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Procedure 

 

1 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze procedure is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Nouryon Rotterdam gevestigd op 

Bedrijvenpark Botlek en Europoort. 

2 DOEL  

Deze procedure is ter verduidelijking van en hoe afzettingen moeten worden aangebracht om de risico’s 

van gevaarlijke situaties aan te duiden of blootstelling aan mensen door gevaarlijke werkzaamheden te  

voorkomen. 

 

Afzetting dienen in ieder geval in onderstaande situaties te worden toegepast:    

o Openingen in vloeren of wanden;   

o Lekkages in installatie(-onderdelen); 

o Werkzaamheden met gevaren voor omgeving zoals; asbestsanering, (grit/ijs-) stralen, 

hogedruk reiniging, röntgen technische werk; 

o    In geval van hijswerkzaamheden; 

o Omleidingen ingeval van werkzaamheden langs de weg of looppad;   

o Gevaar voor vallende voorwerpen of materiaal;   

o    (Tijdelijk) niet te betreden ruimtes, gebieden of mangaten.   

o    Andere verhoogde risicowerkzaamheden waarin dit is voorgeschreven in de 

werkvergunning 

1.  

3 DEFINITIES EN OMSCHRIJVINGEN 

Afzetting Een afbakening doormiddel van een hek, lint, ketting, pylonen, etc. met als doel 
een (werk)gebied ontoegankelijk te maken voor onbevoegden en de gevaren 
voor betreders duidelijk te maken 

Rood-wit afzetlint Rood/wit afzetlint wordt gebruikt bij afzettingen in verband met een gevaar en/of 
een verbodssituatie. Rood/wit afzetlint wordt bijvoorbeeld gebruikt bij afzetting 
van hijsactiviteiten, lekkages, incidenten 

Geel-zwart afzetlint     
Geel/zwart afzetlint wordt toegepast als waarschuwingslint bij situaties en   
werkzaamheden die gevaar op kunnen leveren voor de omgeving 
 

Informatielabel    
 

informatie voor omstanders waarom de afzetting geplaatst is.  

Bevoegde afdeling    
 

Een afdeling die het afzetlint heeft geplaatst 

 
  

4 WERKWIJZE 

4.1 ALGEMEEN GEBRUIK VAN AFZETLINT 

Een afzetting mag nooit gepasseerd of genegeerd worden door daarvoor niet de bevoegde afdeling om 

toestemming te vragen. Bij een afzetting moet duidelijk zijn waarom iets is afgezet. Dit kan met vooraf 
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gedrukt lint, maar kan hiernaast ook een informatielabel hebben. Het label moet aan de afzetting worden 

bevestigd (zie 5: Informatielabel). De afdeling die de afzetting heeft aangebracht is ook verantwoordelijk 

voor het verwijderen van de afzetting na afronding van de werkzaamheden en/of een eventueel gevaar 

geweken is. Bij twijfel over toepassing van de juiste afzetting moet contact worden opgenomen met QHSE-

afdeling. Onderstaande tabel geeft een overzicht van situaties en de juiste afzetting.   

 

 

4.2 HET GEBRUIK EN AANBRENGEN VAN AFZETLINT (ZACHTE AFZETTTING) 

Onder zachte afzettingen worden afzettingen met afzetlint of ketting bedoeld. Hierbij worden twee kleur   

markeringen gebruikt; rood-wit (verboden te betreden) of geel-zwart (gevaarlijke werkzaamheden) 

waarvoor meestal aanvullende PBM’s of andere maatregelen gelden.  

Let bij het aanbrengen van zachte afzettingen op dat dit zorgvuldig gebeurt zodat alle toegangen tot de 

gevarenzone zijn afgeschermd. Let ook op dat losse delen of slaphangend lint struikelgevaar kan 

veroorzaken of in draaiende delen van machines of voertuigen terecht kunnen komen waardoor een 

gevaarlijke situatie veroorzaakt wordt. Bij verwijderen van een zachte afzetting na vrijgave van het 

gevarengebied moet de gehele afzetting (incl. kleine stukjes lint) verwijderd worden.    

Kettingen of grondmarkeringen worden over het algemeen gebruikt bij afzettingen met een permanent 

karakter zoals een ATEX-zonering echter wel i.c.m. waarschuwingsborden. 

 

4.3 AFZETTINGEN IN GEVAL VAN VALGEVAAR (HARDE AFZETTING) 

In geval van valgevaar (open putdeksels, geopende roostervloeren of geopende man- of inspectiegaten of 

luiken) moeten harde en deugdelijke afzettingen worden aangebracht. Dit zijn bijvoorbeeld dranghekken of  

een afzetting van steigermateriaal. Een situatie of locatie waar valgevaar bestaat mag nooit zonder 

toezicht worden gelaten voordat een deugdelijke vaste en harde afzetting is aangebracht.     
 

4.4 WEGAFZETTINGEN 

In geval van werkzaamheden langs of op een weg, waar de uitvoerders kunnen worden geraakt door   

langsrijdend verkeer moet de weg worden afgesloten en het verkeer worden omgeleid. De omleidingsroute 

moet in overleg met de afdeling EMRES ( bevelvoerder) worden vastgesteld waarna dit duidelijk moet 

worden aangegeven. Indien afzetten van de weg en het omleiden van verkeer niet mogelijk is moet 

Afzetting   In geval van   Voorbeeld werkzaamheden   Aanvullend  

Rood- wit  

lint   

 

Verboden te 

betreden   

Hijswerkzaamheden, lekkage 

Steigerbouw 

 

Zwart- geel 

lint 

Gevaarlijke  

werkzaamheden 

Hoge druk reinigen, 

asbestsanering, röntgen 

technische werk,  

Achter deze 

afzetting zijn 

aanvullende 

PBM’s of 

maatregelen 

noodzakelijk. 

Informeer bij 

de bevoegde 

afdeling 

Harde 

afzetting   

Valgevaar   Geopende roostervloer, geopend 

mangat.   
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gebruik worden gemaakt van hekken of eventueel pylonen. Indien de afzetting ook ’s nachts blijft staan 

moet deze zijn voorzien van verlichting.    

 

4.5 AFZETTINGEN NABIJ OF OP DE VEILIGE LOOPROUTE 

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op of in de nabijheid van de veilige route moet in overleg met 

de afdeling QHSE of EMRES (buiten kantooruren) een alternatieve veilige route worden bepaald. Deze 

route moet duidelijk worden aangegeven en bekend worden gemaakt bij de portier.  

 

5 INFORMATIELABEL 

Informatie labels zijn labels die de omstanders informeren over de afzetting. Dit kunnen standaard labels 

zijn waarop gevaarlijke werkzaamheden worden aangeduid zoals verboden toegang asbest of 

Röntgenstraling.  Hiernaast zijn er ook afzettingen voor bijvoorbeeld lekkages of hijswerkzaamheden. Hier 

moet duidelijk zijn wat de reden van de afzetting is. Informatie zoals datum, telefoonnummer en 

verantwoordelijke voor de afzetting moet worden vermeld. Ook kan er eventueel een SAP 

meldingsnummer worden toegevoegd. Informatie labels zijn verkrijgbaar bij de vergunning balie of Shift 

Coördinator. Labels dienen aan het lint te worden bevestigd. 

 
Voorbeeld afzetting:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 REFERENTIES 

7.2 RDM-QHSE-HS-039 Werkvergunningsprocedure  

7.3 RDM-SUP-QHSE-028 Veiligheidsvoorschriften  
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7 AFKORINGEN 

EMRES  Emergency and Response  

QHSE  Quality Health Safety and Environmental 

PBM  Persoonlijke Beschermings Middelen 

 

8 BIJLAGE 

 

Voorbeeld label 

 



Nobian 
Rotterdam 

 
 
 

 

  Pagina: 5 van 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


