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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 

4 27-11-2018 P. Vanrolleghem Herziening n.a.v. incident AWT 
5 13-5-2020 J. van der Ree Actualisatie en controle 
6 15-1-2021 D. Feege Controle 
    

1. Doel 
Doel van deze procedure is de veiligheid van de diverse verkeersstromen op het terrein / in de 
gebouwen bij AVR te waarborgen. Waarbij het scheiden van diverse verkeersstromen zoveel 
mogelijk aandacht moet hebben. 
 
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 
AWT : All Weather Terminal. Hal waar afval per boot wordt overgeslagen in 

Rozenburg 
BMWT : De BMWT is de belangenbehartiger van leveranciers van Bouwmachines, 

Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. 
WVW : Wegenverkeerswet 
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5. Inleiding 
In dit document verkeersveiligheid wordt een onderscheid gemaakt in verkeersregels voor het 
bedrijfsterrein en de openbare weg. Voor het bedrijfsterrein gelden net als op de openbare weg de 
verkeerregels zoals omgeschreven in de Wegenverkeerswet. Binnen het AVR terrein wordt gebruik 
gemaakt van diverse interne transportmiddelen zoals vorkheftruck, dumpers, vrachtwagens, 
schoonmaakauto’s, busjes en tractoren. De specifiek geldende verkeersregels voor het AVR terrein 
zijn vastgelegd in dit document. 

Dit document verkeersveiligheid is erop gericht om al het mogelijke verkeer binnen en buiten de 
vestigingen van AVR zo goed mogelijk te beheersen. Hiervoor is geanalyseerd op welke wijze de 
verkeerstromen lopen om zo weinig mogelijk overlappingen te creëren, heldere verkeer(gedrags-) 
regels/-aanwijzingen op te stellen en te zorgen voor een veilige omgeving waarbij verkeersincidenten 
zoveel mogelijk worden voorkomen.   

De werkgever heeft volgens de Arbowet een zorgplicht om er alles aan te doen om de veiligheid te 
garanderen en te waarborgen.  

AVR Afvalverwerking B.V. is er alles aan gelegen deze zorgplicht over te nemen en dit 
verkeersreglement aan de eigen medewerkers en derden te overhandigen of minimaal erop te wijzen. 

Wegenverkeerswet 

De Wegenverkeerswet (WVW) geldt voor iedereen die zich op de openbare weg bevindt. Ook bij het 
besturen van een intern transportmiddel behoren deze regels te worden gevolgd. Binnen het verkeer 
valt het transportmiddel onder de categorie motorvoertuigen. Dit is dezelfde categorie waaronder een 
auto of een motor valt. Hiermee heeft de bestuurder van een transportmiddel dezelfde rechten en 
plichten als bij het besturen van de andere motorvoertuigen. Het transportmiddel valt wel in de 
categorie ‘beperkte snelheid’ ofwel motorvoertuigen die niet harder kunnen of mogen dan 15 
kilometer per uur. Het basis voorschrift van de Wegenverkeerswet luidt: “Het is een ieder verboden 
zich zodanig te gedragen, dat de veiligheid zonder noodzaak wordt belemmerd en het verkeer op de 
weg in gevaar wordt gebracht”. Een uitgebreide en actuele beschrijving van de regels voor op de 
openbare weg en het bedrijfsterrein zijn te vinden in de Wegenverkeerswet. 
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6. Eisen 
Eisen bestuurders 

De leeftijd van de bestuurder van het transportmiddel moet tenminste 18 jaar zijn. Binnen AVR dienen 
alle bestuurders van een transportmiddel een geldig certificaat te hebben voor het transportmiddel 
dat zij besturen. Medewerkers moeten dit certificaat kunnen tonen en een kopie dient in het bezit te 
zijn van de werkgever.  

Eisen transportmiddel voor de openbare weg (en dus ook op AVR terrein) 

Zoals in de inleiding benoemd zijn er diverse transportmiddelen die worden gebruikt op de terreinen 
van AVR. In deze paragraaf worden de eisen weergegeven voor de meest gebruikte 
transportmiddelen op AVR terreinen. Bij het rijdend materieel wordt jaarlijks een BMWT keuring 
uitgevoerd. 

Voor alle interne transportmiddelen gelden de volgende eisen:  

a. Oranje driehoek.  
Aan de achterzijde moet een oranje reflecterende driehoek met rode randen zijn 
aangebracht. Door deze driehoek weet het achteropkomend verkeer dat zij te maken hebben 
met een motorvoertuig die niet sneller kan of mag dan 15 km per uur. 

b. Verlichting. 
Het transportmiddel behoort aan de voorzijde te zijn voorzien van twee stadslichten en twee 
dimlichten. De verlichting aan de achterzijde moet bestaan uit twee achterlichten en twee 
rode (rond of vierkant) reflectoren. Tevens moet het voertuig voorzien zijn van remlichten, 
richtingaanwijzers, alarmlichten en spiegels. 

c. Zwaailamp.  
Deze is niet verplicht maar wel aangeraden in het donker en op drukke plaatsen waar gelost 
en geladen wordt en als het voertuig en/of lading breder is dan 2.55 meter. 

Aanvullend gelden voor vorkheftrucks de volgende eis: 
d. Afgeschermde vorken.  

Bij het rijden op de openbare weg behoren de punten van de vorktanden afgeschermd te zijn 
door bijvoorbeeld een autoband of pallet. 

Shovels, terminal trekkers, dumpers en mobiele kranen moeten ook voldoen aan de volgende eisen: 

e. Achteruitrijd signaal 
Wanneer deze transportmiddelen achteruit rijden klinkt een akoestisch signaal. 

f. Reflectie striping 
De transportmiddelen zijn voorzien van reflecterende striping ten behoeve van de 
zichtbaarheid. 
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g. Camera 
Op de transportmiddelen is een camera aanwezig, die gericht is op de achterzijde. Bij het 
achteruitrijden kan de machinist/bestuurder dus gebruik maken van dit middel. 

Vrachtwagens, busjes en personenauto’s moeten voldoen aan de eisen uit de wegenverkeerswet. 

Regels in het verkeer  

Alle transportmiddelen mogen alleen gebruikt worden door geautoriseerd personeel, die in het bezit 
zijn van een geldig bewijs, volgens de hiervoor opgestelde instructies. Het aan de personen 
uitgereikte pasje dient zichtbaar te worden gedragen. 

De transportmiddelen mogen niet worden gebruikt voor personenvervoer. Het is niet toegestaan op 
de heftruck mee te rijden; ook niet om een last in evenwicht te houden.  

De regels die gelden bij AVR zijn:  
- De wegenverkeerswet is van toepassing, waar eenieder zich aan moet houden; 
- Er geldt een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur; 
- Bij het rijden met de heftruck dienen de vorken op een hoogte van circa 10 cm te worden 

gehouden. Wanneer de last het uitzicht belemmerd dient men achterstevoren in de rijrichting 
te rijden 

- Gebruik de claxon bij uitgangen en hoeken en het rijden door deuren en om hoeken moet met 
een minimale snelheid gebeuren 

- Draag altijd gordels op rijdend materieel 
- Bellen of gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het rijden is verboden 
- Mankementen aan het vervoersmiddelen direct melden bij de leidinggevende 
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Neem als voetganger of fietser in de buurt van rijdend materieel tenminste de volgende 
veiligheidsregels in acht: 

- Zorg ervoor dat u reflecterende kleding draagt, wanneer u zich op het logistieke terrein 
bevindt (vanaf stortbordes naar NSI en verder in Rozenburg, in Duiven in en rondom het 
MLC) 

- Blijf uit de directe omgeving van rijdend of actief rijdend materieel 
- Loop nooit te dicht langs een rijdend of actief rijdend materieel 
- Loop nooit onder een geheven lading of vorken door 
- Luister naar toeters, waarschuwingssignalen en andere seinen. Blijf alert! 
- Ga er nooit vanuit dat de chauffeur u ziet 
- Blijf binnen de daarvoor bestemde voetgangerspaden indien aanwezig. In Rozenburg en op 

de overslagstations zijn deze aangegeven middels witte belijning, in Duiven middels groene 
belijning.  

- Let extra op bij plaatsen waar goederen worden neergezet en weggehaald 
- Het is strikt verboden om mee te rijden op heftrucks, e.d. 
- Let op uw omgeving 
- Waarschuw de chauffeur indien u zich in het rijdgebied gaat begeven en meldt u af als u weer 

weggaat 
- Een aantal zones zijn gedefinieerd als niet toegankelijk voor voetgangers, waaronder de AWT 

hal en de rijroute van de dumpers voor slakafvoer. Deze zones zijn middels borden kenbaar 
gemaakt en mogen alleen te voet worden betreden indien het overige verkeer is stilgelegd. 
 

Het is absoluut verboden om rijdend materieel te bedienen indien u voor of tijdens werkuren 
medicijnen, alcohol of drugs heeft gebruikt die effect hebben op uw reactievermogen. Wanneer u 
toch medicijnen moet innemen die de uitvoering van uw werk negatief kunnen beïnvloeden, meldt 
dit dan onmiddellijk bij uw direct leidinggevende, zodat deze passende maatregelen kan nemen. 

Voorrang verlenen 

Gelijk aan de geldende regels op de openbare weg hebben voertuigen van rechts voorrang. Tevens 
hebben voetgangers op zebrapaden en op de looproutes voorrang. Verkeer op de hoofdrijbanen 
hebben voorrang op de transportmiddelen van de zijbanen 
 
Looproutes 

Voetganger dienen de voetenpaden, voetgangersdeuren en zebrapaden te gebruiken. Voetgangers 
behoren buiten de transportroutes te blijven. Bij het oversteken behoren lopende medewerkers altijd 
haaks over te steken. Binnen de werkruimtes verrichten medewerkers lopend hun arbeid. In deze 
gebieden heeft geen enkel transportmiddel voorrang en behoort zich daar met grote voorzichtigheid 
te bewegen.  
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Parkeerregels  

Bij het parkeren van het transportmiddel behoren de volgende regels in acht te worden genomen: 

a. Transportmiddelen mogen nooit op een helling worden geparkeerd. 
b. Transportmiddelen die zijn uitgerust met een trekboom of dissel, moeten altijd met omhoog 

geklapte en geborgde trekboom of dissel worden geparkeerd. 
c. Parkeer op een daarvoor aangegeven plaats. 
d. Parkeer nooit op de looproute, transportroute en voor deuren. 
e. De wielen van het transportmiddel moeten recht staan. 
f. Handrem van het transportmiddel moet altijd worden aangetrokken. 
g. Bij geparkeerde transportmiddelen behoren altijd het contact te worden uitgezet. 

 

Fietsen 

Het gebruik van fietsen op AVR terrein is toegestaan. Een fiets moet in ieder geval voorzien zijn van 
verlichting voor en achter en dient goed onderhouden te zijn. Een aantal aandachtspunten zijn: 

1. Alleen fietsen op AVR-fietsen, dus niet fietsen op privéfiets op het terrein 
2. In het donker verlichting aan (verlichting op je fiets is verplicht) 
3. Niet bellen tijdens fietsen 
4. Niet fietsen met materialen in de hand, gebruik materialenbakje 
5. Niet fietsen in fabrieken, daar ook geen fietsen inpandig stallen 
6. Fietsen stallen in de fietsenrekken 
7. Op veilige looproutes voorrang geven aan voetgangers 
8. Fietsen buiten veilige looproutes alleen met verplichte PBM’s 

 
Graag willen we de fietsen gedurende het jaar bruikbaar en op orde houden om ongevallen te 
voorkomen. Als er een mankement aan je fiets is, kun je dit bij je leidinggevende aangeven, deze 
zorgt voor reparatie. 
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Weersomstandigheden 

Door weersomstandigheden kan het zijn dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Het is daarom aan te 
bevelen tijdens gladheid (door bijvoorbeeld ijzel of sneeuw) de snelheid te beperken tot stapvoets. 
Extra oplettendheid is gewenst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eten en drinken op werkplekken 

Wegens de hygiënische omstandigheden en de verkeersveiligheid dient er in voertuigen en in de 
fabrieken niet gegeten en gedronken te worden. Dit is alleen toegestaan in kantoorgedeelten en 
kantines.  

Extra instructie 

Het kan zijn dat er extra instructies zijn die opgevolgd dienen te worden in verkeersroutes. Dit kan 
een afzetting met lint of borden zijn met betrekking tot gladheid en valgevaar bij 
schoonmaakwerkzaamheden of hijs- en graafwerkzaamheden.  

De persoon of de bestuurder van een voertuig dient zich altijd te houden aan de extra instructies 
indien deze van kracht zijn. 

Ook kunnen er wegblokkades worden geplaatst. De wegblokkades moeten te allen tijde worden 
aangevraagd middels procedure 50.001B02 Aanvraag wegblokkade.  

 

 

 

  

Weersomstandigheden Snelheid extra verlagen Extra oplettendheid Autoverlichting aan 

IJzel X X  

Sneeuw X X  

Mist  X X 

Felle zon  X  

Hevige regenval  X X 

Stormachtige wind  X  
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7. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
    
    

 
 

Gerelateerde documenten 
- 
 

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

- De veiligheidseisen conform VCA*/VCA**/VCA Petrochemie (2008) 
- OHSAS 18001 
- Arbeidsomstandighedenwet 
- Wegenverkeerswet 
- Regeling Voertuigen 
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