 
Oog-/ nooddouches dienen minimaal aan de volgende eisen te voldoen: 
 
▪ Altijd voldoende water te leveren 
▪ Duidelijk zichtbaar te zijn opgesteld 
▪ Eenvoudig bereikbaar en bedienbaar te zijn 
▪ Het water moet van zodanige kwaliteit zijn, dat het geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de 

werknemer 
 
De afdeling Onderhoud controleert via een PPO (Periodiek Preventief Onderhoud) periodiek de staat van 
oog- en nooddouches en herstelt deze waar nodig. De controles worden vastgelegd in Logpoint. 
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4.4 Brandblusmiddelen algemeen 

Brandblusmiddelen onderscheiden we in de volgende soorten: 
 
▪ Poederblusser  (minimale inhoud 6 kg.). 
▪ CO2 -blusser  (minimale inhoud 5 kg.). 
▪ Light-waterblusser  (minimale inhoud 9 liter). 
▪ Natblusser  (minimale inhoud 9 liter). 
▪ Schuimblusser  (minimale inhoud 9 liter). 
▪ Brandslanghaspel aangesloten op het waterleidingnet 
▪ Automatische sprinkler installatie 
▪ Stationair brandblusnet 
 
Afhankelijk van het brandrisico moeten blusmiddelen in een gebouw of ruimte zodanig worden verdeeld, dat 
in geval van brand zo snel mogelijk één of meerdere blustoestellen kunnen worden ingezet. Hiervoor gelden 
de volgende regels: 
 
▪ Blustoestellen moeten duidelijk zichtbaar worden opgehangen. De plaats waar het blustoestel is 

opgehangen, dient gemarkeerd te zijn door middel van een pictogram 
▪ Blustoestellen moeten te allen tijde direct inzetbaar zijn 
▪ Blustoestellen moeten in de directe nabijheid van in- en/of uitgangen van een gebouw of ruimte worden 

opgehangen 
▪ Brandblusmiddelen en –hydranten mogen nooit worden geblokkeerd 
 

 
 

4.4.1 Brandblusmiddelen in gebouwen en werkplaatsen 

Brandblusmiddelen moeten in voldoende mate op de werkplek aanwezig zijn. In een ruimte waar geen 
brandbare stoffen worden verwerkt moet per 200 m² vloeroppervlakte tenminste één draagbaar blustoestel 
aanwezig zijn.  
 
Het minimum aantal brandblussers per vloer (begane grond/verdieping) is twee stuks. De loopafstand tot de 
dichtstbijzijnde brandblusser mag niet meer bedragen dan 30 meter.  

 

4.4.2 Brandblusmiddelen in ruimten met brandbare stoffen 

In ruimten waar brandbare stoffen worden verwerkt en de vloeroppervlakte 200 m² of minder is moeten 
tenminste twee draagbare blustoestellen aanwezig zijn. De blustoestellen moeten een minimale capaciteit 
hebben van 6 kg poeder (hoeveelheid en blusmiddelen afstemmen op aard en hoeveelheid opgeslagen 
stoffen). De loopafstand tot de dichtstbijzijnde blustoestel mag niet meer bedragen dan 15 meter.  
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4.4.3 Brandblusmiddelen in opslagruimten en tankenpark 

In een opslagruimte of vatenpark voor gevaarlijke stoffen moet voor elke 200 m² vloeroppervlakte of een 
gedeelte daarvan ten minste twee draagbare blustoestellen aanwezig zijn. Het blustoestel moet een minimale 
capaciteit hebben van 6 kg poeder (hoeveelheid en blusmiddelen afstemmen op aard en hoeveelheid 
opgeslagen stoffen). De loopafstand tot de dichtstbijzijnde blustoestel mag niet meer bedragen dan 15 meter.  

 

4.4.4 Onderhoud en keuring/controle van brandblusmiddelen 

Het onderhouden van brandblusmiddelen moet worden uitgevoerd door een REOB bedrijf. Het onderhoud 
dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Daarnaast dienen periodieke controles te worden uitgevoerd ten aanzien 
van de aanwezigheid, bereikbaarheid en de goede staat van de verschillende lokale aanwezige 
brandblusmiddelen.  
 
NEN 2559 geeft de richtlijnen ten aanzien van controle door de gebruiker, periodiek onderhoud, inspectie 
door een deskundige en periodieke revisie.  

 
Wanneer er voor het blussen van een brand een brandblusser gebruikt is, of op elke andere wijze aan de 
goede status getwijfeld wordt. dient dit direct door de gebruiker gemeld te worden aan de (wacht-)chef en 
beheerder LOD. 
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5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (jaar) 

- - - - 

    

 

 

Gerelateerde documenten 

- 
 

Referenties / Verwijzingen  

- ISO 45001 
- ISO 14001 
- ISO 9001 
- NEN 1010 
- NEN 3140 
- Arbeidsomstandighedenwet 
- Arbobesluit 
- Brandverzekering 
- Bouwbesluit 
- WM-vergunning 
- NEN2559 Richtlijn voor periodieke controle en onderhoud van blusmiddelen 
- Brzo 
- Gemeentelijke Bouwverordening 
- AI-blad: Bedrijfsruimten – inrichting, transport en opslag 


