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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 

 

Toetser Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ & Laboratorium  

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

1 31-7-2017 P. Vanrolleghem Actualisatie en nieuwe huisstijl 

2 22-10-2018 P. Vanrolleghem Werktenten en rookhok toegevoegd 

3 6-1-2021 P. Vanrolleghem Actualisatie (link naar richtlijn Deltalinqs 

toegevoegd) 

1. Doel 

Het doel van is om inzicht te krijgen wanneer en wat er gedaan moet worden om wettelijk te 
voldoen bij het plaatsen van tijdelijke accommodaties op één van de AVR terreinen.  
 

 

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

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 

 
3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 

Definitie / afkorting  Verklaring 

 :  

 :  

 :  
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4. Werkwijze 

 

4.1.4 Gebruiksvergunning 

 
Voor accommodaties die gelijktijdig door meer dan 50 personen gebruikt kunnen worden, dient door de daartoe aangewezen 

operationeel verantwoordelijke AVR een gebruiksvergunning bij de daarvoor aangewezen gemeentelijke instantie te worden 

aangevraagd. 

 

4.1.5 Plaatsen van tijdelijke accommodaties in het Europoort-Botlekgebied 

 

Voor het plaatsen van een tijdelijke accommodatie in het Europoort-Botlekgebied gelden specifieke regels. Hiervoor wordt verwezen 

naar de door Deltalinqs uitgegeven brochure “Richtlijnen tijdelijke accommodaties”.  

Q:\SHEQ\05.Quality\06. W&R en normen\04. Deltalinqs 

 

Deze procedure is opvraagbaar bij de AVR-contactpersoon en/of de SHEQ-afdeling. SHEQ-afdeling kan ook de toetst uitvoeren 

vanuit deze richtlijn richting de operationeel verantwoordelijke AVR. 

 

4.1.6 Plaatsen van tijdelijke werktenten 

 
Bij alle werktenten is het een standaard dat ze altijd met antistatische, brandvertragende krimpfolie omwikkeld zijn.  

 

4.1.7 Plaatsen van tijdelijke rookhokken 

 
Tijdelijke rookhokken: 

- Antistatische, brandvertragende krimpfolie (bovenzijde, achterzijde, linkerzijde en rechterzijde 

- Aanwezigheid van een gesloten asbak 

- Aanwijzing dat het een rookgebied is 

 

Nr. Activiteitnaam Werkwijze 
Betrokken 

functionaris 
TVB 

4.1 

 

Tijdelijke accommodaties 

 

4.1.1 Inleiding 

 
Op bedrijfsterreinen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tijdelijke accommodaties voor de organisatie en uitvoering van 

werkzaamheden voor nieuwbouw-, onderhoud-, stop- en/of sloopwerkzaamheden. De constructie, plaatsing, inrichting en het gebruik 

van tijdelijke accommodaties is gebonden aan wettelijke voorschriften volgens het “Bouwbesluit” en lokale bedrijfsvoorschriften.  

Onder tijdelijke accommodaties wordt verstaan een bouwwerk of voorziening, die voor een bepaalde periode op het terrein geplaatst 

wordt, zoals keten, portocabins, keetwagens, containers, romneyloodsen, tenten, schaft-, was- en/of kleedaccommodaties.  

 

4.1.2 Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke accommodatie 

 
Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke accommodatie wordt uitsluitend verleend door de operationeel verantwoordelijke 

van betreffende bedrijfsonderdeel van AVR. De aanvraag dient schriftelijk via de AVR-contactpersoon plaats te vinden. Bouwtoezicht 

Rotterdam dient altijd geïnformeerd te worden. 

 

4.1.3 Vergunning 

 
Voor het plaatsen van tijdelijke accommodaties zoals keten, portocabins, romneyloods, e.d. kan het noodzakelijk zijn, dat door de 

operationeel verantwoordelijke AVR van betreffende bedrijfsonderdeel van AVR een vergunning aangevraagd moet worden bij de 

daarvoor aangewezen gemeentelijke instantie. Nadat toestemming is gegeven, mag tot plaatsing van een accommodatie worden 

overgegaan. Operationeel verantwoordelijke AVR dient zelf die aanvraag in te dienen of te toetsen bij de gemeentelijke instantie. 
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5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 

    

    

 

 

Gerelateerde documenten 

Richtlijn tijdelijke accommodaties Deltalinqs 
Q:\SHEQ\05.Quality\06. W&R en normen\04. Deltalinqs 
 

Referenties / Verwijzingen  

Deze procedure is een uitwerking van de eisen zoals omschreven in: 
- De veiligheidseisen conform VCA*/VCA**/VCA Petrochemie (2008). 
- ISO14001 
- OHSAS 18001 
- Bouwtoezicht Rotterdam 

 


