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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 

7 7-3-2018 P.Vanrolleghem Nieuwe huisstijl en gereviseerd 

8 8-5-2018 P.Vanrolleghem Aanpassing zwemvest ponton Brielselaan 

9 8-1-2021 P.Vanrolleghem Actualisatie 

1. Doel 

Het doel van deze procedure is om medewerkers te behoeden voor verdrinking en het vallen in het 
water. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven wanneer iemand een reddingsvest dient te dragen aan 
boord van vaartuigen van AVR-vaartuigendienst-/overslagstations en aan de kades van de AVR 
locaties. 
 
 

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 

Afscheiding Afscheiding die tenminste 100 cm hoog is en waarmee voorkomen wordt dat een medewerker in het 

water kan vallen (b.v. een hekwerk) of een lijn waarbij er veilige afstand (≥ 4 meter) wordt gehouden 

om niet in het water te vallen (b.v. een blauwe lijn), tenzij anders aangegeven. 

Blauwe lijn Tussen de blauwe lijn en de kade mag alleen gelopen worden met een zwemvest 

Reddingsvest Vest waarbij een medewerker in het water blijft drijven. Een reddingsvest conform de norm EN399 
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4. Werkwijze 

 

Risico’s van in het water vallen 

▪ Iemand die in ijskoud water valt zal in het algemeen binnen enkele minuten te koud zijn om nog 

actief te kunnen zwemmen 

▪ Afkoeling in het water gaat tot 30x sneller dan in lucht 

▪ Een lichaamstemperatuur lager dan 27 graden Celsius is zonder medisch ingrijpen bijna altijd 

dodelijk 

 

Dragen van het reddingsvest 

Iedereen dient aan de hand van de onderstaande schema te bepalen of een reddingsvest dient 

gedragen te worden. In geval van twijfel met betrekking tot het dragen van het reddingsvest dient 

iedereen eerst zijn/haar direct leidinggevende te raadplegen. SHEQ AVR kan in het advies 

ondersteuning bieden voor de direct leidinggevende. 

Het staat allen vrij, indien zij dit zelf wenselijk achten, het reddingsvest te dragen in situaties waarin 

dit niet is voorgeschreven. Bijvoorbeeld wegens praktische overwegingen tussen verschillende 

overgangen waar wel en het niet dragen is voorgeschreven. 

 

 Verplicht 
reddingsvest 
dragen 

Tijdens varen  

In de stuurhut Nee 

In de machinekamer Nee 

Op de luikenbakken, containerbakken, vaartuigen Ja 

Aangemeerd  

In de stuurhut Nee 

In de machinekamer Nee 

Op de luikenbakken, containerbakken, vaartuigen Ja 

Op de kade  

Achter de blauwe lijn, richting terrein Nee 

Tussen de blauwe lijn en kade Ja 

Kade binnenhal OSSB Ja 

Kade binnenhal AWT Ja 

Loopbruggen OSSK Ja 

Op het ponton Brielselaan  

Op het ponton Ja 

In het ponton  Nee 

Loopbrug naar ponton  Ja 
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Gebruiksaanwijzing van het reddingsvest 

Het reddingsvest dient gesloten over de werkkleding heen gedragen te worden en altijd gekeurd te 

zijn. Een niet gekeurd reddingsvest dient nooit gedragen te worden. 

Het zouttablet, welke zorgdraagt voor het automatisch opblazen van het reddingsvest, dient 

toegankelijk te zijn voor water, hiertoe dient de onderzijde van het reddingsvest iets open te staan.  

De gebruikersinstructie op het reddingsvest dient gekend en opgevolgd te worden. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

AVR-vaartuigendienst is verantwoordelijk voor de volgende punten: 

▪ Voldoende drijfmiddelen (reddingsboeien) aan boord van de vaartuigen 

▪ Reddingsvesten voor bemanningsleden 

▪ Vervanging van het reddingsvest, indien het reddingsvest niet meer aan de gestelde eisen 

voldoet 

Iedere afdeling die met reddingsvesten werkt is verantwoordelijk voor: 

▪ Jaarlijkse keuring en registratie van de in bezit zijnde reddingsvesten 

▪ Vervanging van het reddingsvest, indien het reddingsvest niet meer aan de gestelde eisen 

voldoet 

Verstrekker werkvergunning is verantwoordelijk voor de volgende punten: 

▪ Controleren of het zwemvest aangevinkt is bij werkzaamheden binnen een straal van 4 meter 

van de kaderand zonder afscheiding 

▪ Uitgifte van reddingsvesten en het weer in deugdelijke staat in ontvangst nemen (indien de 

werkvergunning dit voorschrijft) 

Werknemer is verantwoordelijk voor de volgende punten: 

▪ Bij zich dragen van het reddingsvest aan boord van het vaartuig, of aan wal indien deze 

procedure en/of werkvergunning dit voorschrijft 

▪ Het correct dragen van het reddingsvest 

▪ Het zorgvuldig behandelen en schoon houden van het reddingsvest 

▪ Melden van beschadigingen van het reddingsvest aan de direct leidinggevende of aan de 

verstrekker van de vergunning 

Iedereen heeft de plicht medewerkers te wijzen op het naleven van deze voorschriften. 

Het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben en 

wordt afgehandeld conform het AVR-sanctiebeleid. 

  



 

AVR Managementsysteem  
50.029 Dragen van reddingsvesten  

Uitgiftedatum: 4 november 2020                           Printversies zijn niet gecontroleerd 5 
 
 

5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie 

beheerder  

Bewaarplaats Bewaartijd (jaar) 

50.029 Dragen van 
reddingsvesten 

SHEQ SharePoint op 
intranet 

Minimaal 5 jaar 

 

 

Gerelateerde documenten 

- 
 

Referenties / Verwijzingen  

Arbocatalogus Afvalbranche 
Arbocatalogus Binnenvaart 
Binnenvaartwet 
ISO 45001 
ISO 9001 
Arbeidsomstandighedenwet 
 
 


