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          BIJLAGE 

1 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze bijlage is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Nouryon Rotterdam gevestigd op 
bedrijvenpark Botlek en Europoort. 
 

2 DOEL 

Het doel van deze bijlage Hijsen is het beschrijven en vastleggen van de werkwijze betreffende de risico 
beoordeling voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden (Def. 2.26), ten einde deze werkzaamheden op veilige 
wijze te laten geschieden.  
 
De bijlage is een aanvulling op Werken op Hoogte procedure RDM-QHSE-HS-044. 
 

3 ALGEMEEN 

Hijswerkzaamheden worden vergund op een speciale werkvergunning (‘special permit”) 
 

4 HIJSWERKZAAMHEDEN 

Hijswerkzaamheden brengen risico’s met zich mee die grote impact kunnen hebben op het moment dat 
niet de juist beheersmaatregelen zijn genomen. Hijswerkzaamheden worden onderverdeeld in klasse. Per 
klasse wordt bepaald welke werkvergunning van toepassing is. Hijsen over in bedrijf staande installaties is 
per definitie een hoog risico activiteit. 
Hijsen mag alleen Begeleid worden door mensen die daar voor zijn opgeleid en gecertificeerd zijn. 

 

4.1 KLASSE 1 HIJSEN 

Klasse 1 hijsen zijn hijswerkzaamheden waarbij over in bedrijf staande installatie en/of leidingen gehesen 
wordt waarbij de installatie gevaarlijke stoffen bevat die schadelijk effect hebben op milieu en personen 
over een groot gebied (Binnen en buiten de locatie grenzen): 

➢ Vloeibaar chloor systemen 
➢ Chloorgas systemen 
➢ Zoutzuur(gas)systemen 
➢ Waterstof systemen 
➢ Anoliet (chloorhoudende pekel) systemen 
➢ Overige chloorhoudende systemen 
➢ DiMethylEther systemen 
➢ Methanol systemen 
➢ Chloorbleekloog systemen 

 
Werkvergunning classificatie: 

➢ Hoog risico werkvergunning 
➢ Taak risico analyse verplicht 
➢ Hijsplan verplicht 
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4.2 KLASSE 2 HIJSEN 

Klasse 2 hijsen zijn hijswerkzaamheden waarbij over in bedrijf staande installatie en/of leidingen gehesen 
wordt waarbij de installatie gevaarlijke stoffen bevat die schadelijk effect hebben op milieu en personen in 
lokale area: 

➢ Natronloog systemen 
➢ Zwavelzuur systemen 
➢ TARS systemen 
➢ Stoomleidingen (o.a. boilerfeedwater) 
➢ Oxy-waste gas systemen 
➢ Stikstof systemen 
➢ Metaalalkyl houdende systemen 

 
Werkvergunning classificatie: 

➢ Hoog risico werkvergunning 
➢ Hijsplan verplicht 

 

4.3 KLASSE 3 HIJSEN  

Klasse 3 hijsen zijn hijswerkzaamheden waarbij niet over in bedrijf staande installatie en/of leidingen 
gehesen wordt en geen hijsplan verplicht is. 
 
Werkvergunning classificatie: 

➢ Normaal risico werkvergunning 
 

4.4 WERKBAK IN DE KRAAN 

Het verrichten van werkzaamheden vanuit een werkbak die gehesen wordt door een kraan is bij hoge 
uitzondering toegestaan en vereist veel extra beheersmaatregelen. 
 

➢ Inzet van werkbakken en werkplatforms is alleen toegestaan wanneer werkzaamheden op moeilijk 
bereikbare plaatsen echt niet met een ander middel veilig en redelijkerwijs uitgevoerd kunnen 
worden.  

 
➢ De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in 

een schriftelijk werkplan.  
 

➢ Het werkplan moet worden opgesteld door de werkgever en op locatie moet door de werkgever 
worden beoordeeld of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.  

 
➢ Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door HSE specialiste. 

 
➢ Dit werkplan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn, aangezien de aanmelding van de 

werkzaamheden bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Inspectie SZW) uiterlijk 2 dagen voor aanvang plaats moet vinden via 
www.inspectieszw.nl/melden  

 
➢ Bij het ontbreken van het werkplan, wanneer er sprake is van een, op het eerste gezicht, 

ondermaats werkplan of het niet tijdig aanmelden van de werkzaamheden, krijgt de werkgever een 
bestuurlijke boete.  

 
Werkvergunning classificatie: 

➢ Hoog risico werkvergunning 
➢ Werkplan verplicht 
➢ Hijsplan verplicht 

 

http://www.inspectieszw.nl/melden
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5 BODEMGESTELDHEID 

De bodemgesteldheid moet stabiel zijn om een hijskraan te mogen opstellen en gebruiken.  
De ondergrondleiding deskundige geeft zijn goedkeuring of de hijswerkzaamheden, hijsklasse 1 en 2, 
mogen worden uitgevoerd op de locatie die daarvoor bepaald is.  
De deskundige tekent digitaal op iedere special permit hijsen.  
Bij twijfel (bv bij langdurige regenval) over de bodemgesteldheid dient de deskundige eerst ter plaatse te 
gaan kijken.  

6 CO-ISSUING 

Co-issuing moet plaats vinden bij hijsen klasse 1 en 2. 

7 HIJSPLAN 

Als bij hijswerkzaamheden gebruik gemaakt wordt van een mobiele kraan, of een niet vast opgesteld 
hijswerktuig moet eerst bepaald worden of een hijsplan vereist is. Voor het opstellen van een hijsplan 
gebruik het afloopschema “beslissing hijsplan”. 
 
Een hijsplan is onderdeel van de werkvergunning en dient aanwezig te zijn bij de vergunning uitgifte. 
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Figuur 1: afloopschema: “beslissing hijsplan” 


