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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 
Manager Operations RZB 
Manager Operations DUV 

 

Toetser Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
1 2-8-2017 P. Vanrolleghem Uit aannemershandboek gehaald, 

geactualiseerd en omgezet in nieuwe 
huisstijl 

2 22-1-2021 D. Feege Controle en actualisatie  
    

1. Doel 

Het doel van deze procedure is veilig te werken hogedruk vloeistofreiniging en vacuüm/drukwagen. 
Een actuele TRA van de werkzaamheden (druk-/ vacuüm reiniging ) kan bij de ingezette leverancier 
opgevraagd worden. 
 
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 

 
 
3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
SIR : Stichting Industriële Reiniging  
 :  
 :  
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4. Werkwijze 
 

 

 
  

Nr.  

4.1 
 
Hogedrukvloeistofreiniging en vacuüm/drukwagen 
 

4.1.1 Hogedruk vloeistofreiniging 
 

Voor het uitvoeren van hogedruk vloeistofreinigingswerkzaamheden gelden de volgende regels: 

 Alleen bedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Industriële Reiniging (SIR) mogen hogedruk 
reinigingswerkzaamheden uitvoeren 

 De uit te voeren werkzaamheden, dienen conform de vigerende veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in de SIR-
handboeken opgevolgd te worden 

 De bezetting van een hogedruk-unit moet minimaal bestaan uit een gecertificeerde machinist en hogedruk spuiter. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde uitvoerder. Deze is 
verantwoordelijk voor de uit te voeren werkzaamheden en dient toe te zien op de naleving van de voorschriften 

 De werkplek dient deugdelijk met markeringslint te worden afgezet. Tevens dienen er waarschuwingsborden geplaatst te 
worden  

 De uitvoerder dient een kopie van de ingevulde hogedruk controlelijst af te geven aan de Verstrekker van de 
werkvergunning 

 De hogedrukspuiter moet persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die minimaal overeenkomen met de SIR-
voorschriften. In geval van bijzondere gevaren kunnen aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn. 
Hiervoor wordt verwezen naar de opgestelde taak risico analyse. 

 

4.1.2 Vacuümdrukwagen 
 

 Voor het uitvoeren van vacuüm-/drukwagenwerkzaamheden gelden de volgende regels: 

 Alleen bedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Industriële Reiniging (SIR) mogen druk-/ 
vacuümwagenwerkzaamheden uitvoeren  

 Vacuüm-/drukwagens moeten voldoen aan de SIR voorschriften 
 Vacuüm-/drukwagens moeten bij binnenkomst gecontroleerd leeg en schoon zijn 
 De AVR-contactpersoon moet vooraf aan de chauffeur aangeven, wat met de inhoud van de vacuüm-/drukwagen moet 

gebeuren 
 De werkplek dient deugdelijk met markeringslint te worden afgezet. Tevens dienen er waarschuwingsborden geplaatst te 

worden. 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
    
    

 
 

Gerelateerde documenten 
SIR Handboek  
 

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

- De veiligheidseisen conform VCA*/VCA**/VCA Petrochemie (2008). 
- ISO14001 
- OHSAS 18001 
- SIR 

 


	Naam

