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Inleiding

We staan nog steeds voor grote uitdagingen op het vlak van gezondheid en veiligheid. In 2016
waren er over de hele CRH groep 5 dodelijke ongevallen ter plaatse en 3 bij derden. Bovendien
waren er een aantal ernstige ongevallen in de afdelingen prefab en bestrating. Deze situatie is
onaanvaardbaar en we moeten nieuwe inspanningen leveren op alle niveaus om het gevaar op
kwetsuren te elimineren bij onze werknemers en betrokkenen bij onze bedrijfsactiviteiten.
Dodelijke ongevallen zijn onaanvaardbaar en onze doelstelling is om er geen te hebben.
Versie 2017 van de 16 Life Saving Rules (16 LSR) bevat enkele nieuwe vereisten en weerspiegelen onze voortdurende
inspanning om risicobeperking te verbeteren en onze veiligheidsstandaarden te verhogen. Deze Rules zijn verplicht
en moeten volledig toegepast worden.
Als we de dodelijke en ernstige ongevallen van 2016 bekijken, zien we dezelfde risicogebieden als vorig jaar transportveiligheid, energie-isolatie en werken op hoogtes. We dragen allemaal een persoonlijke en professionele
verantwoordelijkheid om de risico’s in ons bedrijf te kennen en te beperken, teneinde elke vorm van kwetsuur of schade
te elimineren.
We staan telkens opnieuw voor een grote uitdaging op al onze 1.300 locaties om ervoor te zorgen dat aannemers,
die een groot deel van het personeel uitmaken op onze sites, over de nodige kwalificaties beschikken en duidelijke
verwachtingen hebben over hun werkgedrag bij CRH.
We moeten elke dag zorgvuldig blijven omgaan met veiligheid en ervoor zorgen dat we onze 16 LSR steevast
toepassen. We moeten onze aandacht toespitsen op de gebieden met de grootste kans op ernstige letsels.
Ik herhaal mijn eindboodschap van de 16 LSR van 2016 - “Ons veiligheidsbeheer is een rechtstreekse weerspiegeling
van ons algemeen bedrijfsbeheer. Ik verwacht van u het leiderschap en een zichtbaar engagement tot de verschillende
elementen van ons veiligheidsprogramma.”
Ik wil graag met u samenwerken om in 2017 geen enkel dodelijk of ernstig ongeval te hebben.

Ken McKnight,
President, CRH Europe Heavyside,
januari 2017
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Inleiding op de 16 Life Saving Rules

De 16 Life Saving Rules zijn opgesteld om duidelijke en specieke eisen te stellen die consistentie
over al onze activiteiten zullen verzekeren. De 16 Life Saving Rules zijn niet bedoeld als overzicht
van een veiligheidsbeheersysteem. De 16 Rules vertegenwoordigen een reeks van verplichte
minimumvereisten die onze aandacht vestigen op de gebieden waarvan we weten dat er ernstige
ongevallen gebeuren.
De 16 LSR worden ondersteund door richtlijnen op basis van voorbeelden (zie bladzijde 11
4 tot
van
ditdit
document).
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tot815
van
document).
werden ontwikkeld na uitvoerig overleg op alle niveaus binnen de divisie.
De versie 2017 bevat enkele aanvullende vereisten (zie samenvattingstabel onderaan deze bladzijde).
De toepassing van de 16 Life Saving Rules wordt ondersteund door:
• Een programma van onafhankelijke 16 Life Saving Rule audits, die het hele jaar door met minimale
kennisgeving plaatsvinden in alle bedrijven.
• Managementtrainingprogramma’s ontworpen rond de algemene veiligheidsstrategie en de 16 LSR vinden
continu plaats over de divisie.
• Alle maandelijkse Safety Alerts en alle maandelijkse ‘Beste praktijkvoorbeelden’ gaan over een aspect van de
16 LSR om ervoor te zorgen dat deze regels regelmatig opgefrist worden.
• Elk jaar wordt er een aparte veiligheidscampagne gevoerd onder leiding van de Country/Platform Managers,
die zich toespitst op een belangrijk element van de 16 LSR.
Het verplichte CRH minimumkader voor beheer van gezondheid en veiligheid is ook opgenomen in dit document (zie
blz. 66 en 67) en omvat de minimumvereisten voor een veiligheidsbeheersysteem.
Het HSE-team kijkt ernaar uit om met u samen te werken en te zorgen voor een continue ontwikkeling en toepassing
van de 16 Life Saving Rules.

Michael Keating
Directeur HSE
CRH Europe
januari 2017
Belangrijkste wijzigingen in de 16 LSR van 2017
Bladzijde
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5. Vanaf 1 maart 2018 moeten alle zware voertuigen die voor CRH werken, uitgerust zijn met volgende
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veiligheidsapparaten:
Veiligheid
van aannemers
• Een
geluidssignaal
om de chauffeur te waarschuwen wanneer de handrem niet aanstaat bij het openen van
			 de cabinedeur.
• 1.Zij-afscherming
in combinatie
met een waarschuwingsteken voor voetgangers/fietsers (zie foto
Veiligheidsbeheer
voor aannemers
9 op blz. 47).
• Alle zware voertuigen (kippers, truckmixers, e.d.), zowel in eigendom als gehuurd, moeten uitgerust zijn met
een
achteruitrijdcamera
systeem of een achteruitrijdradarsysteem..
Veiligheid
van machines
• Alle geleende voertuigen in eigendom moeten uitgerust zijn met een achteruitrijd camera systeem of een
achteruitrijd radar systeem
Veiligheid
van machines
11
6.2.Vanaf
1 juni 2017
moeten alle contracten met transportbedrijven een sectie over veiligheid bevatten
zoals
3.uitgelegd
Isolatieop
van
energie
17
blz. 48.(zie onder)
4. Veiligheid van elektriciteit
20
Transport

Het beheer van transport door derden (zware vrachtwagens op de openbare weg (blz. 48)
5. Transport op de locatie
Veiligheidsaspect / toevoeging
aanopcontracten
i. Operaties
het spoor

23

ii. Veiligheid tijdens het woon-werkverkeer
Een transportbedrijf dat voor CRH werkt, moet bij het ondertekenen van het contract akkoord gaan met volgende
vereisten:
6. Veiligheid van vorkheftrucks
29
1.1.1. Moet eerst een prekwalificatieproces ondergaan in overeenstemming met de betreffende werkprocedures van    het bedrijf.
7.
Mobiele
telefoons
31
1.1.2. Moet voldoen aan de CRH veiligheidsvereisten voor chauffeurs en voertuigen en aan de belangrijkste elementen
van de
8.
Het
beheer
van
transport
door
derden
(zware
vrachtwagens
op
de
openbare
weg)
34
“CRH transportveiligheidscontroles”, die volgende controles bevat:
1.
Dat de chauffeur van het gehuurde voertuig dagelijks voor aanvang een controle van het voertuig uitgevoerd heeft voor het
begin van zijnProject/Ontwerpveiligheid
shift.
2.
Dat de chauffeur in zijn voertuig over de nodige persoonlijke bescherming beschikt.
3.
Dat het achteruitrijwaarschuwingssysteem
goed
9. Veiligheid van bouwprojecten(een achteruitrijsignaal en een CCTV * (of gelijkwaardig detectiesysteem)
38
functioneert.
10. Aanleg / herstel van wegen
41
4.
Dat er een voetganger spiegel aan de voorruit van het voertuig hangt.
5.
Dat er een handremalarm aanwezig is, dat afgaat als de deur van de chauffeur geopend wordt en de handrem niet
Werken op hoogte / vallende voorwerpen
aanstaat.*
6.
Over zij-afscherming beschikken in combinatie met een waarschuwingsteken voor voetgangers/fietsers.*
11. Hijs-(indien
en hefvan
werkzaamheden
43
7.
Ladingbeveiliging
toepassing).
12. Werken op hoogte
47
i. Bescherming tegen vallende voorwerpen
* vereist vanaf maart 2018
ii. Werken bij water
1.1.3. Alle voertuigen aangekocht door het transportbedrijf na de contractdatum moeten voldoen aan de veiligheidsspecificaties
van de betreffende
sectiehoogrisico-werkzaamheden
voor zware voertuigen in het CRH Red Book (richtlijnen over aankopen).
Specifieke
1.1.4. Als het transportbedrijf niet voldoet aan een van de CRH transportveiligheidscontroles, kunnen ze een sanctie krijgen.
9
Veiligheid op projectlocaties
Het sanctiesysteem
wordt bepaald door de opco.
13. Werken in besloten ruimten
53
14.
Alleen
/
op
afstand
werken
55
Voorbeeld
15.
Explosieveiligheid
57
•
Niet voldoen aan een CRH transportveiligheidscontrole: € 100 (en verwijdering van de site als het lokale management de
10
Veilig16.
werken
bij aanleg / / Gezondheid op het werk / Huishouding
Procesveiligheid
59
non-conformiteit
als ernstig beschouwt).
herstel van wegen
i. Voorkomen contact met hete materialen, gassen en oppervlakken
1.1.5. De opco kan bijkomende
opleggen.
ii. Brand-sancties
en explosiepreventie
1.1.6. Het transportbedrijf •moet
regelmatig
deelnemen
initiatieven
ter bevordering van de gezondheid van de chauffeur.
Inclusief
het
voorkomen
vanaan
overdruk
in vaten
11
Veiligheid hijswerkzaamheden
iii. Proces: Change management
iv. Opslag, behandeling en procesgebruik van gevaarlijke stoffen
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op
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Alle tweewegs-analoge
radio’s zijn aan vervanging toe door digitale radiosystemen (met geïntegreerde
op3.afgelegen
terrein
man-downfuncties).
Veiligheid van aannemers
Er komt
een informatiecampagne
over dit punt in H1 2017. Op iedere locatie moet een TRA uitgevoerd zijn voor
Veiligheid
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en
		
1
oktober
2017.
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bij
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en
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1. Veiligheidsbeheer voor aannemers
9
explosies
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Veilig werken met silo’s
LSR
16
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Veilig werken
met silo’s
machines
7. 2.AlleVeiligheid
operaties van
waarbij
het voorspannen van kabels deel uitmaakt van de productie moeten: 11
aan energie
de vereisten van de MPA (UK Minerals Producers Association) richtlijn “Het veilig
3.• Voldoen
Isolatie van
17 spannen van
		
betonproducten”.
4. voorgespannen
Veiligheid van elektriciteit
20
• Jaarlijks de BPA (British Precast Association) “Auditcontrolelijst voor voorspanoperaties” invullen.
Transport
Losslangen van cementbulkwagen kunnen loskomen van de cementleiding als de aansluiting niet goed
geborgd wordt. Als er geen secundaire beveiliging aanwezig is om de pijp op zijn plaats te houden kan de
5.losslang,
Transport
locatie
23 moet er
dooropdededruk
in de pijp, omstanders ernstig letsel toebrengen. Om dit risico te beperken,
i.
Operaties
op
het
spoor
een zweepveiligheidskabel aan de afvoerpunten bevestigd worden (zie foto op blz. 77).
ii. Veiligheid tijdens het woon-werkverkeer
9. Gezondheid op het werk:
januari
moeten alle operaties rapporteren over de volgende 2 KPI’s voor gezondheid
op het
6.• Vanaf
Veiligheid
van2018
vorkheftrucks
29
7. werk:
Mobiele telefoons
31
Frequentie
van transport
beroepsziekten.
8. ◦ Het
beheer van
door derden (zware vrachtwagens op de openbare weg)
34
◦ % van werknemers die op sites werken waar de aanbevelingen van het CSI-handboek gezondheidsbeheer
met betrekking tot lawaai en stof toegepast worden.
Project/Ontwerpveiligheid
• Wanneer het personeel stofmaskers krijgt om de blootstelling aan stof te verminderen, moet elke werknemer
over een persoonlijke gelaatsfitting beschikken voor dat stofmasker, zodat het goed aansluit.
9. Veiligheid van bouwprojecten
38
Aanleg / veiligheid:
herstel vanElke
wegen
41
10.10.
Structurele
bedrijf moet over een algemene risicoanalyse beschikken die de structurele
veiligheid van haar operaties omvat. Deze risicoanalyse op opco niveau moet het volgende omvatten:
•Werken
Verwijzing
naar (en
de aanwezigheid
van) een interne database die alle structurele veiligheidsproblemen
op hoogte
/ vallende
voorwerpen
bevat die naar voor kwamen uit vorige interne en externe inspecties, bv. enquêtes van
		verzekeringsmaatschappijen.
11. Hijs- en hef werkzaamheden
43
◦ Deze interne database moet de corrigerende maatregelen voor elk gemeld structureel veiligheidsprobleem
12. Werken op hoogte
47
		 in detail beschrijven.
i. Bescherming tegen vallende voorwerpen
• Een algemene aanpak van een continu programma en een schema voor inspecties van structuren binnen
ii. Werken
		 de
opco. bij water
8.

Specifieke hoogrisico-werkzaamheden
11. Huishouding:
alle sites moeten over procedures beschikken die een systematische aanpak van huishouding
aantonen.
DitWerken
algemene
programma
moet het volgende omvatten:
13.
in besloten
ruimten
53
• Vereiste/verwachte
14.
Alleen / op afstandstandaard
werken met betrekking tot huishouding op de site.
55
• Een
vrijgekomen stofbeheeranalyse en programma met corrigerende maatregelen.
15.
Explosieveiligheid
57
• Schone zone (van de operatie) lijnmanagementverantwoordelijkheid voor huishouding.
16. Procesveiligheid / Gezondheid op het werk / Huishouding
59
i. Voorkomen contact met hete materialen, gassen en oppervlakken
ii. Brand- en explosiepreventie
voorkomen
van overdruk in vaten
Minimum Mandatory• Inclusief
Health het
& Safety
framework
iii. Proces: Change management
iv. Opslag, behandeling en procesgebruik van gevaarlijke stoffen
5. Training (blz. 82)

• Alle nieuwe werknemers en aannemers moeten een specifiek veiligheidsintroductieproces volgen. Dit introductieproces 		
moet een controle bevatten die nagaat of de belangrijkste elementen van de introductie goed begrepen werden.
Minimale verplichte kader voor gezondheid en veiligheid
66

9. Onderzoek naar ongevallen/incidenten (blz. 82)

• Alle ongevallen met tijdverlies moeten gemeld worden aan de betrokken Senior Vice President of Platform MD binnen de
48 uur na het voorval van het LTI. De melding moet een korte samenvatting van de details van het ongeval bevatten.
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Life Saving Rule nr. 1

1

Veiligheid derden

Veiligheidsbeheer voor aannemers

Let op: Zaken met betrekking tot externe vervoerders / transportondernemingen worden 2
behandeld in LSR
nr. 8
Machineveiligheid
Inleiding
Aannemers en hun werknemers blijven een groot aandeel hebben in de ernstige ongevallen binnen onze Groep. Met het oog op dit
hoge risico hanteren we binnen elk bedrijf een strikt voorselectiesysteem voor de inzet van aannemers. 3
Veiligstellen
Om te waarborgen dat binnen alle divisies een consequent voorselectiesysteem voor aannemers wordt gehanteerd dat aan
bepaalde minimumeisen voldoet, moet worden gewerkt met een voorselectiesysteem voor aannemers dat is gebaseerd op een
standaarddocument voor CRH Heavy/Lightside: de Contractor Safety Checklist (“Checklist Veiligheid Aannemers”) of een
goedgekeurd equivalent.
4
Elektrische

van

veilig

Deze standaard Contractor Safety Checklist (of een goedgekeurd equivalent) moet waarborgen dat een bedrijfsonderdeel van het
volgende op de hoogte is, voordat een aannemer werkzaamheden op een locatie van CRH aanvangt:
• De gegevens van de personen die door de aannemer worden ingezet.
Verkeersveilighe
5
• Informatie over de veiligheidsprestatie van het aannemingsbedrijf in het verleden.
op locatie
• Bevestiging dat het aannemingsbedrijf beschikt over systemen die waarborgen dat materieel en uitrusting van het bedrijf
veilig zijn.
• Bevestiging dat de aannemer op de hoogte is van de veiligheidseisen gesteld door CRH.
• Het toezichtsniveau dat wordt gehanteerd.

6

Veilig werken me

Belangrijke punten ten aanzien van het voorselectiesysteem voor aannemers:
• De Contractor Safety Checklist (of een goedgekeurd equivalent) wordt ingevuld door de aannemer.
• Het is de verantwoordelijkheid van de operationeel manager die de aannemer inschakelt, dat het voorselectieproces met de
Veilig gebruik mo
aannemer is afgerond voordat de aannemer werkzaamheden op de locatie aanvangt.
7
• Ingeval aannemers gedurende het gehele jaar voor één activiteit worden ingezet, kan het formulier eens per jaar worden
telefoon op de w
ingevuld.
Voorbeeld: wanneer een aannemer gedurende het jaar op verschillende momenten onderhoud uitvoert, kan deze aannemer
steeds in januari van elk jaar één Contractor Safety Checklist invullen. Hierin moeten dan alle gedurende dat jaar gevolgde
Veiligheid voertu
procedures en ingezette werknemers worden vermeld. Wanneer de aannemer andere werknemers8inzet dan de werknemers
die in januari zijn ingevuld op de Contractor Safety Checklist, dient het bedrijf/de locatie van CRH van deze wijzigingchauffeur
op de
hoogte te worden gesteld. Hetzelfde geldt wanneer de aannemer een andere taak of andere werkzaamheden uitvoert dan in
januari is ingevuld op de Contractor Safety Checklist; ook in dit geval moet het bedrijf/de locatie van CRH van de wijziging op de
hoogte worden gesteld. (kan worden bijgewerkt als personeelsgegevens veranderen).
• Wanneer aannemers een deel van dit werk uitbesteden aan onderaannemers, moeten de betrokken onderaannemers eveneens
de relevante voorselectievragenlijst invullen.
• Het hierboven besproken voorselectiesysteem voor aannemers is niet van toepassing op laag risico-aannemers, zoals
◦ beveiligingsbedrijven
◦ schoonmakers van kantoren
◦ inspectie-instanties
◦ personeel dat uitsluitend kantooruitrusting repareert
Door één voorselectiesysteem te hanteren, zorgen we voor een systeem dat:
• consistent is
• controleerbaar is
Het voorselectiesysteem voor aannemers is bedoeld als een formeel systeem waarmee wordt gewaarborgd dat aannemers:
• Informatie verstrekken over veilige werksystemen en risicobeoordelingen ten aanzien van het werk dat zij gaan uitvoeren.
• Dat ze de relevante vereisten en verwachtingen krijgen uitgereikt die CRH op het vlak van veiligheid hanteert.
• Dat de veiligheidsprestatie van de aannemer voor wat betreft dodelijke en ernstige ongevallen in het verleden bekend is.
• Dat bekend is met welke machines en apparatuur aannemingsbedrijven werken en dat waar van toepassing certificering wordt
overlegd.
• Dat de aannemer en diens werknemers over de juiste kwalificaties en ervaring beschikken om het vereiste werk uit te voeren.
Hieronder wordt tevens begrepen de eis dat de aannemer en de namens hem werkende personen medisch geschikt zijn om de
vereiste werkzaamheden uit te voeren.
• Dat passende verzekeringen zijn afgesloten.
• Dat de vereisten van CRH op het vlak van persoonlijke beschermingsmiddelen duidelijk zijn aangegeven.
• Dat de aannemer verplicht is CRH te informeren over elke wijziging in werkprocedures, personeel of uitrusting.
Waar van toepassing kunnen door
elk bedrijf in eigen land geldende
wettelijke voorschriften worden
toegevoegd.

917

1

Life Saving Rule
nr. 1
9

Veiligheid derden

Veiligheid op projectlocaties

Inzet van aannemers
2

Machineveiligheid

10

Veilig werken bij aanleg /
herstel van wegen

Eisen voor Regel nr. 1

1. Alle bedrijven dienen een voorselectiesysteem voor aannemers te hanteren op basis van de “Contractor Safety Checklist”
11 een deel van Veiligheid
hijswerkzaamheden
3 vergelijkbare voorselectievragenlijst.
Veiligstellen van machines
of een
Wanneer aannemers
dit werk uitbesteden
aan onderaannemers,
moeten de betrokken onderaannemers eveneens de relevante voorselectievragenlijst invullen. De aannemer dient informatie
over veilige werksystemen en risicobeoordeling te overleggen voor het werk dat door hem zal worden uitgevoerd.
2. Het verstrekken van de “Contractor Safety Checklist” aan het aannemingsbedrijf is de verantwoordelijkheid van de manager
12
Veilig werken op hoogte
4
Elektrische veiligheid
of supervisor die in eerste instantie het aannemingsbedrijf heeft ingeschakeld.
Het is de bedoeling dat de “Contractor Safety Checklist” ruim voor aanvang van de werkzaamheden op locatie is ingevuld.
Dit is nodig om een uitgebreide voorselectiebeoordeling te kunnen maken.

Verkeersveiligheid

5

13

Veilig werken in
ruimtes

14

Veilig werken, alleen of
op afgelegen terrein

besloten
locatie
Elke activiteit dient teop
kunnen
aantonen dat een dergelijk systeem gehanteerd wordt.
Regel nr.1 Veiligheidsbeheer voor aannemers

6

Veilig werken met heftrucks

Gegevens dodelijke ongevallen binnen de Groep: 2003 - 2014

120k

9

Veilig gebruik mobiele
telefoon op de werkplek

7
6

80k

Veiligheid voertuig en
chauffeur

8

Veiligheid bij boringen en
explosies

15

16

Veilig werken met silo’s

3

0

40k

2003

2004

2005

Employee

2006

2007

2008

2009

Contractor

2010

2011

2012

2013

2014

Total Number Employed

Ernstig ongeval 2014
Ongeval waarbij een groot aannemingsbedrijf
betrokken was: falende hijsmiddelen tijdens
een hijsoperatie
Certificering hijsmiddelen verlopen, veilig
werksysteem voor de taak onjuist.

18
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Life Saving Rule nr. 2

2

Machineveilighe

3

Veiligstellen va

4

Elektrische veil

Veiligheid van machines
Inleiding
Er heeft zich een aanzienlijk aantal dodelijke en ernstige ongevallen voorgedaan waarbij personen
• bekneld zijn geraakt in machines doordat deze onvoldoende waren afgeschermd
• bekneld zijn geraakt in machines doordat ze zich hadden begeven in afgezette gebieden
• bekneld zijn geraakt in machines, waarbij noodstopkoorden niet werkten

Verkeersveiligh

Dodelijke ongevallen waarbij interlocksystemen op machines niet goed werkten, worden op de volgende pagina
besproken. De
5
onderstaande opsomming betreft dodelijke ongevallen binnen de groep waarbij sprake was van onvoldoende afscherming.op locatie
Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

1999

Aannemer bekneld geraakt onder onafgeschermde retourrol

2001

Aannemer bekneld geraakt tussen rollenbaanrol

2005

Aannemer bekneld geraakt tussen transportband

2007

Aannemer bekneld geraakt tussen keertrommel van transportband

6

Veilig werken m

7

Veilig gebruik m
telefoon op de

Deze Life Saving Rule heeft betrekking op de volgende aspecten

• Normen ten aanzien van machineafscherming.
• Waar interlocksystemen worden gebruikt en waarborging van de integriteit van dit soort systemen.
Veiligheid voert
8
• Technische vereisten voor noodstopknoppen en veiligheidskoorden.
chauffeur
• De noodzaak om te onderzoeken waar waarschuwingssignalen bij het opstarten van machines nodig zijn als laatste
verdedigingslinie.
De 9 specifieke vereisten van Life Saving Rule nr.2 worden besproken op pagina 20
12 en 21.
13.
Normen ten aanzien van machineafscherming
De volgende technische documentatie is samengesteld om bedrijven te helpen de vereisten ten aanzien van machineafscherming na
te leven. Deze documenten kunnen worden gebruikt als basis voor de uitvoering van veiligheidsinspecties op machines, het maken
van risicobeoordelingen en het samenstellen van de inhoud van veiligheidstrainingen.
• Het 16 Life Saving Rules begeleidend document inzake veiligheid van machines, met daarin opgenomen de Code of
Practice for the Safeguarding of machinery used in the aggregates industry (“Gedragscode voor afscherming van machines
gebruikt in de aggregatenindustrie”) van de Britse Quarry Products Association. Dit document geeft aan de hand van
afbeeldingen uitleg over eisen die worden gesteld aan afscherming en isolatie.
• Veiligheid van machines binnen Lightside-activiteiten: dit is een intern begeleidend document dat aan de hand van
afbeeldingen uitleg geeft over eisen die worden gesteld aan afscherming en isolatie.
De integriteit van interlocksystemen
Binnen de groep heeft zich een aantal ernstige ongevallen voorgedaan waarbij interlocks door onderhoudspersoneel zijn overbrugd/
omzeild.
Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

2000

Onderhoudsmedewerker bekneld in palletklem tijdens uitvoering onderhoud

2001

Aannemer geplet tijdens inbedrijfstelling machine

2001

Werknemer geplet door steenzetmachine

2004

Werknemer geraakt door geautomatiseerde apparatuur tijdens uitvoering onderhoudswerkzaamheden

2005

Werknemer bekneld in stapelaar

2005

Werknemer bekneld in aanvoermechanisme polystyreenblokken

2007

Werknemer bekneld geraakt en overleden bij betreding EPS-snijlijn om blokkade op te heffen

2009

Werknemer na betreding van een met interlock beveiligd gebied bekneld geraakt tussen een slider en een pilaar,
en overleden

2011

Werknemer bekneld geraakt en overleden na betreding van een gebied rondom een stenengrijper

Elk bedrijf dient een systeem in te voeren voor formele controles van alle interlocks, waarmee hun integriteit gewaarborgd is, d.w.z.
dat ze niet worden omzeild/overbrugd. Interlocksystemen moeten zijn aangesloten op een circuit dat is beveiligd tegen uitval.
1911

2

Machineveiligheid Life Saving Rule
10
nr. 2

Veilig werken bij aanleg /
herstel van wegen

Veiligheid van machines
3

11

Veiligstellen van machines

Veiligheid hijswerkzaamheden

De ervaring leert dat interlocks vaak worden omzeild/overbrugd om obstakels bij productie of onderhoud te vermijden. Vaak kunnen
dit soort obstakels eenvoudig worden weggenomen door de afschermingen dichter bij de machine te plaatsen, zodat visuele inspectie
gemakkelijker wordt, en door voorzieningen te treffen als smeerpunten op afstand.

4

12

Elektrische veiligheid

Veilig werken op hoogte

Wanneer bij inspecties blijkt dat interlocks van machines zijn omzeild, dient er een managementassessment te worden uitgevoerd
om te achterhalen waarom dit is gebeurd (het omzeilen van een interlock is een ernstige schending van veiligheidsprocedures en is
aanleiding voor zwaarwegende disciplinaire maatregelen).

Veilig werken in

Verkeersveiligheid

Noodstopsystemen
13
5
besloten
ruimtes
opeen
locatie
Een veiligheidsschakelaar van
transportband moet bij activering een paar contacten
openen die
elektrisch verbonden zijn met
een tegen uitval beveiligd circuit. Op dit beveiligde elektrische circuit moeten risicoanalyse en risico-engineering worden toegepast,
zodat passende maatregelen worden genomen om de betrouwbaarheid van dit beveiligde circuit te waarborgen. Tegelijkertijd dient de
veiligheidsschakelaar een vergrendelingsmechanisme te activeren dat ervoor zorgt datVeilig
de contacten
open
blijven.of
De opstelling dient
werken,
alleen
6 dat de machine
Veilig
werken
met
heftrucks of de14veiligheidsschakelaar niet opnieuw opstart.
zodanig te zijn
na resetten
van
de noodstopknop

op afgelegen terrein

Voor alle veiligheidskoorden op transportbanden geldt het volgende:
1. Technische specificatieVeilig gebruik mobiele
Veiligheid bij boringen en
15
a) Aan 7beide uiteinden is
een schakelaar
OF
explosies
telefoon
op deaanwezig,
werkplek
b) Aan het ene uiteinde bevindt zich een schakelaar, en het andere uiteinde is verankerd met een trekveer, zodat de transportband
altijd wordt stilgezet als aan het koord wordt getrokken, ongeacht in welke richting dit gebeurt.

Veiligheid
voertuig en transporteur)
2. Testen (veiligheidskoorden
en noodstopknoppen
16
Veilig werken met silo’s
8
Het is belangrijk dat alle chauffeur
veiligheidskoorden regelmatig worden getest, d.w.z. fysiek gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat ze
goed werken, en om te controleren of de schakelaars niet zijn geblokkeerd - hierbij gelden de volgende vereisten:
• Veiligheidskoorden en noodstopknoppen moeten ten minste eenmaal per jaar worden getest.

Eisen voor Regel nr. 2
1. Alle machines moeten worden afgeschermd conform de richtlijnen van CRH die op uw activiteit van toepassing zijn, te
weten:
• Het 16 Life Saving Rules begeleidend document inzake veiligheid van machines (met daarin opgenomen het QPA
Technical Guidance Document).
• Het document Veiligheid van machines Lightside.
2. Van de hierboven onder 1) genoemde vereisten / richtlijnen verdienen specifiek de volgende vereisten extra aandacht:
• Alle machineafschermingen dienen vast te zijn. Dit betekent dat technisch gereedschap nodig is om de afscherming te
kunnen openen.
3. Alle interlocksystemen moeten maandelijks door een competent persoon worden getest. Het is de verantwoordelijkheid van
de locatiemanager dat een dergelijk systeem wordt gehanteerd.
Waar geconstateerd is dat interlocksystemen worden omzeild, dient te worden onderzocht en vastgesteld waarom dit
gebeurt.
4. Elke machine die is uitgerust met hekken of afschermingen die zijn beveiligd met interlocks moet:
• Onderwerp zijn van een specifieke risicobeoordeling, waarmee duidelijk wordt vastgesteld
◦ Welke circuits en relais worden aangestuurd ingeval een met interlocksysteem beveiligd hek of afscherming wordt
geopend/verwijderd. Dit om duidelijk aan te geven wat precies beveiligd is met interlocksystemen (en wat niet).
◦ Pneumatische / hydraulische energiebronnen.
◦ Pneumatische / hydraulische isolatiebronnen.
Technische vereisten met betrekking tot interlocksystemen zijn opgenomen in de CRH Guidance note inzake
Machineveiligheid / Isolatie van energie.

20
12

Life Saving Rule nr. 2
Life Saving Rule nr. 2

2

Machineveilighe

3

Veiligstellen van

Veiligheid van machines
Veiligheid van machines

Eisen voor Regel nr. 2 (vervolg)
Eisen voor Regel nr. 2 (vervolg)
5. Alle veiligheidskoorden en noodstopknoppen moeten voldoen aan de bovenvermelde technische eisen.
5. Alle veiligheidskoorden en noodstopknoppen moeten voldoen aan de bovenvermelde technische eisen.
4
Elektrische veili
6. Alle veiligheidskoorden en noodstopknoppen moeten ten minste eenmaal per jaar worden getest. Elke activiteit dient te
6. kunnen
Alle veiligheidskoorden
en noodstopknoppen
ten minste
eenmaal per jaar worden getest. Elke activiteit dient te
aantonen dat dergelijke
inspecties en moeten
tests worden
uitgevoerd.
kunnen aantonen dat dergelijke inspecties en tests worden uitgevoerd.
7. Het gebruik van opstartalarmen moet in overweging worden genomen als onderdeel van het risicobeoordelingsproces voor
Verkeersveilighe
7. elke
Het gebruik
van opstartalarmen
moet in overweging
van het
risicobeoordelingsproces
voor
afzonderlijke
machine. Productielijnen
dienen teworden
kunnengenomen
aantonenals
datonderdeel
dit onderwerp
in de
relevante
risicobeoordeling
5
elke
Productielijnen dienen te kunnen aantonen dat dit onderwerp in de relevante risicobeoordeling
op locatie
voor afzonderlijke
elke machinemachine.
is meegenomen.
voor elke machine is meegenomen.
8. Veiligheid van machines: Veiligheidsregels waaraan men zich moet houden (zie onderstaand), moeten worden opgenomen
8. in
Veiligheid
van machines: Veiligheidsregels
waaraan men zich moet houden (zie onderstaand), moeten worden opgenomen
de trainingsprogramma’s
inzake machineveiligheid.
in de trainingsprogramma’s inzake machineveiligheid.
6
Veilig werken m
9. Noodstopknoppen die zijn geïnstalleerd op elektrisch en mechanisch aangedreven machines, zoals motoren, persen en
9. rollen,
Noodstopknoppen
die zijn
geïnstalleerd
op elektrisch
en mechanisch
aangedreven
machines, zoals motoren, persen en
22).
moeten duidelijk
worden
gemarkeerd
- zie voorbeelden
op pagina
14.
rollen, moeten duidelijk worden gemarkeerd - zie voorbeelden op pagina 14.

7

Veilig gebruik m
telefoon op de w

8

Veiligheid voertu
chauffeur

MACHINERY SAFETY:
MACHINERY SAFETY:
SAFETY RULES TO LIVE BY
SAFETY RULES TO LIVE BY

Conveyors SHALL
Conveyors
SHALL
only be operated
with approved guarding in place
only be operated with approved guarding in place

Workers SHALL
Workers
SHALL
LOTOC/LTT
all energy sources before doing maintenance
LOTOC/LTT all energy sources before doing maintenance
Workers SHALL
Workers
SHALL
LOTOC/LTT
all energy sources before cleaning & clearing jams
LOTOC/LTT all energy sources before cleaning & clearing jams
Workers SHALL NOT
Workers
SHALL
modify, misuse
or NOT
remove controls, interlocks or warning devices
modify, misuse or remove controls, interlocks or warning devices
Workers SHALL
Workers
SHALL
keep clothing,
tools, body parts and loose hair away from conveyors
keep clothing, tools, body parts and loose hair away from conveyors
Workers SHALL NOT
Workers
NOTtouch, or walk on or walk under exposed conveyors
climb, sit, SHALL
ride, stand,
climb, sit, ride, stand, touch, or walk on or walk under exposed conveyors
Workers SHALL
Workers
be trainedSHALL
and competent to operate & maintain conveyors
be trained and competent to operate & maintain conveyors
Workers SHALL
Workers
know the SHALL
location and function of all stop & start controls
know the location and function of all stop & start controls
Workers SHALL
Workers
SHALL is away from conveyors before starting
ensure everyone
ensure everyone is away from conveyors before starting
Workers SHALL
Workers
SHALLconditions and behaviours
report all unsafe
report all unsafe conditions and behaviours
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Rule nr. 2
Machineveiligheid Life Saving 10

Veilig werken bij aanleg /
herstel van wegen

Veiligheid van machines
3

11

Veiligstellen van machines

Veiligheid hijswerkzaamheden

Regel nr.
nr. 2
2 Machineafscherming
Machineafscherming
Regel
Dodelijk ongeval
ongeval binnen
binnen de
de Groep
Groep –
– ongevals
ongevals onderzoek
onderzoek
Dodelijk

4

Elektrische veiligheid

12

Veilig werken op hoogte

5

Verkeersveiligheid
op locatie

13

Veilig werken in
besloten ruimtes

6

Veilig werken met heftrucks

14

Veilig werken, alleen of
op afgelegen terrein

7

Veilig gebruik mobiele
telefoon op de werkplek

15

Veiligheid bij boringen en
explosies

8

Veiligheid voertuig en
chauffeur

16

Veilig werken met silo’s

Dodelijk ongeval
ongeval april
april 2011
2011
Dodelijk
CRH steenfabriek
steenfabriek
CRH
Een
Een grijper
grijper (geel
(geel gemarkeerd)
gemarkeerd) was
was aan
aan één
één zijde
zijde afgeschermd
afgeschermd door
door een
een systeem
systeem met
met
interlockbeveiliging.
Bij
dit
systeem
was
men
ervan
uitgegaan
dat
medewerkers
interlockbeveiliging. Bij dit systeem was men ervan uitgegaan dat medewerkers de
de grijper
grijper zouden
zouden
bereiken via
via de
de met
met groene
groene pijlen
pijlen gemarkeerde
gemarkeerde route,
route, waarbij
waarbij ze
ze het
het interlocksysteem
interlocksysteem zouden
zouden activeren.
activeren.
bereiken
Toen
Toen medewerkers
medewerkers echter
echter een
een kortere
kortere route
route via
via de
de rood
rood gemarkeerde
gemarkeerde weg
weg begonnen
begonnen te
te nemen,
nemen, was
was dit
dit
toegangspunt
niet
beschermd.
toegangspunt niet beschermd.

Ernstig
Ernstig ongeval
ongeval 2005
2005
Operator ernstig
ernstig gewond
gewond geraakt
geraakt bij
bij
Operator
beknelling
beknelling in
in een
een keertrommel.
keertrommel.

Noodstop
14
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Life Saving Rule nr. 2

2

Machineveilighe

3

Veiligstellen van

4

Elektrische veil

5

Verkeersveiligh
op locatie

6

Veilig werken m

7

Veilig gebruik m
telefoon op de

Veiligheid van machines

Ernstig ongeval – casestudy 2013
Werknemer verloor beide handen bij beknelling in een machine voor vervaardiging van kunststof noppenfolie.

8

Veiligheid voert
chauffeur

Ernstig ongeval – casestudy 2014
Werknemer liep ernstig letsel aan hand en arm op
toen hij bekneld raakte tussen de uitvoerdeuren
van een bak en het bakframe.

Smering op afstand zodat de machineafscherming niet hoeft te worden verwijderd.
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Rule nr. 2
Machineveiligheid Life Saving 10

Veilig werken bij aanleg /
herstel van wegen

Veiligheid van machines
3

11

Veiligstellen van machines

Veiligheid hijswerkzaamheden
Ernstig ongeval – casestudy
2014
Werknemer
de
Veilig
werkenverwijderde
op hoogte
afscherming van een cementschroef
en raakte bekneld in de schroef die
nog draaide en niet veiliggesteld was.

4

Elektrische veiligheid

12

5

Verkeersveiligheid
op locatie

13

Veilig werken in
besloten ruimtes

6

Veilig werken met heftrucks

14

Veilig werken, alleen of
op afgelegen terrein

7

Veilig gebruik mobiele
telefoon op de werkplek

15

Veiligheid bij boringen en
explosies

8

Veiligheid voertuig en
chauffeur

16

Veilig werken met silo’s

Specifiek inspectiepunt met beschermrooster.

24
16

Life Saving Rule nr. 3

3

Veiligstellen van

4

Elektrische veili

Isolatie van energie
Inleiding
Er heeft zich een fors aantal dodelijke en ernstige ongevallen voorgedaan waarbij personen bekneld raakten doordat niet de juiste
Verkeersveiligh
isolatieprocedure was gevolgd. Een aantal van deze ongevallen wordt besproken op de volgende pagina’s.5

op locatie

De concepten Lock-out Tag-out Confirm (LOTOC) en Lock-out Tag-out Try (LTT) worden beide gebruikt en zijn gebaseerd op hetzelfde
principe. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde verstaat onder de term ‘isolatie van energie’ .
‘Isolatie van energie’ heeft betrekking op de volgende energiebronnen:
• Elektrisch
• Pneumatisch
• Hydraulisch
• Mechanisch/zwaartekracht
• Thermisch
• Restenergie in machineonderdelen
• Materiaalstroom
Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

2000

Onderhoudsmedewerker bekneld in palletklem tijdens uitvoering onderhoud

6

Veilig werken m

7

Veilig gebruik m
telefoon op de w

8

Veiligheid voert
chauffeur

2001

Aannemer geplet tijdens inbedrijfstelling machine

2001

Werknemer geplet door steenzetmachine

2004

Werknemer geraakt door geautomatiseerde apparatuur tijdens uitvoering onderhoudswerkzaamheden

2005

Werknemer bekneld in stapelaar

2005

Werknemer bekneld in aanvoermechanisme polystyreenblokken

2007

Werknemer bekneld geraakt en overleden bij betreding EPS-snijlijn om blokkade op te heffen

2008

2 aannemers dodelijk gewond geraakt doordat een molen opnieuw werd opgestart terwijl ze nog binnenin de molen aan het werk waren

2009

Werknemer na betreding van een met interlock beveiligd gebied bekneld geraakt tussen een slider en een pilaar, en overleden

2011

Werknemer bekneld geraakt en overleden na betreding van een gebied rondom een stenengrijper

Eisen voor Regel nr. 3
1. Elke locatie dient te beschikken over een gedocumenteerd LOTOC/LTT-beleid, waarin machinespecifieke LOTOC/LTT
voorschriften zijn opgenomen.
2. In dit beleid moeten de hierboven besproken 7 energiebronnen worden behandeld. Activiteiten moeten kunnen aantonen dat
de verschillende energiebronnen in de risicobeoordelingen voor machines zijn meegenomen.
3. Werknemers die betrokken zijn bij een aspect van LOTOC/LTT-procedures moeten getraind zijn in de policy en bijhorende
procedures. Ze moeten regelmatig opfriscursussen volgen en de tijdspanne tussen deze cursussen moet minder dan een
jaar zijn.
4. Alle scheidingsschakelaars moeten duidelijk gelabeld zijn om aan te geven welk apparatuur onderdeel ze afschakelen.
5. Bij alle veilige werksystemen voor isolatie moeten naast hangsloten ook hangslotbeugels (zie foto op pagina 19) worden
gebruikt.
6. Alle werknemers en aannemers betrokken bij LOTOC/LTT moeten over een persoonlijk hangslot en identificatiesysteem
beschikken om aan de isolator te bevestigen, als onderdeel van de LOTOC/LTT-procedure. Als er meerdere personen
betrokken zijn bij een LOTOC/LTT-procedure, moet er een meervoudig slot of vergrendelingsbox gebruikt worden.
7. LOTOC/LTT-procedures en sitespecifieke informatie over LOTOC/LTT moeten deel uitmaken van de veiligheidsintroducties
van de site (voor werknemers en aannemers).
8. Elke machineonderdeel dat is uitgerust met hekken of afschermingen beveiligd met een interlocksysteem moet:
• Onderwerp zijn van een specifieke risicobeoordeling, waarmee duidelijk wordt vastgesteld
◦ Welke circuits en relais worden aangestuurd ingeval een met interlocksysteem beveiligd hek of afscherming wordt
geopend/verwijderd. Dit om duidelijk aan te geven wat precies beveiligd is met interlocksystemen (en wat niet).
◦ Pneumatische / hydraulische energiebronnen.
◦ Pneumatische / hydraulische isolatiebronnen.
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herstel van wegen
3

Life Saving Rule
nr. 3
11
Veiligstellen van machines

Veiligheid hijswerkzaamheden

Isolatie van energie
4

Elektrische veiligheid

12

Veilig werken op hoogte

Eisen voor Regel nr. 3 (vervolg)
9. Standaarden voor het vervangen van mallen op machines met facefeedersecties:

Veilig werken in

Verkeersveiligheid

13 risicoanalyse op siteniveau en volgens veilige
5 vervangen van een mal moet gebeuren op basis van een
• Het
besloten ruimtes
op locatie
werkprocedures, inclusief machinespecifieke LTT/LOTOC.
• In deze procedure moeten foto’s staan van de verschillende stappen die men moet volgen bij het vervangen van de mal.

6

Veilig werken met heftrucks

Veilig werken, alleen of

14

• Deze procedure moet door 2 personen uitgevoerd worden, tenzij er een automatische
plaatsing
van de mal voorhanden
op afgelegen
terrein
is.
◦ Plaats de facefeedersectie achteruit in de isolatiepositie en verwijder de mal uit de machine volgens de beschreven
procedure.
Veiligheid bij boringen en
Veilig gebruik mobiele
15volgens de procedure.
7 ◦ Na de schoonmaak plaatst u de mal weer in de machine

explosies

telefoon op de werkplek

• Als het positioneren van de facefeedersectie hydraulisch gebeurt, dan is er een bijkomend risico omdat er geen trage
stand is. U dient dan ook de volgende procedures te volgen.

Veiligheid voertuig en
van de mal
moeten
voltooid
zijn.silo’s
16
Veilig
werken
met
8 1. Alle aanpassingen aan de backfeedersectie en het plaatsen
chauffeur
2. Alle operators
die betrokken zijn bij het vervangen van de mal moeten de ruimte rond de machine verlaten

hebben.
3. Het verplaatsen van de facefeedersectie naar de operationele positie moet gebeuren vanop het centrale
bedieningspaneel.
4. Als door lokale omstandigheden het verplaatsen van de facefeedersectie alleen vanop een plaatselijk paneel kan
gebeuren, moet dit paneel zich op veilige afstand (> 2 meter) van de vergrendelingspositie bevinden.
5. Als de facefeeder vergrendeld is, moet er een isolatie (LTT) plaatsvinden wanneer de facefeedersectie manueel
aan het hoofdframe moet worden bevestigd.
6. Pas na het vergrendelen en wanneer u zeker bent dat alle secties verbonden zijn, mag de operator LTT
verwijderen.
7. De machine is nu klaar voor gebruik.

• Naast de procedures moet er bij elektrisch aangedreven
facefeedersecties een trage stand en een aan-knop/dodemansknop
(verbonden met een veiligheidsbesturing/relais) gebruikt worden voor
het verplaatsen van de unit.
• Voor machines waarbij de sturing van de bewegingen van binnen de
behuizing moet gebeuren, is het aangeraden om een
aan-knop/dodemansknop te gebruiken. Zie onderstaande foto.
Het gebruik van een alarmsignaal of een belletje dat afgaat vóór
het verplaatsen, kan andere operators in de buurt van de werkplek
waarschuwen.

2016 Dodelijk ongeval: Kalksteen fabriek
2 werknemers waren bezig met het vervangen
van rubberen bekleding rond een afvoerpunt van
een transportband. De band was uitgeschakeld
voor onderhoud (door een ander team
onderhoudspersoneel) en volledig vergrendeld (LTT/
LOTOC). De vergrendeling aan het uiteinde van de
lijn werd verwijderd om de transportband eventjes
op te starten (om ophoping van materiaal aan een
ander afvoerpunt af te voeren) – het team dat de
transportband had herstart dacht dat de 2 werknemers
hun werk hadden beëindigd. Geen van deze beide
werknemers had zijn persoonlijk slot gebruikt. Eén van
deze werknemers werd gedood toen de transportband
herstartte.
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Life Saving Rule nr. 3

3

Veiligstellen van

4

Elektrische veili

5

Verkeersveilighe
op locatie

6

Veilig werken m

7

Veilig gebruik m
telefoon op de w

8

Veiligheid voertu
chauffeur

Isolatie van energie

LOTOC/LTT-training

LTT of LOTOC

Pneumatische isolatie

Duidelijk aangeduid isolatiepunt pneumatische energie

Mechanische isolatie: beveiliging van een
schuifdeur (mechanisch + hangslot)

Mechanische isolatie: beveiliging van een schuifdeur
(mechanisch + hangslot)

Ongeval in 2015:
Een werknemer stak deze staaf door een afscherming van een
transporteur om opgehoopt materiaal te verwijderen. De staaf
kwam vast te zitten in het bewegende klempunt, waardoor de
staaf, en daarmee de hand van de medewerker, naar binnen werd
getrokken. De werknemer verloor het topje van de middelvinger
van zijn rechterhand en liep weefselschade op aan de duim van zijn
linkerhand.
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Life Saving Rule
nr. 4
12
Elektrische veiligheid

5

Verkeersveiligheid
op locatie

Veilig werken op hoogte

Veiligheid van elektriciteit

Inleiding

13

Veilig werken in
besloten ruimtes

Er heeft zich een fors aantal dodelijke en ernstige ongevallen voorgedaan waarbij personen zijn geëlektrocuteerd of brandwonden
Veilig werken, alleen of
hebben opgelopen
(een aantal
van werken
deze ongevallen
wordt kort besproken
21).
14 op pagina 26).
6
Veilig
met heftrucks

op afgelegen terrein

Er is een begeleidend document opgesteld: CRH Heavy/Lightside Richtlijnen inzake veiligheid van elektriciteit om activiteiten te
ondersteunen bij de naleving van deze regel.

7

Veilig gebruik mobiele
op de werkplek

15

Eisen voor Regel nr. 4 telefoon

Veiligheid bij boringen en
explosies

1. Elke werklocatie dient te beschikken over een lijst met elektrische apparatuur of een elektrotechnische inventarisatie te
hebben gemaakt. Hierin
moet minimaal
de volgende
informatie zijn opgenomen:
Veiligheid
voertuig
en
Veilig werken met silo’s
8 overzicht van alle elektrische installaties op de locatie.16
• Een
chauffeur
• Bevestiging dat leidingen/schakelschema’s
up-to-date zijn.
• Een samenvatting van onderhoudsvereisten voor de elektrische apparatuur.
• Noodonderbrekingen aanwezig bij elke installatie.
• Aanwezige LOTOC/LTT-voorzieningen.
• Er is een systeem aanwezig voor beperking van de toegang tot elektrische panelen en behuizingen, transformatoren en
onderstations.
• Alle installaties beschikken over de juiste IP-classificatie voor de locatie en activiteit.
• Bevestiging dat alle stroomverdeelsystemen die door blikseminslag kunnen worden getroffen, zijn beveiligd met
overspanningsbeveiliging.
2. De elektrische richtlijnen van CRH Europa (HS/LS) bevatten een checklist die eenmaal per jaar ingevuld moet worden voor
elke installatie (of korter als de lokale/nationale wetgeving dat vereist) door een bekwame, gekwalificeerde elektricien (intern
of extern). Deze checklist moet beschikbaar zijn voor inspectie. Het jaarlijks invullen van deze checklist voor elke installatie
is verplicht.
3. Elke werklocatie dient bewijs te kunnen overleggen dat stroomkabels die fysieke schade kunnen oplopen zijn geïdentificeerd
en vervangen door verstevigde/versterkte kabels.
4. Elke werklocatie dient te voldoen aan de vereisten in het door CRH opgestelde begeleidend document Elektrische veiligheid.
5. Alle externe elektriciens dienen extern geaccrediteerd te zijn (accreditatie te bepalen op landniveau) en alle interne
elektriciens dienen formeel te zijn geautoriseerd door het fabrieksmanagement.
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Life Saving Rule nr. 4

4

Elektrische veil

5

Verkeersveiligh
op locatie

6

Veilig werken m

7

Veilig gebruik m
telefoon op de

8

Veiligheid voert
chauffeur

Veiligheid van elektriciteit

Dodelijk ongeval 2011
Werknemer pakte een kabel op
die beschadigd was - hij kreeg een
dodelijke elektrische schok.

Dodelijk ongeval 2012
Een elektricien was bezig lampen te vervangen toen hij een elektrische schok kreeg elektrische isolatie van het circuit was niet gecontroleerd.

Ongeval in 2015
Een externe elektricien liep oppervlakkige
brandwonden op aan beide handen bij het
verwijderen van een zekeringcompartiment in
een regelkamer-substation in Croxden Quarry.
Het ongeval werd veroorzaakt door een
vlamboog in het paneel.
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Life Saving 12
Rule nr. 4
Elektrische veiligheid

5

Verkeersveiligheid
op locatie

13

Veilig werken in
besloten ruimtes

6

Veilig werken met heftrucks

14

Veilig werken, alleen of
op afgelegen terrein

7

Veilig gebruik mobiele
telefoon op de werkplek

15

Veiligheid bij boringen en
explosies

8

Veiligheid voertuig en
chauffeur

16

Veilig
werken
met silo’s
Een digitale
multimeter

Veilig werken op hoogte

Veiligheid van elektriciteit

Geïsoleerd gereedschap
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Verkeersveiligheid
Life Saving Rule nr. 5
op locatie

5

6

Transport op het bouwterrein
(inclusief operaties op het spoor)
Veilig werken met heftrucks

13

14

Inleiding
Ongevallen met mobiele installaties vertegenwoordigen meer dan 60 % van de dodelijke ongevallen in de aggregatenindustrie. Deze
Veilig binnen
gebruik
mobiele
regel is bedoeld om de aandacht te vestigen op de belangrijkste oorzaken
van ongevallen
deze
sector.
15
7

telefoon op de werkplek

Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

1997

Aannemer geraakt door een achteruitrijdende betonmortel vrachtwagen op een bouwterrein

2001

Veiligheid
Bestuurder van een kiepauto omgekomen na het kantelen van zijn
voertuig

2004

Aannemer geraakt door achteruitrijdende grondgraafmachine

2004

Werknemer geraakt door achteruitrijdende vrachtwagen op een bouwterrein

2006

Vrachtwagen raakte een bovengrondse stroomkabel tijdens de aanleg van een weg – bestuurder
omgekomen toen hij zijn vrachtwagen aanraakte

2007

Externe vrachtwagenchauffeur omgekomen toen zijn vrachtwagen van de weg raakte op een
openbare weg

2007

Externe vrachtwagenchauffeur verpletterd tussen zijn voertuig en het hek nadat hij was uitgestapt en de
handrem er niet had opgezet

2013

Grondgraafmachine raakte een controlecabine waarin een van de werkers zich bevond. Het gebouw
stortte in en de werknemer kwam daarbij om het leven

2014

Een vrachtwagenbestuurder stopte op de openbare weg om te controleren of de leidingen die hij
vervoerde, stevig vastlagen. De lading viel op hem

2014

Aannemer geraakt en gedood door een wagon tijdens reparatiewerkzaamheden

8

chauffeur

voertuig en

16

Opmerking: veiligheid bij het gebruik van heftrucks wordt in Life Saving Rule nr. 6 meer specifiek behandeld.
Eisen voor Regel nr. 5
1. Op ieder bouwterrein moeten gedocumenteerde regels voor het transport ter plaatse beschikbaar zijn. Deze regels
moeten gebaseerd zijn op een beoordeling van het transport op het bouwterrein en moeten minstens de volgende thema’s
behandelen:
a) Scheiding voertuig/voetganger: Deze moet een sitetransportrisicoanalyse bevatten. Dit is een overzicht van de flow/
beweging van trucks, auto’s, mobiele installaties op de site en mensen. U vindt een uitgewerkt voorbeeld in de CRH
richtlijn ‘Intern Transport: Veiligheidsrichtlijnen’ (hieronder afgebeeld).
b) Bescherming van randen voor hellingen/terrassen.
c) Competenties en trainingsvereisten voor bestuurders van mobiele installaties.
d) Regels voor voertuigen –
a. Snelheidslimieten/beperkingen.
b. Gebruik van mobiele telefoons.
c. Verplicht gebruik van veiligheidsgordels door alle bestuurders van alle
voertuigen.
d. Het vervoer van passagiers in voertuigen. Passagiers mogen alleen
worden vervoerd in voertuigen die met een afzonderlijke zitplaats
uitgerust zijn.
e) Het slepen van voertuigen: Voordat het voertuig wordt gesleept, moet aan
de volgende voorwaarden voldaan zijn.
• Er moet een risicobeoordeling worden ingevuld, waarin aspecten
worden bekeken zoals de geschiktheid van het sleepvoertuig, de
competenties van het personeel, de nabijheid van voertuigen,
hellingen en hellingsgraden, bevestigingspunten, uitsluitingszones, enz.
• Alleen goedgekeurde sleepkabels of lussen (niet van staal) of vaste
trekbalken mogen voor het slepen worden gebruikt. Deze moeten
regelmatig worden geïnspecteerd.
• Kettingen/lussen die worden gebruikt om voertuigen te slepen, mogen
nooit worden gebruikt om lasten op te tillen en moeten van een duidelijk
label voorzien zijn waarop wordt vermeld dat ze alleen mogen worden
gebruikt om te slepen.
Er is een begeleidend document beschikbaar waarin specifieke richtlijnen en een groot aantal voorbeelden zijn opgenomen, dat nuttig
kan zijn voor de volledige implementatie van deze regel.
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5

Verkeersveiligheid Life Saving Rule nr. 5
13
op locatie

Veilig werken in
besloten ruimtes

Transport op het bouwterrein (inclusief activiteiten in de spoorwegsector)
6

14

Veilig werken met heftrucks

Eisen voor Regel nr. 5 (vervolg)

Veilig werken, alleen of
op afgelegen terrein

2. Alle shovels, bulldozers en kiepauto’s moeten met CCTV-systemen en externe waarschuwingslampen uitgerust zijn. De
beslissing om ook grondgraafmachines
met CCTV-systemen uit te rusten, moetVeiligheid
gebaseerd zijn
een risicoanalyse
ter
bij op
boringen
en
Veilig gebruik mobiele
15
7
plaatse.

explosies

telefoon op de werkplek

Alle voertuigen/mobiele installaties op het bouwterrein moeten met waarschuwingssystemen voor het achteruitrijden en met
holle en bolle achteruitkijkspiegels uitgerust zijn.

Veiligheid voertuig en

16 voertuig bij hetVeilig
met
8 een systeem ingevoerd zijn dat ervoor zorgt dat op ieder
3. Er moet
begin werken
van de shift
eensilo’s
‘pre startcontrole’
chauffeur
wordt uitgevoerd.
4. Elke site moet over een policy beschikken die vereist dat alle werknemers, aannemers en bezoekers opvallende kledij
dragen waar nodig. Productie- en onderhoudsmedewerkers mogen geen opvallende schorten of vesten dragen, omdat deze
kunnen opengaan of loskomen en een gevaar kunnen betekenen. In dergelijke gevallen moet men opvallende overalls of
polo’s dragen. Opvallende kledij moet geel of oranje van kleur zijn met reflecterende strips (dergelijke opvallende kledij moet
voldoen aan EN471).
5. Er moet een systeem ingevoerd zijn dat ervoor zorgt dat de remsystemen van kiepauto’s en shovels minstens twee keer per
jaar worden getest.
6. Alle werknemers die voertuigen op het bouwterrein besturen (met uitzondering van bedrijfsvoertuigen bestemd voor gebruik
op de openbare weg) moeten hiervoor zijn opgeleid, en moeten dagelijks voorafgaand aan gebruik van bedrijfsvoertuigen
een gedocumenteerde inspectie van het voertuig uitvoeren; deze eis geldt voor zowel gebruik op locatie als extern
gebruik. Werknemers die mobiele installaties op het bouwterrein bedienen, moeten regelmatig opfriscursussen volgen.
Deze cursussen voor werknemers moeten minstens iedere 3 jaar worden georganiseerd en moeten een beoordeling
omvatten door een competente instructeur van de werknemer die de mobiele installatie bedient. Deze eis geldt niet voor
bouwprojecten waar externe bedieners van mobiele installaties een attest van een externe instelling kunnen voorleggen dat
aantoont dat ze over de nodige competenties beschikken.
Het interval van 3 jaar voor werknemers is erop gericht om hen eraan te herinneren dat het gebruik van deze voertuigen
veel risico’s met zich meebrengt. De opfriscursus hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. De cursus kan beperkt blijven tot
een observatie door een competente instructeur van een werknemer die het voertuig 45-60 minuten bedient. Hierbij moet hij
erop letten of de werknemer sinds zijn eerste opleiding geen verkeerde gewoonten heeft aangeleerd of op een verkeerde
manier te werk gaat.
7. Op vervoer- en toegangswegen binnen het werkgebied moeten randbeschermingen worden aangebracht, die moeten
voorkomen dat een voertuig over een onbeschermde rand rijdt. De hoogte van deze randbescherming moet minstens
1,5 meter bedragen of de helft van de diameter van de wielen van het grootste werkvoertuig dat die weg gebruikt. De
breedten en de hellingsgraden van de transportwegen moeten overeenstemmen met het schema dat op pagina
pagina 34
28wordt
wordt
weergegeven, tenzij de risicoanalyse van de bestaande omstandigheden aantoont dat met die eisen geen rekening hoeft te
worden gehouden.
8. Bij alle werknemers die voor professionele doeleinden op de openbare weg rijden, moet worden nagegaan of ze al dan
niet een opfriscursus moeten volgen. Iedere onderneming kan de criteria vastleggen voor de selectie van personeel dat
zo’n opleiding moet volgen, maar het wordt aanbevolen dat werknemers die meer dan 16.000 km per jaar voor hun werk
onderweg zijn, minstens om de drie jaar een soort opfriscursus moeten volgen (op nationaal niveau te bepalen).

Dodelijk ongeval 2016: Betoninstallatie
Een werknemer gebruikte een waterslang om een
terrein schoon te maken. Tegelijkertijd werd een
betonmixer schoongemaakt (met draaiende motor).
Na de schoonmaak begon de betonmixer vooruit te
rijden. De chauffeur keek naar links, waar zijn zicht
belemmerd werd door een andere betonmixer (zie
foto).
Toen hij vooruit reed, zag de chauffeur de arbeider
niet (die het terrein schoonmaakte) en overreed hij
hem.
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Transport op het bouwterrein (inclusief activiteiten in de spoorwegsector)
6

Eisen voor Regel nr. 5 (vervolg)

Veilig werken m

9. Veiligheid op het spoor
• Alle personeelsleden met een verantwoordelijkheid met betrekking tot eender welk aspect van planning, operatie
Veilig gebruik m
of onderhoud in verband met operaties op het spoor, moeten een bewijs kunnen overleggen dat7ze over de nodige
telefoon op de w
competenties beschikken voor hun verantwoordelijkheidsgebied. Dit bewijs moet afkomstig zijn van een geaccrediteerde
externe instelling of moet verkregen zijn na het volgen van een geaccrediteerd intern trainingsprogramma.
• Er moet een algemene risicoanalyse voor activiteiten in de spoorwegsector worden ingevuld, waarin minstens de
volgende aspecten worden beoordeeld:
Veiligheid voertu
8
◦ Contacten tussen treinen (frontaal en achteroprijdend).
chauffeur
◦ Contacten tussen treinen en andere voorwerpen (bv. voertuigen, werkgroepen, installaties, machines en uitrusting,
mensen en dieren).
◦ Ontsporen en opnieuw op de sporen zetten.
◦ Ontkoppelen tijdens de rit of het rangeren.
◦ Rangeren.
◦ Rangeren op het emplacement (behalve door locomotieven).
◦ Kenmerken van ladingen/locomotieven.
◦ Onverwachte uitval van operators en problemen van operators (inclusief verkeersregelaars).
◦ Procedures en regels in verband met vastzetten.
• De indicator voor de veilige parkeerplaats moet duidelijk zichtbaar zijn – zie voorbeelden op pagina 32.
26.
10. U dient de CRH richtlijn “Werken in de buurt van water” toe te passen bij de risicoanalyse van werken of voertuigbewegingen
in de buurt van water – zie LSR Nr. 12, vereiste 13.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie punt 3 van het
Minimale Verplichte Kader op pagina 64
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telefoon op de werkplek
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Veiligheid bij boringen en
explosies

8

Veiligheid voertuig en
chauffeur

16

Veilig werken met silo’s

Markeerders waarmee de vereiste houdpositie voor
geparkeerde wagons duidelijk wordt geïdentificeerd

Ongeval in 2014
Een werknemer stond op de treden van de locomotief (en
gebruikte een afstandsbediening). De locomotief raakte een
wagon die vanaf een rangeerspoor op het hoofdspoor was
gerold. De rem van de wagon was niet ingeschakeld en de
wagon was niet vastgezet.
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Verkeersveilighe
op locatie

Transport op het bouwterrein (inclusief activiteiten in de spoorwegsector)

Dodelijk ongeval binnen de Groep:
Casestudy: 2004
Ploegbaas liep fatale verwondingen op
toen hij werd overreden door een voertuig
dat van de weegbrug achteruitreed.

6

Veilig werken me

7

Veilig gebruik mo
telefoon op de w

8

Veiligheid voertu
chauffeur

Dodelijk ongeval binnen de Groep:
Casestudy: 1998
Ploegbaas overreden door een
achteruitrijdende kiepwagen

Er staan 3 personen op deze foto – ziet u ze alle drie?

Eisen in verband met PBM aan de ingang van de
locatie gespecificeerd.

Remmentester voor grotere werkvoertuigen
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Randbescherming met vooraf gegoten
structuren

10 % < helling < 15 %
Plaats het
volgende
waarschuwingsbord
"Gevaarlijke helling"

15 % < helling < 20 %
Wijzig de ondergrond, zodat
de hellingsgraad nog slechts
15 % bedraagt. Als dat niet
mogelijk is, moet u een bord
'Gevaarlijke helling' plaatsen
en het gebruik van de weg
beperken tot voertuigen
waarvoor toestemming is
verleend.

GEBRUIK DE DERDE
VERSNELLING EN DE RETARDER
GEEN TOEGANG VOOR ZWARE
VRACHTWAGENS

Veiligheidsafscheidingen in de praktijk

A = Breedte van breedste vrachtwagen die de weg gebruikt
B = Helft van de breedte van de breedste vrachtwagen
bv. Voor verkeer in twee richtingen – de breedte van de weg moet drie en een
halve keer de breedte van de breedste vrachtwagen zijn.
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Veiligheid van vorkheftrucks
Inleiding

In recente jaren heeft zich binnen de groep een aantal dodelijke en ernstige ongevallen voorgedaan waarbij vorkheftrucks betrokken
Veiligheid
waren.
8

chauffeur

Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

2007

Werknemer geraakt door een achteruitrijdende vorkheftruck

2009

Werknemer geraakt door een achteruitrijdende vorkheftruck

2009

Werknemer geraakt door een vooruitrijdende vorkheftruck met last

2013

Werknemer geraakt door een vooruitrijdende vorkheftruck

Eisen voor Regel nr. 6
1. De werksnelheid van de vorkheftruck moet via het voertuigmanagementsysteem (waar aanwezig) worden beperkt tot:
• voorwaartse snelheid: 16 km/u
• achterwaartse snelheid: 5 km/u
Terwijl bij elke werkactiviteit met vorkheftrucks een risicoanalyse moet worden gemaakt, dient daarbij een systeem met
waarschuwingslampen voor voorwaarts en achterwaarts rijden, zoals het onderstaand afgebeelde blauwe lampsysteem, in
overweging te worden genomen als mogelijke beheersmaatregel (bewijs van een dergelijke beoordeling wordt gevraagd).
2. Voor elke heftruck dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het zicht van de bestuurder bij
het vervoeren van gebruikelijke/standaard ladingen als onderdeel van de normale werkshift, niet beperkt is.
3. Alle vorkheftrucks dienen minimaal te zijn uitgerust met het volgende
• Een veiligheidsgordel
• Een zwaailicht op het cabinedak
• Een achteruitrijsignaal
• Een convexe spiegel.
4. Alle heftruckchauffeurs dienen een gedocumenteerde pre-startcontrole uit te voeren voor aanvang van hun shift.
5. Alle personen die vorkheftrucks bedienen (inclusief onderhoudspersoneel dat de trucks slechts periodiek bedient),
moeten een formele training doorlopen.
6. Werknemers die vorkheftrucks bedienen, moeten regelmatig opfriscursussen volgen. Deze cursussen moeten minstens
iedere 3 jaar worden georganiseerd en moeten een beoordeling omvatten door een competente instructeur van de
werknemer die de mobiele installatie bedient.
Het interval van 3 jaar voor werknemers is erop gericht om hen eraan te herinneren dat het gebruik van deze voertuigen
veel risico’s met zich meebrengt. De opfriscursus hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. De cursus kan beperkt blijven
tot een observatie door een competente instructeur van een werknemer die het voertuig 45-60 minuten bedient. Hierbij
moet hij erop letten of de werknemer sinds zijn eerste opleiding geen verkeerde gewoonten heeft aangeleerd of op een
verkeerde manier te werk gaat.

Het bluespot-systeem in gebruik
39
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Life Saving Rule
14 nr. 6
Veilig werken met heftrucks

Veilig werken, alleen of
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Veiligheid van vorkheftrucks
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explosies

8

Veiligheid voertuig en
chauffeur

16

Veilig werken met silo’s

Mei 2009: Het slachtoffer liep naar
de deur toen hij aangereden werd
door een achteruitrijdende vorklift.

Dodelijk ongeval binnen de Groep:
Casestudy:
Externe installateur aangereden door
vorkheftruck en overleden.

Dodelijk ongeval binnen de Groep:
Casestudy 2009
Werknemer geraakt door achteruitrijdende
vorkheftruck en overleden

Dodelijk ongeval binnen de Groep:
Casestudy 2006
Werknemer dodelijk gewond geraakt toen hij
bekneld raakte tussen vorken en een stapel
bouwplaten.
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Mobiele Telefoons

In deze regel zijn de minimale vereisten opgenomen die gelden voor het gebruik van mobiele telefoons binnen bedrijven.
Sommige bedrijven hebben daarnaast nog extra maatregelen doorgevoerd ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons.
Inleiding
Ongevallen met mobiele installaties vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de ernstige ongevallen in onze industrie. Een
probleem dat in recente jaren is ontstaan, is het gebruik van mobiele telefoons door zowel de bedieners van mobiele installaties
als voetgangers / werknemers die rondlopen op plaatsen waar zich ook verkeer bevindt. Op pagina 32
38 worden twee van dit soort
ongevallen besproken die in recente jaren hebben plaatsgevonden.
Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

2004

Mobiel bellende werknemer geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen

2012

Mobiel bellende werknemer geraakt door een vooruitrijdende vrachtwagen

Om dit risico te beperken, moet elk bedrijf een beleid invoeren waarin het gebruik van mobiele telefoons wordt geregeld (een voorbeeld
dat bij dit proces kan helpen, is te vinden op pagina 33).
39).
Elk bedrijf dient in dit beleid ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons minimaal het volgende op te nemen:
• Een vereiste dat het gebruik van de gsm op de werkvloer tot een minimum beperkt moet worden.
• Een engagement dat alle bedrijfsvoertuigen op de openbare weg uitgerust moeten zijn met een systeem voor handenvrij bellen.
• Een engagement dat alle handenvrije telefoongesprekken tot een minimum beperkt worden en dat de chauffeur van de
bedrijfswagen de beller onmiddellijk informeert dat hij/zij achter het stuur zit.
• Een duidelijke vereiste om geen gsm te gebruiken in de buurt van bewegende machines of plaatsen waar mobiele installaties
actief zijn.
• De policy moet ook het gebruik van de gsm voor sms’en en het raadplegen van informatie beschrijven.

Eisen voor Regel nr. 7
1. Formulering en implementatie van een beleid ten aanzien van mobiele telefoons, waarin minimaal wordt verwezen naar de
aspecten die in het voorbeeldbeleid zijn aangegeven (zie pagina 33).
39).
2. Deze policy moet aan alle werknemers en aannemers bezorgd worden. De policy moet deel uitmaken van het
veiligheidsintroductieproces voor werknemers en aannemers (inclusief alle operators van transportdiensten).
3. Regels voor gebruik van mobiele telefoons op de locatie moeten worden opgenomen in de regels voor transport op het
bouwterrein, zoals vereist onder Life Saving Rule nr. 5.
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In deze regel zijn de minimale vereisten opgenomen die gelden voor het gebruik van mobiele telefoons binnen bedrijven.
Sommige bedrijven hebben daarnaast nog extra maatregelen doorgevoerd ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons.

Dodelijk ongeval binnen de Groep:
Casestudy 2012
Een ploegbaas werd overreden door een vooruitrijdende betonwagen. Hij
raakte afgeleid toen hij zijn mobiele telefoon opnam.
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Dodelijk ongeval binnen de Groep:
Casestudy 2004
Ploegbaas overreden door een voertuig dat van
de weegbrug achteruitreed.

Life Saving Rule nr. 7
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Mobiele Telefoons

In deze regel zijn de minimale vereisten opgenomen die gelden voor het gebruik van mobiele telefoons binnen bedrijven.
Sommige bedrijven hebben daarnaast nog extra maatregelen doorgevoerd ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons.

VEILIG GEBRUIK VAN MOBIELE TELEFOONS VOORBEELDBELEID
In de meeste landen is het verboden om tijdens het besturen van een voertuig een “handheld
“ telefoon te gebruiken. Op dezelfde manier geldt dat u, wanneer u een voertuig van CRH
(vrachtwagen, auto, bestelbus, etc.) bestuurt op een openbare weg, dient te beschikken over
een handsfreekit, d.w.z. een handsfreesysteem met Bluetooth of een vergelijkbaar systeem.

WERKLOCATIES
VOOR LOCATIEMANAGERS / SUPERVISORS, ALLE WERKNEMERS VAN ONDERAANNEMERS:
Het gebruik van persoonlijke telefoons voor persoonlijke gesprekken of persoonlijke berichten dient te worden
beperkt tot de pauzes. Elke werknemer die een dringend persoonlijk telefoongesprek moet voeren,
krijgt hiertoe de gelegenheid - vraag het uw supervisor.
Waar mogelijk dienen bedieners van machines en personen die werkzaam zijn in de nabijheid van vaste
installaties/machines het gebruik van mobiele telefoons te vermijden.

NIET DOEN
• Neem de telefoon NIET op terwijl u een installatie en/of machine bedient.
• Neem de telefoon NIET op terwijl u met anderen communiceert via radio’s op locatie. Bijv. slinger/banksman / kraandrijvers.
• Gebruik of bedien GEEN mobiele telefoon tijdens het beklimmen van een ladder of een vergelijkbare structuur.
• Bedien GEEN mobiele telefoon of andere elektrische apparaten in de nabijheid van benzinetanks of andere ontvlambare
stoffen.
• Sta het gebruik van mobiele telefoons NIET toe tijdens graafwerkzaamheden in de nabijheid van gasleidingen.
• Gebruik GEEN mobiele telefoons op plaatsen waar dit volgens de voorschriften van de locatie strikt verboden is.
• Bedien GEEN mobiele telefoons tijdens het oversteken van verkeersroutes.
• Bedien GEEN mobiele telefoons in de nabijheid van plaatsen waar explosieven worden gebruikt.

WEL DOEN
• Draag een mobiele telefoon bij u wanneer u alleen op een afgelegen plaats werkt, dit geldt bijv. voor boormedewerkers.
• Draag een mobiele telefoon bij u als u zich zorgen maakt om uw veiligheid onderweg van en naar het werk.
• Zorg dat u in noodsituaties toegang hebt tot snelle, effectieve communicatie.
• Zorg dat u zich op een veilige plek bevindt voordat u uw mobiele telefoon opneemt.
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Het beheer van transport door derden
(zware vrachtwagens op de openbare weg)
Inleiding
Een groot deel van de werknemers binnen onze bedrijven zijn bestuurders van vrachtwagens op de openbare weg (in vaste dienst
of extern) die voor ons materiaal vervoeren. Hoewel we niet elk aspect van de veiligheid en het gedrag van externe vervoerders
kunnen controleren en volgen, moeten we wel beschikken over een systeem dat waarborgt dat elk transportbedrijf dat door ons wordt
ingehuurd, op de hoogte is van onze veiligheidseisen. Ook is het belangrijk dat we een systeem hebben dat erop toeziet dat de externe
transporteur deze eisen ook daadwerkelijk doorvoert.
Op bestuurders die betrokken zijn bij de aflevering en opstelling van prefab elementen is eveneens Life Saving Rule nr. 11
van toepassing.
In een dergelijk beheersysteem voor externe vervoerders over de openbare weg moeten in het bijzonder de volgende elementen
zijn opgenomen:
• Screening van chauffeurs – ofwel in de praktijk de achtergrond van chauffeurs nagaan om hun rijgedrag in het verleden te
controleren.
• Trainingsprogramma’s voor chauffeurs.
• Controle van de medische geschiktheid voor het werk van chauffeurs.
• Voertuignormen.
• Chauffeurs de voorzieningen bieden die ze nodig hebben om zich aan bedrijfsvoorschriften te houden – rustplaatsen, etc.
• Reisbeheerplanning (in bepaalde landen).
Belangrijk: deze eisen gelden niet voor:
• Voertuigen die op locatie komen om namens een klant iets op te halen.
• Voertuigen die goederen of producten van een externe bron afleveren, bijv. vliegas, lasapparatuur, etc.
• Koeriersbedrijven.
Het is van essentieel belang dat:
a) Er een formeel systeem is om te waarborgen dat alle externe chauffeurs een formele inleidende veiligheidstraining hebben
ontvangen voor het type werk dat ze gaan uitvoeren. Deze training dient een uitgebreid gedeelte te bevatten over de gevaren
van:
• Bovengrondse elektrische stroomkabels.
• De voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen alvorens een lading te kiepen. Dit specifieke aspect van de
activiteiten van externe transporteurs was in 2015 goed voor een fors aantal hoogpotentieel-incidenten waarvan kan
worden geleerd.
• Vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
• Veiligheidsvoorschriften die gelden op de CRH-locatie waar ze materiaal ophalen.
• Wat moet worden opgenomen in een pre-startcontrole van een voertuig (pre-startcontroles moeten worden
gedocumenteerd).
• Wanneer bij het voor CRH verrichtte werk sprake is van gedeeltelijke of gemengde ladingen, dient het transportbedrijf
te beschikken over trainingsprogramma’s waarin uitgebreid wordt ingegaan op het beveiligen/vastzetten van ladingen.
• De CRH policy enkel voor gsm-gebruik en de vereiste van een systeem voor handenvrij bellen.
De belangrijkste eis die hierbij wordt gesteld aan transportondernemingen die voor ons werken, is dat zij een administratie
moeten bijhouden waaruit blijkt dat hun chauffeurs deze training hebben gevolgd. Het CRH-bedrijf dient van tijd tot tijd
willekeurige controles uit te voeren om vast te stellen of de door CRH gehanteerde veiligheidseisen binnen het betreffende
bedrijf zijn doorgevoerd.
Kort samengevat eisen we van transportbedrijven die voor ons werken dat zij hun chauffeurs trainen in de bovengenoemde
onderwerpen. In veel gevallen kan het CRH-bedrijf de externe transporteur bij dit proces ondersteunen door trainingsmateriaal
beschikbaar te stellen (zoals dvd’s, etc.). In sommige gevallen, wanneer externe transportbedrijven voor een langere termijn
worden ingehuurd, kan het CRH-bedrijf besluiten een aantal van de trainingsvereisten te verzorgen.
b) Elk transportbedrijf dat door ons wordt ingehuurd, beschikt over een systeem dat waarborgt dat alle chauffeurs in dienst van
dat bedrijf in het bezit zijn van een geldig rijbewijs om de betreffende voertuigklasse te besturen/bedienen. Het CRH-bedrijf
dient te beschikken over een systeem voor periodieke controle van de implementatie van een dergelijk systeem bij externe
transportbedrijven.
De eisen onder a) en b) hierboven dienen te worden opgenomen in het voorselectieproces.
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Het beheer van transport door derden
(zware vrachtwagens op de openbare weg)
Eisen voor Regel nr. 8
1. Alle transportbedrijven (rijdend met voertuigen voor de openbare weg) die namens een CRH-bedrijf actief zijn, dienen te
beschikken over een formeel trainingsprogramma voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, waarin ten minste de
onder a) hierboven besproken onderwerpen aan bod komen. Elk CRH-bedrijf dient te beschikken over een systeem voor
periodieke controle van de implementatie van een dergelijk systeem bij externe transportbedrijven.
2. Elk voor ons werkend transportbedrijf dient te beschikken over een interne database (voor kleinere aannemers
volstaat een basisregistratiesysteem) waarin informatie over rijbewijzen en certificaten van de eigen chauffeurs en de
verzekeringsgegevens voor elk van de eigen voertuigen (die voor CRH kunnen worden ingezet) wordt bijgehouden.
Elk CRH-bedrijf dient te beschikken over een systeem voor periodieke controle van de implementatie van een dergelijke
database bij hun externe transportbedrijven.
3. Alle chauffeurs die werken voor een extern transportbedrijf zijn verplicht dagelijkse gedocumenteerde voertuigcontroles
voorafgaand aan gebruik uit te voeren.
Deze pre-startcontrole dient minimaal het volgende te omvatten:
• Een visuele inspectie van alle banden van het voertuig.
• De conditie en stand van veiligheidsspiegels van het voertuig (inclusief de voetgangerspiegel).
• Controle of alle voertuigverlichting werkt.
• Controle of het achteruitrij-alarm werkt.
Het CRH-bedrijf moet controleren of er een gedocumenteerde pre-startcontrole is uitgevoerd. Het is niet de
verantwoordelijkheid van het CRH-bedrijf om deze controle zelf uit te voeren.
4. Wanneer bij het voor CRH verrichtte werk sprake is van gedeeltelijke of gemengde ladingen, dient het transportbedrijf te
beschikken over trainingsprogramma’s waarin uitgebreid wordt ingegaan op het beveiligen/vastzetten van ladingen.
5. Vanaf 1 maart 2018 moeten alle zware voertuigen die voor CRH werken, uitgerust zijn met volgende veiligheidsapparaten:
• Een geluidssignaal om de chauffeur te waarschuwen wanneer de handrem niet aanstaat bij het openen van de
cabinedeur.
• Zij-afscherming in combinatie met een waarschuwingsteken voor voetgangers/fietsers (zie foto op blz. 43).
36).
• Alle zware voertuigen (kiepwagens en vrachtwagens met betonmixer), zowel in eigendom als gehuurd, moeten uitgerust
zijn met een CCTV of radarsysteem als achteruitrijhulp.
• Alle gelede voertuigen in eigendom moeten uitgerust zijn met een CCTV of radarsysteem als achteruitrijhulp.
6. Vanaf 1 juni 2017 moeten alle contracten met transportbedrijven een sectie over veiligheid bevatten zoals uitgelegd op
blz. 37.
44.

Voetgangerspiegel
een vereiste van CRH

Pre-startcontroleboek voor
vrachtwagenbestuurder
Gevaar van bovengrondse stroomkabels
moet worden behandeld in de veiligheidsintroductie
voor vervoerders
4635
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telefoon op de werkplek

explosies

Veiligheid voertuig en
Life Saving Rule
nr. 8
16
chauffeur

Veilig werken met silo’s

Het beheer van transport door derden
(zware vrachtwagens op de openbare weg)

Voorschriften voor veilig laden en lossen
moeten worden behandeld in de
veiligheidsintroductie voor vervoerders

Zij-afschermingswaarschuwingen
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Life Saving Rule nr. 8

8

Veiligheid voert
chauffeur

Het beheer van transport door derden
(zware vrachtwagens op de openbare weg)
Veiligheidsaspect/Toevoeging aan contracten
Een transportbedrijf dat voor CRH werkt, moet bij het ondertekenen van het contract akkoord gaan met volgende vereisten:
1.1.1. Moet eerst een prekwalificatieproces ondergaan in overeenstemming met de betreffende werkprocedures van het bedrijf.
1.1.2. Moet voldoen aan de CRH veiligheidsvereisten voor chauffeurs en voertuigen en aan de belangrijkste elementen van de “CRH
transportveiligheidscontroles”, die volgende controles bevat:
1. Dat de chauffeur van het gehuurde voertuig dagelijks voor aanvang een controle van het voertuig uitgevoerd heeft voor het
begin van zijn shift.
2. Dat de chauffeur in zijn voertuig over de nodige persoonlijke bescherming beschikt.
3. Dat het achteruitrijwaarschuwingssysteem (een achteruitrijsignaal en een CCTV * (of gelijkaardig detectiesysteem) goed
functioneert.
4. Dat er een voetgangerspiegel aan de voorruit van het voertuig hangt.
5. Dat er een handremalarm aanwezig is, dat afgaat als de deur van de chauffeur geopend wordt en de handrem niet
aanstaat.*
6. Over zij-afscherming beschikken in combinatie met een waarschuwingsteken voor voetgangers/etsers.*
7. Ladingbeveiliging (indien van toepassing).
* vereist vanaf maart 2018
1.1.3. Alle voertuigen aangekocht door het transportbedrijf na de contractdatum moeten voldoen aan de veiligheidsspecificaties van
de betreffende sectie voor zware voertuigen in het CRH Red Book (richtlijnen over aankopen).
1.1.4. Als het transportbedrijf niet voldoet aan een van de CRH transportveiligheidscontroles, kunnen ze een sanctie krijgen. Het
sanctiesysteem wordt bepaald door de opco.
Voorbeeld
• Niet voldoen aan een CRH transportveiligheidscontrole: € 100 (en verwijdering van de site als het lokale management
de non-conformiteit als ernstig beschouwt).
1.1.5. De opco kan bijkomende sancties opleggen.
1.1.6. Het transportbedrijf moet regelmatig deelnemen aan initiatieven ter bevordering van de gezondheid van de chauffeur.
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9

Veiligheid van bouwprojecten
10

Veilig werken bij aanleg /
herstel van wegen
Binnen de CRH groep is er een grote verscheidenheid aan projecten die onder de noemer bouwproject vallen. Dit soort projecten

kunnen variëren van grote projecten als de bouw van een cementfabriek (waarvan de kosten rond de €250m liggen), kalkfabrieken,
interne elektriciteitscentrales en afvalenergiecentrales, tot de installatie/ontmanteling van een betonfabriek.

machines

11

Veiligheid hijswerkzaamheden

Bouwprojecten zijn vaak grootschalige activiteiten. Bovendien is er vaak sprake van een groot aantal, zeer uiteenlopende aannemers/
extern uitgevoerde werkzaamheden op de locatie. Dit alles bij elkaar betekent dat het risico op ernstig letsel bij dergelijke projecten
zeer aanzienlijk is.

eid

d

Life Saving Rule nr. 9
Veiligheid op projectlocaties

Bij dit soort 12
projecten is het niet
alleen
belangrijk
de planning en risicobeheersing goed op orde te hebben, ook processen en
Veilig
werken
opom
hoogte
aannemers moeten zorgvuldig worden gecoördineerd.
Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, moeten alle bouwprojecten binnen deze divisie voldoen aan:

Veilig werken in

13Protocol voor bouwprojecten
1. Het CRH
besloten ruimtes
Dit document behandelt de belangrijkste aspecten van:
• Projectbeheerstructuren: veiligheid.
• Projectplanning: ontwerp (veiligheid)
• Beheer van aannemers.
Veilig werken, alleen of
14
heftrucks • Ontwikkeling
en implementatie
projectveiligheidsplan.
op afgelegen
terrein
2. Het CRH Veiligheidshandboek Bouwprojecten
• In dit document worden de technische veiligheidseisen behandeld waaraan alle ontwerpers en bouwbedrijven zich moeten
Veiligheid bij boringen en
houden:

biele
rkplek

g en

15

explosies

Definitie van een bouwproject

In dit protocol wordt onder ‘projecten’ verstaan:

16

Veilig werken met silo’s

• Ontwikkeling van nieuw terrein/nieuwbouw voor:
◦ Ontwikkeling van een nieuwe aggregaat locatie
◦ Een cementproductieproces
◦ Een cementmaalproces
◦ Installatie / voormontage van een betonfabriek
◦ Toevoeging/uitbreiding aan een betonproductenfabriek
◦ Betonproductenfabriek, bijv. prefab-fabriek
◦ Kalk
◦ Een lightside productie/assemblagefabriek
◦ Asfaltfabriek
◦ Elke andere ontwikkeling die door het managementteam wordt aangemerkt als een significant project
• Ontwikkeling van bestaande bouw (renovatie of ontmanteling) bij:
◦ Nieuwe cementproductielijn
◦ Interne elektriciteitscentrale
◦ Afvalenergiecentrale
Zoals bij eerdere projecten kan personeel van CRH worden opgenomen in de projectbeheerstructuur waar dit door CRH passend
wordt geacht.
Het is de verantwoordelijkheid van de voor het project verantwoordelijke manager om ervoor te zorgen dat de vereisten uit het protocol
en het veiligheidshandboek in de projectplanningsfase worden meegenomen.

Eisen voor Regel nr. 9
Alle bouwprojecten (grootschalig en niet-grootschalig) binnen deze divisie moeten voldoen aan:
• Het CRH Protocol voor bouwprojecten
• Het CRH Veiligheidshandboek Bouwprojecten
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Dodelijk ongeval 2011
Aannemer gevallen toen hij tijdens de bouw
van een uitbreiding over een muur liep.

Grondstofsiloproject
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Transportsystemen op een bouwterrein

Boxbekistingen in gebruik
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Rule nr. 10
2 Life Saving
Machineveiligheid

10

Veilig werken b
herstel van weg

11

Veiligheid hijswe

Aanleg / herstel van wegen
3

Veiligstellen van machines

Inleiding
Aanleg / onderhoud / herstel van wegen is voor een aantal van onze bedrijven een belangrijke activiteit. Daarbij hebben we niet alleen
te maken met risico’s die onze werkzaamheden4zelf met zich meebrengen,
zoals
rijdende werkvoertuigen,12
machines en deVeilig
omgang
werken
Elektrische
veiligheid
met heet materiaal, maar ook met risico’s veroorzaakt door langsrijdend verkeer op de openbare weg.

Eisen voor Regel nr. 10

5

Verkeersveiligheid
op locatie

13

op

Veilig werken in
besloten ruimte

Voor elk werkproject/elke taak moet een specifieke risicobeoordeling worden gemaakt, waarin minimaal het volgende aan bod
moet komen
Veilig

6

Veilig werken met heftrucks

14

werken, a
op afgelegen te

1. Beheersing van achteruitrijdende voertuigen
• Vrachtwagens die goederen afleveren of ophalen moeten opdracht krijgen niet achteruit te rijden, tenzij ze onder de
directe controle staan van een banksman/geauthoriseerde verkeersregelaar.
• De banksman / geauthoriseerde verkeersregelaar moet
te herkennen
aan het speciale oranje jack of vest met
op de
Veiligheid
bij bo
Veilig
gebruikzijn
mobiele
15
7 verkeersregelaar”.
rug de tekst ‘banksman/geauthoriseerde
explosies
telefoon op de werkplek
• Alle voertuigen die aggregaten, asfalt of beton afleveren, dienen te zijn uitgerust met:
i. Een werkende CCTV-achteruitrijcamera
ii. Een hoorbaar achteruitrijsignaal
iii. Witte achteruitrijlichten
Veiligheid voertuig en
16
Veilig werken m
8
iv. Oranje zwaailicht(en)
chauffeur
2. Veiligheidszones mobiele installaties
• Alle bestuurders van mobiele installaties / voertuigen moeten een veiligheidszone (in de rijrichting) in acht nemen tussen
de mobiele installatie/het voertuig dat zij besturen en elke voetganger.
• De veiligheidszones zijn:
◦ 5 meter in de directe baan van een voertuig of installatieonderdeel.
◦ 20 meter in de directe baan van mechanische straatveegmachines.Toegang tot de vijzels is uitsluitend toegestaan
voor het handmatig wegscheppen, onderzoeken of verwijderen van materiaal.
3. Bovengrondse leidingen
• Werk in de nabijheid van bovengrondse leidingen mag uitsluitend worden uitgevoerd na afronding van een specifieke
risicobeoordeling en de ontwikkeling van een taakspecifiek veilig werksysteem.
4. Ondergrondse leidingen (ondergrondse kabels)
• Graafwerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd na afronding van een onderzoek naar ondergrondse kabels
en de ontwikkeling van een taakspecifiek veilig werksysteem.
• Er moeten procedures gelden voor bescherming van werknemers tegen bedelvingsgevaar tijdens werkzaamheden in de
uitgraving, en tegen valgevaar tijdens werkzaamheden in de omgeving van de uitgraving.
5. Het beheer van verkeer
• Voor elk project/elke taak moet een specifiek ontworpen verkeerbeheersysteem worden opgesteld, gebaseerd op een
risicobeoordeling. Naast de aspecten van beheersing van rijdend verkeer, moeten in elk verkeerbeheersysteem ook
beheersmaatregelen voor voetgangersverkeer worden opgenomen.
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Aanleg van wegen ‘s nachts in de nabijheid van rijdend verkeer

Voorafgaand aan de plaatsing van afzettingen
controleren op de aanwezigheid van ondergrondse
kabels.
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Rule nr. van
11 machines
3 Life Saving
Veiligstellen

11

Veiligheid hijswe

12

Veilig werken o

Hijs- en hefverrichtingen
4

Elektrische veiligheid

Inleiding
Binnen de divisie heeft er een aantal ernstige ongevallen plaatsgevonden die zich voordeden tijdens hijs- en hefverrichtingen. Bij dit
Veilig werken
Verkeersveiligheid
soort verrichtingen worden vaak mobiele kranen5en portaalkranen gebruikt.
13

in
besloten ruimte

op locatie

Een kort overzicht van deze ongevallen:

6

Veilig werken met heftrucks

14

Veilig werken, a
op afgelegen te

Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

1997

Aannemer bekneld geraakt onder een lading die van een kraan viel.

1997

Aannemer geraakt door een opgehesen frame dat bovenop hem viel.

2005

Aannemer van een loopbrug 7
gevallen terwijl hij toezicht hield op een hijsverrichting met 15
een kraan. Terwijl
explosies
telefoon
dein.werkplek
hij op de loopbrug stond, werd deze ondermijnd
en stortteop
deze

2008

Werkneemster, een kraandrijver, omgekomen toen een prefab-wandpaneel dat ze aan het verplaatsen was,
viel en ze er onder geplet werd.

Veilig gebruik mobiele

Veiligheid bij bo

2009

Veiligheid
voertuig
enwas een niet goed functionerend
Aannemer geraakt door een glazen
element dat
werd opgetild;
oorzaak
16
Veilig
8
chauffeur
vacuümhefsysteem.

2009

Aannemer geraakt door een balk die viel nadat hij per ongeluk door een kraan werd geraakt.

2010

Werknemer was bezig met behulp van een brugkraan een betonnen paneel uit een mal op een
transportwagen te tillen, toen het hijsgereedschap van de mal losraakte en naar beneden viel.

werken m

Eisen voor Regel nr. 11
1. Elk bedrijf dient te werken met een systeem dat waarborgt dat bij de voorselectie van aannemers die betrokken zullen zijn bij
hijs- en hefverrichtingen, ook de certificering van hijs- en hefapparatuur wordt gecontroleerd (zie ook LSR nr. 1).
2. Elk bedrijf dient te werken met een systeem dat waarborgt dat alle bedieners van hijs- en hefapparatuur - statisch of mobiel
- wordt getraind in de bediening van deze apparatuur. Er dient tevens een trainingsprogramma te zijn voor personen die
verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van lasten die moeten worden gehesen/geheven.
3. Elk bedrijf dient te werken met een systeem dat waarborgt dat bij risicobeoordelingen voor hijs- en hefverrichtingen de
competentie van personen, de certificering van apparatuur en laadcapaciteit worden gecontroleerd, in overeenstemming met
een gedefinieerd locatiespecifiek beleid.
4. Alle lussen en kettingen die worden gebruikt, moeten voorzien zijn van een label met vermelding van de nominale capaciteit
en een bewijs van de meest recente inspectie van de lus of ketting.
5. Alle portaalkranen dienen te zijn voorzien van een label/markering.
6. Alle bedieningsfuncties van portaalkranen dienen te worden onderworpen aan een risicobeoordeling, waarin wordt
beoordeeld of onbedoelde aanraking van de bedieningsfuncties door de bediener mogelijk is. Hierbij geldt dat er minimaal
een barrière aanwezig moet zijn rondom de bedieningsfuncties om onbedoeld contact met de joystick van de kraan te
voorkomen
7. Alle hijshaken dienen te zijn uitgerust met veiligheidsgrendels.
8. Elk bedrijf dient te beschikken over een systeem dat regelmatige inspectie van het volgende garandeert:
• Hijskabels
• Lasthaken
• Eindschakelaars
• Remmen
◦ Hijsen
◦ Brug
◦ Loopkat

• Hijsbanden
• Kettingen
• Hijs- en hefgereedschappen
• Alarmen
• Alle andere veiligheidsvoorzieningen
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Eisen voor Regel nr. 11 (vervolg)

Veilig werken in

13
9. Bij werkzaamheden
waar
kranenruimtes
in gebruik zijn, moeten gevarenzones (waartoe personeel dat niet betrokken is bij hijs- en
besloten
hefverrichtingen geen toegang heeft) duidelijk worden vastgesteld en gemarkeerd.
10. Inserts die worden aangebracht in betonnen producten dienen bestand te zijn tegen een maximale belasting van 4 maal de
Veilig werken,
of
werkbelasting (veiligheidsfactor
4) of in alleen
overeenstemming
met nationale normen/vereisten.

t heftrucks

biele
erkplek

Life Saving Rule nr. 11
Veiligheid hijswerkzaamheden

14

op afgelegen terrein

11. Materiaal dat verplaatst wordt naar de opslagruimte moet in een borgingsmechanisme geplaatst worden zoals op de foto
onderaan deze bladzijde.

Veiligheid
12. Montage op de bouwplaats:
15

explosies

bij boringen en

• Elk bedrijf dat betrokken is bij montage-activiteiten op de bouwplaats dient te beschikken over bouwplaatsrichtlijnen
waarin onderwerpen met betrekking tot montage op de bouwplaats worden behandeld. Hiervan is een voorbeeld
beschikbaar.
• Elke
beschikken
oversilo’s
een specifiek plan voor uitharding/verstijving tijdens de bouw, inclusief
16 bouwplaats dient
Veiligte werken
met
duidelijke regels voor uithardingstijden en het wegnemen van draagstructuren.
• Er dient een opstartvergadering te worden belegd met alle betrokken medewerkers om zeker te zijn van een correcte
hantering, verstijving, ontmanteling, gebruik van valbescherming, gebruik van steigers, PBM, veiligheidszones bij gebruik
van kranen, transportwegen op de bouwlocatie en andere relevante onderwerpen.
• Er moeten duidelijke richtlijnen zijn voor elke aanpassing in de voorgestelde bouwmethoden of -processen.
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Dodelijk ongeval binnen de Groep: Casestudy 2005
Aannemer viel van loopbrug terwijl deze werd opgehesen.

Dodelijk ongeval binnen de Groep: Casestudy 2006
Tijdens een hijsverrichting raakte een toezichthouder
bekneld tussen de geheven lading en een stalen balk.

Joystick met dodemansbeveiliging
De joystick moet worden ingedrukt om hem te activeren.
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Werken op hoogte / werken bij water / vallende voorwerpen
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Inleiding
In recente jaren zijn er binnen de groep een aantal dodelijke ongevallen gebeurd die werden veroorzaakt door vallen van hoogte
Veiligofwerken,
14
6
Veilig werken met heftrucks
vallende voorwerpen.

a
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Een kort overzicht van dodelijke ongevallen binnen de groep gerelateerd aan werken op hoogte en vallende voorwerpen:
Jaar

Gegevens dodelijk ongeval

1997

Aannemer bekneld geraakt toen een lading van
een kraanop
vielde
telefoon

2000

Aannemer door opening in een dak gevallen

2000

Externe boormedewerker van groevewand afgevallen

2002

Aannemer door opening in een
8 dak gevallen

2002

7

Werknemer door trechteropening gevallen

Veilig gebruik mobiele
werkplek
Veiligheid voertuig en
chauffeur

15

Veiligheid bij bo
explosies

16
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2002

Aannemer door dakbekleding gezakt tijdens reparatie van rookafvoeren

2003

Aannemer van silo gevallen tijdens schilderwerk aan de silo

2004

Werknemer van eerste verdieping in een opslagruimte gevallen

2005

Aannemer 10 meter omlaag gevallen terwijl hij meewerkte aan het afbreken van een loopbrug

2006

Werknemer 5 meter omlaag gevallen door een niet-afgeschermde opening in de vloer

2007

Manager door een stalen gedeelte van een loopbrug gevallen dat instortte toen hij erop ging staan

2008

Werknemer van een loopbrug gevallen toen hij probeerde een transportband uit te lijnen

2008

Aannemer gevallen toen hij tijdens het afdalen van een werkplatform zijn veiligheidsgordel losmaakte; hij
viel toen hij langs een toegangsladder omlaag klom

2009

Aannemer die een afgezet gebied betrad naar beneden gevallen op de plaats waar een deel van de vloer
van een loopbrug was verwijderd.

2013

Aannemer van hoogte naar beneden gevallen tijdens reparatie van een molen

2014

Werknemer verdronken toen hij tijdens onderhoudswerk van een boot viel

Deze regel behandelt vijf risicobeheersingsstrategieën voor dit specifieke gevaar:
a) Fulltime aanwezigheid van een geleasde/gehuurde/gekochte hoogwerker of mobiel werkplatform op de locatie wanneer de
omvang van de activiteit de aanwezigheid van een dergelijk voertuig rechtvaardigt (veiligheidspersoneel van het bedrijf kan de
noodzaak bepalen op grond van een risicobeoordeling).
b) De installatie van veiligheidsroosters over alle openingen in silo’s/bunkers waar het risico bestaat dat een persoon door de
opening kan vallen.
c) Als laatste verdedigingslinie dienen er tijdens de bouw/sloop/aanpassing van een fabriek of gebouwen (naast beschikbaarheid
van een hoogwerker) veiligheidsnetten te worden gebruikt. Het plaatsen van de netten mag uitsluitend worden uitgevoerd door
een competente aannemer.
d) Het risico dat personen werkzaam aan de bovenzijde van de groeve (boren en ontploffingswerkzaamheden) over de rand
59). Het is belangrijk
vallen, moet worden uitgesloten door het gebruik van een barrièresysteem of een wal (zie foto op pagina 49).
dat er ook een veiligheidsgordel/lijn wordt voorzien voor situaties waarin het noodzakelijk is dat een persoon voorbij de barrière
gaat.
e) Het gebruik van ladders dient bij elke activiteit:
• Tot een minimum te worden beperkt.
• Te worden begrensd, d.w.z. dat ladders niet toegankelijk zijn. Dit betekent een gecontroleerde toegang tot ladders.
• Elke ladder die wordt gebruikt dient voor gebruik te worden onderworpen aan een visuele inspectie.
In de risicobeoordeling van werk op hoogte moeten voortaan de 5 belangrijkste risicobeheersingsmaatregelen zoals hierboven
besproken worden opgenomen.
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1. In elke risicobeoordeling voor elke locatie binnen elk bedrijf moet worden vastgesteld of er fulltime een hoogwerker (gekocht
of geleased) aanwezig is.

Veilig werken, alleen of
14
heftrucks
2. Bij elke activiteit dient op
er een
inspectiesysteem
afgelegen
terreinaanwezig te zijn voor alle veiligheidsgordels en aanverwante accessoires.

Wanneer een persoon die werkzaam is op hoogte zich zodanig moet verplaatsen dat hij zich van een ankerpunt moet
losmaken en opnieuw moet vastmaken, dan dient er een dubbele veiligheidslijn te worden gebruikt - zie foto’s op pagina 50.

3. Over alle openingen inVeiligheid
silo’s en bunkers
waar het risico
bij boringen
en bestaat dat een persoon door de opening valt, dienen
biele
veiligheidsroosters
te worden geïnstalleerd. Het “vol houden” van bunkers is niet afdoende.
15
explosies
erkplek

g en

4. Er dient een beleid aanwezig te zijn inzake het gebruik van ladders, waarin de onderwerpen besproken op de voorgaande
pagina worden behandeld.
5. Waar dit passend wordt geacht, dienen veiligheidsnetten te worden gebruikt om het risico op letsel bij vallen van hoogte
Veilig werken met silo’s
tijdens16
bouw-/aanpassings-/onderhoudswerkzaamheden
te beperken.
6. Systemen voor werken aan de bovenzijde van een groeve, zoals barrières en dijken (zie foto’s op de volgende bladzijde),
moeten functioneren volgens sitespecifieke veilige werksystemen. Een veilig werksysteem voor de installatie/verwijdering van
een barrière/bescherming.
7. Alle locaties dienen een risicobeoordeling uit te voeren die betrekking heeft op werken op hoogte, en dienen locatiespecifieke
risico’s en beheersmaatregelen te documenteren. In de risicobeoordeling dient aandacht te worden besteed aan noodsituaties
en de redding van personen die op hoogte werken, bijv. wanneer een persoon bevestigd aan een veiligheidslijn is gevallen,
of wanneer iemand in een veiligheidsnet is gevallen. (Merk op dat in veel gevallen de inzet van de lokale noodhulpdiensten,
nadat is vastgesteld dat hiervan verwacht mag worden dat deze tijdig zullen reageren, een afdoende beheersmaatregel is.)
8. In gevallen waarin materiaal door de lucht wordt getild of waarin machines boven het hoofd bewegen en /of waarin het risico
bestaat dat:
• Materiaal vanaf een productieproces omlaag valt op een plaats waar mensen aanwezig zouden kunnen zijn.
• Opslagmateriaal van opzij op iemands hoofd zou kunnen vallen.
• Producten tijdens het laden van het laadvoertuig (zoals een vorkheftruck) vallen.
Dan dient het gebruik van veiligheidshelmen bij die betreffende activiteit verplicht te worden gesteld.
9. Alle relevante werknemers dienen een specifieke training te ontvangen inzake werken op hoogte.
10. Bij sommige van onze activiteiten waarbij het risico op een val van hoogte groot kan zijn, is één mogelijk element van de
risicobeheersingsstrategie het gebruik van helmen met riemen (zie foto op de volgende pagina). In situaties waarin een
persoon over een korte afstand achterover of voorover valt, kan de ernst van het letsel ontstaan door aanraking met een
constructie worden beperkt als de helm van de persoon in kwestie goed op zijn plek blijft. De noodzaak van het gebruik van
helmen met riemen moet, voor werk op hoogte of bij werk in bepaalde gebieden, in 2016 op bedrijfsbasis worden beoordeeld.
11. Opslag en stellingen:
• Stellingen moeten in overeenstemming met ISO 15635 worden geïnstalleerd en onderhouden. Wanneer stellingen worden
aangepast of wanneer er wijzigingen in worden aangebracht, moet er een nieuwe inspectie door een competent persoon
plaatsvinden.
• Elke locatie dient te beschikken over procedures voor het vastzetten en om te voorkomen dat opgeslagen materiaal kan
vallen.
• Er dient een systeem aanwezig te zijn om te waarborgen dat alle schade direct wordt gemeld bij de locatiemanager/
hiertoe aangewezen persoon.
• Alle stellingen moeten jaarlijks worden geïnspecteerd door een competent persoon.
61 moet geïnstalleerd zijn,
12. Van 2017, een hekwerk systeem, in verstelbare vorm (zie de foto aan de onderzijde van pagina 51)
om personen te beschermen die toegang hebben tot de bovenzijde van cement bulk vrachtwagens tijdens het laden.

13. Werken bij water
Onder werken bij water wordt verstaan werk waarbij voetgangers mogelijk binnen een afstand van 2 meter van water
moeten werken, of waarbij voertuigen mogelijk binnen een afstand van 4 meter van water moeten werken, waarbij het
water meer dan 1 meter diep is.
Elke activiteit die te maken zou kunnen krijgen met werken bij water, dient te beschikken over een systeem waarin
risicobeheersing, werkpraktijken, PBM en training geregeld zijn. Er is een begeleidend document inzake werken bij water
beschikbaar waarin specifieke richtlijnen voor elk van deze belangrijke punten worden gegeven.
14. Roosters en vloerbekledingen van voetpaden moeten vastgeklemd worden en minstens eenmaal per jaar gecontroleerd
worden door een bekwame interne persoon.
15. Als niet-primaire maatregel tegen voetkwetsuren door vallende voorwerpen moeten locaties een type van veiligheidslaarzen
invoeren dat middenvoetsbescherming biedt. Dit is een soort veiligheidsschoen die de volledige voorkant van de voet
beschermt en niet alleen de tip, zoals de klassieke veiligheidsschoen. Dit soort veiligheidsschoeisel moet tegen 1 januari 2018
ingevoerd worden. De enige uitzondering op deze regel is wanneer een risicoanalyse door een interne veiligheidsadviseur
aantoont dat dit type van veiligheidsschoen niet nodig is.
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Dodelijk ongeval binnen de Groep: Casestudy 2008
Aannemer van hoger niveau gevallen tijdens het afdalen.
Risicobeoordeling gaf aan dat er een hoogwerker moest
worden gebruikt, maar dit was niet gebeurd.

Dodelijk ongeval binnen de Groep: Casestudy 2006
Werknemer van platform gevallen tijdens montage van een
RMC-installatie.

Barrièresysteem bij groevewand.

Dodelijk ongeval 2011
Bouwproject: aannemer gevallen toen hij tijdens de bouw
van een uitbreiding over een muur liep.

Gebruik van materiaalwallen bij de groevewand.
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Veilig toegangssysteem voor het bevestigen
en losmaken van hijslussen

Extra bevestigingspunten voor gebruik van
veiligheidsgordels - geplaatst waar nodig

Harnasvanglijn
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13

Veilige toegang voor bevestigen van hijshakenVeilig

Hoogwerkers in gebruik bij baksteenproductie
en cementproductie

Systeem bij Finnsementti om tankwagenchauffeur tijdens
het laden te beschermen. Dit systeem moet
in lengte en hoogte worden aangepast om het geschikt te
maken voor alle formaten voertuigen
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Werken in besloten ruimten
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Veilig werken met heftrucks

Inleiding
Voor beheersing van de risico’s bij werken in besloten ruimten isVeilig
gekozen
voor twee
hoofdaanpakken:
gebruik
mobiele

7

telefoon op de werkplek

1) Het begrip besloten ruimten wordt gedefinieerd aan de hand van gevaren die moeten worden uitgesloten, te weten:
• Bedelvingsgevaar – werk in silo’s, werk in uitgravingen.
Veiligheid
voertuigelektriciteitsleidingen.
en
• Brand/explosiegevaar – contact met ondergrondse
kabels
of bovengrondse
16
8
chauffeur
• Gevaar van zuurstoftekort.
• Gevaar van blootstelling aan giftige gassen.
• Gevaar van vallende voorwerpen.

Veilig werken m

2) Alle risicobeoordelingen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de volgende zaken erin zijn opgenomen:
• Werk in besloten ruimten moet zo veel mogelijk worden uitgesloten door aanpassingen in ontwerp en procedures.
• In risicobeoordelingen en veilige werksystemen voor dergelijke taken moet rekening worden gehouden met het volgende:
Bedelvingsrisico.
Brand/explosierisico.
Risico van zuurstoftekort.
Risico van blootstelling aan giftige gassen.
Risico van vallende voorwerpen.
• Formele planning en beschikbaarstelling van benodigde middelen voor dergelijk werk.
• NOOIT alleen werken.

Eisen voor Regel nr. 13
1. Alle locaties dienen te beschikken over een gedocumenteerd beleid voor het betreden van besloten ruimten en
begeleidende regels voor elke besloten ruimte die op de locatie is geïdentificeerd. Alle toegangspunten naar besloten
ruimten moeten in kaart zijn gebracht en als zodanig zijn gemarkeerd.
2. Werknemers dienen vooraf toestemming te vragen alvorens een besloten ruimte te betreden en gedocumenteerde
autorisatieprocedures moeten deel uitmaken van het beleid voor toegang tot besloten ruimten van elke locatie.
3. Alle vergunningen/autorisaties voor betreding van besloten ruimten dienen een reddingsplan te bevatten (zie incident
64). De beschreven reddingsprocedure moet minstens twee keer per jaar getest worden door middel van
op pagina 54).
rampenoefeningen.
4. Bij alle uitgravingen met een diepte van meer dan 1,5 meter dient verplicht gebruik te worden gemaakt van grondkerende
constructies of een passend talud (waar landelijke wetgeving het gebruik van grondkerende constructies voorschrijft bij een
diepte van minder dan 1,5 meter, moet dit landelijke voorschrift worden opgevolgd).
5. Alle werknemers die betrokken kunnen zijn bij werk in besloten ruimten, moeten worden getraind in de voorschriften voor
betreding van besloten ruimten, inclusief reddings-/noodprocedures.
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Life Saving Rule nr. 13
Werken in besloten ruimten

Dodelijk ongeval 2007
Het dodelijke slachtoffer probeerde een
blokkade in een grondstofsilo op te heffen,
waarbij hij via een geïmproviseerde “brug” de
silo betrad. Terwijl hij staand op de brug aan
het werk was, kwam er materiaal boven hem
los dat op de brug terechtkwam, waardoor het
slachtoffer viel. Hij stikte in het materiaal.

Dodelijk ongeval 2009
Wanden van een sleuf (2,1 m) ingestort, geen
grondkerende constructies/ondersteuning

Incident 2011
Een gespecialiseerde aannemer voerde een
algemene inspectie uit van een spoorwagon
die werd gebruikt voor opslag van afgewerkte
oplosmiddelen. Gedurende deze inspectie
vertoonde de medewerker tekenen van
bedwelming door dampen - de persoon die van
buitenaf toezicht hield op het werk ging de tank
in en ondervond eveneens moeilijkheden - een
tweede toezichthouder stelde het reddingsplan
in werking en beide mannen werden veilig
geëvacueerd en behandeld.

68
54

69

besloten ruimte

op locatie

Rule
nr. 14
6 Life Saving
Veilig
werken
met heftrucks

14

Veilig werken, a
op afgelegen te

15

Veiligheid bij bo
explosies

Lone / Remote Working
7
Inleiding

Veilig gebruik mobiele
telefoon op de werkplek

Opmerkingen:
en
• Met alleen werken wordt bedoeld een 8
situatie waarin Veiligheid
een persoonvoertuig
bij een activiteit
de enige 16
aanwezige persoon
is,werken
Veilig
d.w.z. er is niemand anders op de locatie aanwezig. chauffeur
• Met op afstand werken wordt bedoeld een situatie waarin een persoon niet de enige persoon op de locatie is, maar op
afstand werkt van anderen, bijv. boorpersoneel.
Alleen werken is niet toegestaan op werklocaties van het bedrijf, tenzij er door het veiligheidspersoneel van het bedrijf of een andere
gekwalificeerde persoon een risicobeoordeling is uitgevoerd.
Voor een ieder die op afstand werkt dient er een risicobeoordeling te worden uitgevoerd en in deze risicobeoordeling dient het
volgende te worden beoordeeld:
1. De gezondheid van de betrokken persoon - is er bij deze persoon sprake van een medische conditie die extra
toezichtmaatregelen vereist wanneer deze op een afgelegen plaats werkt?
2. Communicatie - beschikt deze persoon over een communicatiemiddel, bijv. een mobiele telefoon, waarmee hij contact
kan opnemen met andere personen op de locatie?
3. Heeft de persoon die alleen of op afstand werkt uitgebreide werkinstructies gekregen waarin staat wat hij/zij wel en niet
mag doen?
Voorbeeld: Een medewerker moet om zes uur ‘s morgens een werklocatie openen en bepaalde machines opstarten.
Er moet een procedure worden opgesteld die waarborgt dat punt 1 t/m 3 hierboven zijn afgedekt. In dit geval moet de
medewerker een procedure ontvangen die duidelijk voorschrijft wat hij wel en niet mag doen, en hierin getraind worden.
In dit geval zou in deze procedure bijvoorbeeld moeten staan dat hij, ingeval er een storing optreedt in de (door hem
opgestarte) machines, niet mag proberen deze te verhelpen, tenzij er een tweede persoon bij aanwezig is.

Eisen voor Regel nr. 14
1. Alle werkzaamheden die alleen of op afstand worden uitgevoerd, moeten in kaart worden gebracht en voor dergelijke
werkzaamheden moet een formele risicobeoordeling worden gemaakt.
2. De noodzaak van aanvullende training voor personen die alleen of op afstand werkzaamheden moeten uitvoeren, moet
worden overwogen in de risicobeoordeling voor de betreffende werkzaamheden.
3. Alle tweewegs-analoge radio’s zijn aan vervanging toe door digitale radiosystemen (met geïntegreerde man-downfuncties).
Er komt een informatiecampagne over dit punt in H1 2017 en op elke site moet er een onderzoek gebeuren tegen 1 oktober
2017.
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Binnen bedrijven van de groep heeft zich een aantal incidenten met uitworp van materiaal voorgedaan. Elk van deze incidenten had
kunnen resulteren in fataal letsel bij werknemers, aannemers en zelfs burgers.
Om dit soort gevaarlijke gebeurtenissen uit te sluiten, zijn de volgende systemen verplicht bij alle boor- en springwerkzaamheden.
Boren
• Elke boormedewerker dient een trainingscursus te hebben doorlopen, gericht op basisprocedures voor spring operaties
(explosie), zoals overwegingen rond lading en tussenruimte, oorzaken van uitworp, de gevaren van klei in de wand van
groeves, gevaren van het van de wand afvallen, gevaren van schuine gaten.
• Elke boorinstallatie en bijbehorende compressor moeten minimaal eenmaal per jaar worden onderworpen aan een volledige,
gedetailleerde inspectie.
• Elk compressorsysteem moet zijn uitgerust met een voorziening die de persluchtleiding op zijn plaats houdt ingeval deze
loskomt van de compressor.
Springen
• Alle personen die betrokken zijn bij springoperaties moeten een specialistische training in het gebruik van explosieven volgen.
• Belangrijke parameters als lading, tussenruimte, hoeveelheid explosief, gatdiepte en -hoek moeten voor elke springoperatie
worden geregistreerd.
• Voor elke springoperatie moet een risicobeoordeling worden gemaakt en voor elke springoperatie moet een ‘gevarenzone’
worden vastgesteld en vastgelegd.
Om te helpen deze vereisten te implementeren is er een begeleidend document opgesteld, getiteld “Een praktische leidraad voor
Spring operaties”.(explosie)

Eisen voor Regel nr. 15
1. Bedrijven moeten een systeem opzetten voor de formele
training van alle personen betrokken bij boren en springen.
Er moeten systemen worden geïntroduceerd voor de
registratie van belangrijke gegevens voor zowel boren als
springen.
2. Elke activiteit waar springen(explosie) plaatsvindt, moet
beschikkenver een gedocumenteerd locatiespecifiek
“beleid voor.
3. Voor alle springoperaties moeten werkstaten worden
bijgehouden.
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Incident: Casestudy 2007
Uitworp van de explosie legde zo’n 100 meter af
naar een nabijgelegen openbare weg en raakte
een schoolbus en een ander voertuig, waarbij
4 mensen gewond raakten (3 van de 4 waren
schoolkinderen).

Incident binnen de groep: Casestudy 2001
Uitworp van de explosie legde zo’n 300 meter af,
en veroorzaakte forse schade aan delfapparatuur
en een nabijgelegen fabriek (gelukkig geen
gewonden).

Zie ook Regel nr. 12
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Procesveiligheid / Gezondheid op het werk / Huishouding
Inleiding
Dit is een brede regel waarin het vereiste veiligheidsbeheer inzake procesveiligheid wordt behandeld. Regel nr. 16 heeft betrekking op
het volgende:
1.
2.
3.
4.

Voorkomen van aanraken van hete materialen, gassen en oppervlakken.
Brand - en explosiepreventie, inclusief het voorkomen van overdruk in buizen.
Proces: Verander management
Opslag, behandeling en procesgebruik van gevaarlijke stoffen.

1. Voorkomen van aanraken van hete materialen
Er dient een risicobeoordeling te worden gemaakt voor het totale proces, waarin elk potentieel uitlaatpunt wordt geïdentificeerd en
geregistreerd en waarin wordt gedefinieerd welke
• Bedieningselementen
• Storingsbeveiligingen
• Werkpraktijken
moeten worden toegepast om uitstoot te voorkomen en personeel te beschermen tegen blootstelling aan hete materialen, gassen en
oppervlakken.
In de risicoanalyse moeten ten minste, waar relevant, de volgende
voorzieningen en processen worden meegenomen, inclusief alle
subcomponenten binnen elk proces:
Productie van cement:
• Ruwmolensystemen
• Voorverwarmers en voorgloeiers
• AFR aanvoersystemen (oventoevoer)
• Draaitrommeloven – ovenlijnen
• Koel- en behandelsystemen voor clinker
• Cementmolens.
• Alle activiteiten waarbij sprake is van verwijdering van:
◦ cycloonblokkades
◦ coatings
◦ stofafzettingen
◦ koelerblokkades
• Verwijdering en hantering van hete grondstoffen en bypass-stof
• Geplande opstart en uitschakeling van ovens
• Alle onderhouds- of inspectiehandelingen waarbij
apparatuur wordt verwijderd waardoor mensen blootgesteld
zouden kunnen worden aan hete materialen of gassen, zoals
de inlaatbuis van een oven, koelercamera’s, luchtblazers, etc.
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Procesveiligheid / Gezondheid op het werk / Huishouding
Het ondersteunend VDZ-document (zie pagina 62)
73) moet worden gebruikt als referentiedocument bij het maken en herzien van
risicobeoordelingen voor werk in voorverwarmertorens en op andere plaatsen waar contact met heet materiaal of stof een risico vormt.
Dit begeleidend document behandelt de volgende onderwerpen:
• Opsporen/opheffen van blokkades.
• Keuze van PBM.
• Noodprocedures / inrichting van vluchtroutes, etc.
• Monsterneming.
Ondersteunende voorzieningen:
• Gasbypass-systemen en stofbehandelingssystemen.
• Systemen die heet gas genereren, afzuigen of afvoeren.
• Boiler en/of warmtewisselaars van warmteterugwinningssystemen.
• Kolenmolens en andere brandstofvoorbereidingssystemen.
Bitumen: Hantering en gebruik:
• Transferleidingen en -kleppen.
• Afvoerleidingen en -kleppen.
Productie van kalk:
• Verwarming
• Koeling
• Hydratatie
2. Brand- en explosiepreventie
• Elke activiteit dient verplicht een specifieke risicobeoordeling te maken waarin potentiële gebieden binnen het eigen werkterrein
worden aangewezen waar een risico op brand of explosies bestaat.
• In de risicobeoordeling dient het volgende te worden opgenomen:
◦ Identificatie van situaties waarin een explosieve atmosfeer zou kunnen ontstaan, met vermelding van de vereiste
risicobeheersmaatregelen.
◦ Beheersmaatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat bij onderhoudsactiviteiten brand ontstaat:
- Oxyfuel-lassen en elektrisch booglassen.
◦ Een beoordeling van de huidige branddetectie- en brandbestrijdingssystemen.
◦ Een beoordeling van de huidige systemen voor afzuiging en ventilatie om het ontstaan van een explosieveatmosfeer te
voorkomen.
◦ Beoordeling van de huidige maatregelen voor wat betreft bestrijding van brand, inclusief beschermende kleding en
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Silo’s onder druk: Er heeft een aantal incidenten plaatsgevonden waarbij overdruk in silo’s erin resulteerde dat onderdelen als
filters over enige afstand van de installatie werden weggeslingerd. Deze ongevallen werden in sommige gevallen veroorzaakt door
geblokkeerde filters en beschadigde of overbelaste overdrukkleppen. De MPA (Mineral Producers Association) richtlijn inzake de
preventie van overdruk: “Guidance to prevent overpressurisation of storage silos during the delivery of (non explosive) powder
in the cement, concrete and quarrying industries“ (“Richtlijn voor de preventie van overdruk in opslagsilo’s gedurende de aflevering
van (niet-explosief) poeder in de cement-, beton- en steenwinningsindustrie”) geeft specifieke informatie over de ontwikkeling van deze
risicobeoordelingen. Elke silo waarin overdruk zou kunnen ontstaan, moet minimaal worden uitgerust met:
• Hoogniveau-alarm.
• Overdrukventiel.
• Een voorziening waarmee de beschikbare capaciteit binnenin de silo kan worden bepaald.
• Knelafsluiter op vulleiding om terugstroom van materiaal te voorkomen.
• Gebruik van kettingen om het filter vast te zetten (als laatste beveiliging ingeval primaire maatregelen falen) moet eveneens
worden overwogen.
3. Proces: Verander management
Bij elke activiteit dient er een systeem aanwezig te zijn dat waarborgt dat veranderingen of aanpassingen in het productieproces en
ondersteunende diensten waarbij materialen op hoge temperatuur aanwezig zijn, worden verwerkt of overgebracht, verplicht aan een
risicobeoordeling worden onderworpen. Hierbij dienen ook risicobeheersmaatregelen te worden gedefinieerd en gecommuniceerd. Pas
als aan deze voorwaarden is voldaan, mag de betreffende verandering of aanpassing worden doorgevoerd.
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4. Opslag, behandeling en procesgebruik van gevaarlijke stoffen
Deze voorschriften hebben betrekking op gevaarlijke stoffen die bij onze activiteiten worden gebruikt, variërend van verschillende
soorten alternatieve brandstoffen, bepaalde hulpstoffen en bitumen tot procesgassen.
Voor elk type gevaarlijke stof moet een specifieke risicobeoordeling worden gemaakt, waarin het volgende wordt behandeld:
• Veiligheidseisen gesteld aan opslag:
◦ Locatie.
◦ Infrastructuur/ontwerp opslagruimte.
◦ Conditie van tanks, vaten, etc. / vereiste inspectiebeleid.
◦ Voorraadcontrole.
◦ Locatiebeveiliging.
◦ Eisen aan ventilatie en afzuiging.
◦ Aarding.
• Hantering
◦ Vereisten inzake hantering van materialen.
◦ Gezondheidsrisico’s op het werk.
◦ Vereiste PBM.
◦ Training en competentie.
• Gebruik
◦ Brandrisico.
- Risico door gebruik van onjuist brandbestrijdingsmiddel.
◦ Explosierisico.
◦ Vereiste procesparameters en risico wanneer die parameters veranderen.
Er is een CRH Guidance note beschikbaar inzake een veilige hantering, opslag en gebruik van alternatieve brandstoffen.

Eisen voor Regel nr. 16
1. Er dient een risicobeoordeling te worden gemaakt voor het totale proces, waarin elk potentieel uitlaatpunt wordt
geïdentificeerd en geregistreerd en waarin wordt gedefinieerd welke
• Bedieningselementen
• Storingsbeveiligingsmechanismen
• Werkpraktijken
moeten worden toegepast om uitstoot te voorkomen en personeel te beschermen tegen blootstelling aan hete materialen,
gassen en oppervlakken.
2. Het ondersteunend VDZ-document (zie pagina 73)
62) moet worden gebruikt als referentiedocument bij het maken en herzien
van risicobeoordelingen voor werk in voorverwarmertorens en op andere plaatsen waar contact met heet materiaal of stof
een risico vormt. Dit onderwerp wordt in dit begeleidend document behandeld.
3. Elke activiteit dient verplicht een specifieke risicobeoordeling te maken waarin potentiële gebieden binnen het eigen
werkterrein worden aangewezen waar een risico op brand of explosies bestaat.
4. Bij elke activiteit dient er een systeem aanwezig te zijn dat waarborgt dat veranderingen of aanpassingen in het
productieproces en ondersteunende diensten waarbij materialen op hoge temperatuur aanwezig zijn, worden verwerkt of
overgebracht, verplicht aan een risicobeoordeling worden onderworpen. Hierbij dienen ook risicobeheersmaatregelen te
worden gedefinieerd en gecommuniceerd. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, mag de betreffende verandering of
aanpassing worden doorgevoerd.
5. Voor elk type gevaarlijke stof moet een specifieke risicobeoordeling worden gemaakt, waarin de onderwerpen opslag,
hantering en gebruik worden behandeld.
6. De MPA (Mineral Producers Association) richtlijn inzake de preventie van overdruk. “Guidance to prevent
overpressurisation of storage silos during the delivery of powder in the Cement, Concrete and Quarrying
industries“ (“Richtlijn voor de preventie van overdruk in opslagsilo’s tijdens de aflevering van poeder in de cement-, betonen steenwinningsindustrie”) moet worden gebruikt bij de ontwikkeling van relevante risicobeoordelingen.
7. Alle operaties waarbij het voorspannen van kabels deel uitmaakt van de productie moeten:
• Voldoen aan de vereisten van de MPA (UK Minerals Producers Association) richtlijn “Het veilig spannen van
voorgespannen betonproducten”.
• Jaarlijks de BPA (British Precast Association) “Auditcontrolelijst voor voorspanoperaties” invullen.
8. Afvoerpijpen van cementtanks kunnen loskomen van de installatie als de aansluiting het begeeft. Als er geen secundaire
beveiliging aanwezig is om de pijp op zijn plaats te houden, kan deze zwepen door de druk in de pijp en omstaanders
ernstig letsel toebrengen. Om dit risico te beperken, moet er een zweepveiligheidskabel aan de afvoerpunten bevestigd
73).
worden (zie foto op blz. 62).
78
63

explosies

erkplek

g en

16

Veilig werken met Life
silo’sSaving Rule nr. 16

Procesveiligheid / Gezondheid op het werk / Huishouding

Eisen voor Regel nr. 16 (vervolg)
9. Gezondheid op het werk:
• Vanaf januari 2018 moeten alle operaties rapporteren over de volgende 2 KPI’s voor gezondheid op het werk:
◦ Frequentie van beroepsziekten.
◦ % van werknemers die op sites werken waar de aanbevelingen van het CSI-handboek gezondheidsbeheer met
betrekking tot lawaai en stof toegepast worden.
• Wanneer het personeel stofmaskers krijgt om de blootstelling aan stof te verminderen, moet elke wernemer over een
persoonlijke gelaatstting beschikken voor dat stofmasker, zodat het goed aansluit.
10. Structurele veiligheid: Elke bedrijf moet over een algemene risicoanalyse beschikken die de structurele veiligheid van haar
operaties omvat. Deze risicoanalyse op opconiveau moet hetvolgende omvatten:
• Verwijzing naar (en de aanwezigheid van) een interne database die alle structurele veiligheidsproblemen bevat die naar
voor kwamen uit vorige interne en externe inspecties, bv. enquêtes van verzekeringsmaatschappijen.
◦ Deze interne database moet de corrigerende maatregelen voor elk gemeld structureel veiligheidsprobleem in detail
beschrijven.
• Een algemene aanpak van een continu programma en een schema voor inspecties van structuren binnen de opco.
11. Huishouding: alle sites moeten over procedures beschikken die een systematische aanpak van huishouding aantonen.
Dit algemene programma moet hetvolgende omvatten:
• Vereiste/verwachte standaard met betrekking tot huishouding op de site.
• Een vrijgekomen stofbeheeranalyse en programma met corrigerende maatregelen.
• Schone zone (van de operatie) lijnmanagementverantwoordelijkheid voor huishouding.
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Documenten inzake Aanbevolen Goede Praktijken van het CSI
(Initiatief inzake duurzame ontwikkeling van de cementsector)

Het Initiatief inzake duurzame ontwikkeling van de cementsector (CSI) is een wereldwijde inspanning door 18 grote
cementproducenten die in meer dan 100 landen actief zijn. Alle leden die zijn aangesloten bij het CSI hebben duurzame
ontwikkeling onderdeel gemaakt van hun bedrijfsstrategie en activiteiten. Dit betekent dat ze streven naar een sterk financieel
resultaat, maar daarbij een even groot belang hechten aan hun maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid.
In zijn tienjarige bestaan heeft het CSI zich bezig gehouden met het in kaart brengen, beheersen en minimaliseren van de impact
van de productie en toepassing van cement. Hierbij is gekeken naar uiteenlopende onderwerpen, waaronder: klimaatverandering,
brandstofgebruik, veiligheid van werknemers, emissies in de lucht, hergebruik van beton en beheer van groeves.
Sectorstatistieken van het CSI bevestigen dat transportgerelateerde dodelijke ongevallen en dodelijke ongevallen bij aannemers,
het grootste aandeel vormen in het totaal van dodelijke ongevallen binnen de bouwmaterialenindustrie.
Tegen deze achtergrond heeft de Taskforce Veiligheid van het CSI documenten met Aanbevolen Goede Praktijken ontwikkeld
waarin wordt ingegaan op de onderwerpen Rijveiligheid en Beheer van aannemers. Deze documenten zijn verspreid via de
beste veiligheidspraktijken-groepen van de divisies.
Bij het CSI aangesloten leden hebben afgesproken de belangrijkste elementen van deze goede praktijken-documenten tegen
2014 door te voeren.

Missie voor veiligheid van aannemers

Bij het CSI aangesloten leden hebben afgesproken de veiligheid van aannemers evenveel prioriteit te geven als de
veiligheid van vaste werknemers. Hoewel aannemers die voor ons werkzaam zijn, altijd verantwoordelijk blijven voor
hun eigen veiligheid, willen we het goede voorbeeld geven in de manier waarop wij omgaan met hun veiligheid - in
onze eigen activiteiten én in de manier waarop wij omgaan met externe bedrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit
kunnen bereiken door het invoeren van deze Goede Praktijk, die bewezen effectief is geweest in het omlaag brengen
van het aantal incidenten met aannemers in onze eigen sector en andere sectoren. Van onze aannemers verwachten
we op hun beurt een goede veiligheidsprestatie bij het uitvoeren van hun contracten.

Missie voor rijveiligheid

Bij het CSI aangesloten bedrijven spannen zich in om letsel en dodelijke ongevallen gerelateerd aan het besturen van
voertuigen tegen te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken door het invoeren van de Goede Praktijk
die in dit document uiteengezet wordt en die bewezen effectief is geweest in het omlaag brengen van het aantal
incidenten op de weg, binnen en buiten onze eigen sector. .
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Minimale verplichte kader voor gezondheid en veiligheid
1. POLICYVERKLARING
Een policyverklaring over gezondheid en veiligheid op basis van het CRH model moet ondertekend worden door de Managing Director
van het bedrijf en opgehangen worden in elke locatie.
2. G+V-OFFICIER
Elk bedrijf moet een gezondheids- en veiligheidsofficier aanduiden (voltijds of deeltijds) die advies en assistentie biedt voor de
ontwikkeling en toepassing van de veiligheidspolicy. De competenties voor de gezondheids- en veiligheidsfunctie moeten technische
expertise, manager- en leiderschapvaardigheden en veranderingsbeheercapaciteiten (coaching, communicatievaardigheden, enz.)
omvatten.
3. PERSOONLIJKE BESCHERMING: MINIMALE VEREISTEN
• Elke operatie moet beschikken over een duidelijk omlijnde policy voor de PPE-vereisten voor de site.
• Terwijl elke site haar eigen PPE-vereisten kan definiëren, zijn dit de minimumvereisten (tenzij hun afwezigheid verantwoord is
na een sitespecifieke risicoanalyse).
◦ Veiligheidshelm (geen stootpet).
blz 30).
◦ Opvallende kledij (zie vereiste 4 van LSR Nr. 5 op blz.
24).
◦ Veiligheidsbril (het gebruik van een veiligheidsbril of andere nauw aansluitende brillen kan verplicht worden voor
specifieke activiteiten, bv. onderhoud/schoonmaakwerk – dit moet behandeld en beschreven worden als onderdeel van het
siterisicoanalyseproces).
◦ Veiligheidsschoeisel ( Als niet-primaire maatregel tegen voetkwetsuren door vallende voorwerpen moeten locaties een
type van veiligheidslaarzen invoeren dat middenvoetsbescherming biedt. Dit is een soort veiligheidsschoen die de volledige
voorkant van de voet beschermt en niet alleen de tip, zoals de klassieke veiligheidsschoen. Dit soort veiligheidsschoeisel
moet tegen 1 september 2017 ingevoerd worden. De enige uitzondering op deze regel is wanneer een risicoanalyse door
een interne veiligheidsadviseur aantoont dat dit type van veiligheidsschoen niet nodig is).
4. WERKVEILIGHEIDSSYSTEMEN/RISICOANALYSE
• Voor repetitieve taken moeten er Standard Operating Procedures (SOP’s) ontwikkeld, toegepast en onderhouden worden.
Taken zonder SOP’s moeten voor aanvang een taakrisicoanalyse ondergaan.
• Men moet een geschikt risicoanalysesysteem gebruiken dat wijzigingen in werkprocedures afdekt.
• Bouw/projectwerk, zoals het plaatsen en verwijderen van installaties, moet vergezeld zijn van een gedetailleerde
projectrisicoanalyse.
5. TRAINING
• Elk bedrijf moet een jaarlijks trainingsprogramma voor werknemers hebben met speciale aandacht voor het vermijden van
risico’s. Dergelijke training moet geëvalueerd en geregistreerd worden. Het trainingsschema moet jaarlijks 12 uur training over
gezondheid en veiligheid bevatten voor elke operationele werknemer.
• Alle managers en supervisors moeten een aangepaste training krijgen voor hun functie. De management- en supervisortraining
moet de leiderschapsaspecten van gezondheid en veiligheid omvatten.
• Aannemers moeten alle vereiste trainingen krijgen (zie ook punt 11).
• Alle nieuwe werknemers en aannemers moeten een specifiek veiligheidsintroductieproces volgen. Dit introductieproces moet
een controle bevatten die nagaat of de belangrijkste elementen van de introductie goed begrepen werden.
• Bij de aanwerving van nieuwe werknemers, bij promotie van werknemers of bij het inschakelen van aannemers moet er een
gedocumenteerde analyse plaatsvinden van de gezondheids- en veiligheidscompetenties nodig voor de functie waarvoor ze
geselecteerd werden.
6. VERGADERINGEN MET WERKNEMERS
Er moeten regelmatig (formele en informele) veiligheidsvergaderingen gehouden worden met werknemers over relevante
veiligheidsonderwerpen. Waar mogelijk moeten ook aannemers betrokken worden.
7. VEILIGHEIDSCOMITE
Elke locatie moet een comité van werknemers van over de hele locatie samenstellen dat gezondheid en veiligheid op regelmatige
tijdstippen evalueert (vastgelegd in formele notulen).
8. VAKBONDEN
Zoals bepaald in de plaatselijke wetgeving moeten veiligheidsgesprekken gehouden worden met de vakbonden (indien aanwezig op de
locatie).
9. ONDERZOEK NAAR ONGEVALLEN/INCIDENTEN
• Er moet een systeem zijn om ervoor te zorgen dat incidenten op elke site gerapporteerd en onderzocht kunnen worden.
• Alle ongevallen met tijdverlies moeten gemeld worden aan de betrokken Senior Vice President of Platform MD binnen de 48 uur
na het voorval van het LTI. De melding moet een korte samenvatting van de details van het ongeval bevatten.
• Ongevallen en HPLE’s moeten onderzocht worden om de directe en onderliggende oorzaak te bepalen – dergelijke
onderzoeken moeten geregistreerd worden. Veiligheidsadviseurs betrokken bij dergelijke onderzoeken zullen getraind worden
in de Apollo Root Cause Analysis methodologie.
• Alle ernstige ongevallen moeten zo snel mogelijk door het opco gerapporteerd worden aan de Country/Platform MD en gemeld
worden aan het Central Safety team in Amsterdam.
Dodelijke ongevallen moeten onmiddellijk gerapporteerd worden door de betreffende Country Manager.
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Minimale verplichte kader voor gezondheid en veiligheid
10. MAANDELIJKSE SAFETY ALERTS/CASESTUDIES BESTE PRAKTIJKEN/JAARLIJKSE VEILIGHEIDSCAMPAGNES
Elke maand worden er 3 Safety Alerts gepubliceerd in 15 talen. Deze dienen als basis voor voortdurende veiligheidsgesprekken in alle
operaties. De jaarlijkse CRH veiligheidscampagne loopt van november tot februari. De campagne is het belangrijkste element van onze
jaarlijkse veiligheidsstrategie en moet volledig toegepast worden. Aannemers moeten volledig betrokken worden bij alle campagneactiviteiten.
11. VEILIGHEIDSCERTIFICATIE AANNEMERS
• Alleen aannemers die met succes een prekwalificatieproces doorlopen hebben, mogen ingeschakeld worden. Aannemers
moeten deelnemen aan alle trainingsprogramma’s over veiligheid en veiligheidsbewustwording waar mogelijk.
• Transportaannemers moeten onderworpen worden aan willekeurige veiligheidscontroles (beter bekend als transportchecks) –
het aantal checks en het aantal niet-nalevingen moeten geregistreerd en gerapporteerd worden aan CRH op kwartaalbasis.
12. TUCHTMAATREGELEN/GEVOLGENBEHEERSING
Elk bedrijf moet over een tuchtprocedure beschikken inzake veiligheid. Alle aspecten van de procedure moeten duidelijk
gecommuniceerd worden naar alle werknemers en aannemers en opgelegd door Managers in overeenstemming met de plaatselijke
wetgeving en vakbondsakkoorden.
13. STIMULANSEN VOOR WERKNEMERS
Ook al zijn ze niet verplicht, programma’s met veiligheidsstimulansen (bv. de locatie die de meeste vooruitgang boekte) worden sterk
aanbevolen om een voortdurende focus op veiligheid op de werkplek te behouden.
14. BEOORDELING/AUDITING
Elk bedrijf moet jaarlijks een 16 LSR zelfbeoordeling uitvoeren van hun sites aan de hand van de CRH 16 LSR auditrichtlijnen.
15. OVERNAMES (aankopen van nieuwe bedrijven)
Een beoordeling van gezondheid, veiligheid en milieu moet deel uitmaken van het duediligenceproces en moet vermeld worden in het
boardvoorstel. Een duediligencechecklist voor veiligheid werd samengesteld om dit proces te begeleiden. Het integratieplan moet een
programma en tijdslijn bepalen om de conformiteit met de CRH policy te verzekeren zodra de praktijk dit toelaat.
16. INVESTERINGSUITGAVEN
Alle capexvoorstellen moeten een volledige gezondheids- en veiligheidsanalyse bevatten. De voorbereiding van de
aankoopspecificaties moeten een referentie bevatten naar de richtlijn over veiligheidsspecificaties voor nieuwe installaties en materiaal
(Het Red Book: de CRH richtlijn over veiligheidsaspecten betreffende de aankoop van installaties en machines).
17. PRESTATIE-EVALUATIE
Evaluaties van gezondheids- en veiligheidsbeheer moeten minstens eenmaal per jaar plaatsvinden op land/platformniveau. Evaluaties
moeten een formeel gedocumenteerd proces volgen onder leiding van een seniorlid van het managementteam op landniveau. Het doel
van deze evaluaties is om:
• De prestaties van gezondheid en veiligheid te beoordelen.
• De voortdurende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van de gezondheids- en veiligheidspolicy te bepalen.
• De nood aan verandering te evalueren en acties op touw te zetten om het systeem te verbeteren.
18. TOEPASSING VAN BESTE PRAKTIJKEN
Alle bedrijven moeten iemand afvaardigen naar de nationale en Europese groepen voor beste praktijken op het gebied van veiligheid.
19. BEROEPSZIEKTECONTROLES WERKNEMERS/OPVOLGING GEZONDHEID OP DE WERKPLEK
• Deze moeten gebeuren waar nodig voor de functie en moeten medische onderzoeken omvatten vóór de aanwerving en na
het verlaten van de rma waar de bedrijfspolicy dit vereist. Het CSI (Cement Sustainability Initiative) 2016 document “Health
Management Handbook” vormt onze minimumvereiste op dit gebied.
• Er moeten beheersystemen komen op het gebied van “geschikt om te werken” en “terug aan het werk na een kwetsuur”,
inclusief rehabilitatie voor gekwetste werknemers en aannemers (indien van toepassing).
• Alle bedrijven moeten beschikken over een risicogebaseerd jaarlijks hygiëneplan voor industriële beroepen, dat materiaal met
hoge risico’s moet afdekken en zich moet toespitsen op persoonlijke opvolging.
20. BELANGRIJKSTE TAKEN
Elk bedrijf moet een jaarlijkse set van doelstellingen voor gezondheid en veiligheid hebben, goedgekeurd en ondertekend door de
Managing Director van het bedrijf.
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