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1. HSSE REGELS 
Elke medewerker heeft, conform de Arbowet, de plicht actief mee te werken om de veiligheid 
op de werkplek te waarborgen. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij een positieve 
instelling heeft betreffende veiligheid en milieu. Iedereen (zonder uitzonderingen) heeft een 
verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu. 
Voor elke medewerker geldt: 
 
• Houd je aan de regels in dit document; 
• Volg ontvangen instructies op; 
• Voorkom onveilige situaties, persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade; 
• Meldt onveilige situaties en handelingen, incidenten en ongevallen direct; 
• Werk samen met je omgeving, ongeacht de relatie; 
• Gebruik materialen en gereedschappen correct en volgens de voorschriften gebruiken; 
• Gebruik alle gekeurde arbeidsmiddelen voorzien van een keuringssticker; 
• Overbrug geen beveiligingen. 
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1.1 Gebruiken van open vuur 

 
Het gebruik van “open vuur” is verboden op de terreinen van RRP. 
 
Voorwaarden verbonden aan het gebruik van open vuur: 
Indien voor het verrichten van werkzaamheden het gebruik van open vuur noodzakelijk is, 
dan moet hiervoor toestemming worden verkregen via een werkvergunning. 
 
1.2 Roken 

 
Het is streng verboden te roken op de terreinen van RRP. 
 
Er mag alleen worden gerookt op speciaal daarvoor aangewezen locaties. 
 
1.3 Alcohol, drugs en/of medicijn gebruik 

    
Het in bezit hebben, gebruik en/of het onder invloed zijn van alcohol en drugs is verboden. 
Bij het constateren van alcohol of drugs gebruik wordt de toegang tot de locatie permanent 
ontzegd. 
 
Er kunnen steekproefsgewijs alcohol controles uitgevoerd worden, uw medewerking hieraan 
is verplicht. 
 
Indien medicijnen worden gebruikt die van invloed kunnen zijn op het gedrag en het 
reactievermogen, dient dit gemeld te worden. 
 
Het is verplicht om medicijn gebruik en ziektes die van invloed kunnen zijn op eerste hulp 
verlening te melden. 
 
1.4 Communicatiemiddelen 

 
Binnen de gele lijnen EN afgezette werkgebieden mag enkel gecommuniceerd worden met 
door RRP verstrekte portofoons.  
 
Het is VERBODEN om een mobiele telefoon mee te nemen binnen de gele lijnen EN 
afgezette werkgebieden.  
 
Indien voor werkzaamheden wel een mobiele telefoon noodzakelijk is dient hiervoor 
toestemming verleend te worden middels een goedgekeurde werkvergunning.  
 
Tijdens Tie-in werkzaamheden is het VERBODEN om de telefoon te gebruiken IN de putten! 

http://www.pictogrammenwinkel.nl/verboden-bordjes-roken-verboden-c-141_142_146/roken-verboden-bordje-p-1550
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1.5 Fotograferen en filmen 

   
Het is verboden te fotograferen of video-opnames te maken. 
 
Enkel met toestemming middels een werkvergunning. 
 
1.6 Telefoneren tijdens het autorijden 
Het is verboden om tijdens het autorijden te telefoneren, ook niet handsfree. 
 
Enkel wanneer het RRP Alarmnummer belt mag handsfree opgenomen worden om een 
korte boodschap aan te nemen. Rijdt daarna naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats om 
verdere telefoongesprekken te voeren.  
 
1.7 Lopen en klimmen op leidingen 
Het is verboden om op leidingen en andere installatie onderdelen te lopen of te klimmen. 
 
1.8 Belijningen en veiligheids- en gezondheidssignaleringen 
 
Op alle locaties van RRP gelden regels om veiligheid en gezondheid te waarborgen. Deze 
regels staan beschreven in DOC1601a Life saving rules en de safety brochure die 
uitgegeven wordt als men voor het eerst het terrein van Venlo of Pernis betreedt.   
 
Andere, meer specifieke regels (die vaak ter plekke gelden) worden weergegeven met 
veiligheids- en gezondheidssignalering. De signaleringen verschaffen veiligheidsinformatie in 
de vorm van verbods-, gebods-, of gevarentekens. Vaak worden ze afzonderlijk toegepast, 
maar ook in een verzameling op borden die op strategische locaties geplaatst zijn. Er zijn 
vier typen locaties benoemd, namelijk: 

1. algemene terreinen met algemene regels die voor het gehele terrein gelden; 
2. delen van het terrein die gemarkeerd zijn met gele lijnen. Achter deze lijnen gelden 

extra regels; 
3. hoogspanningsruimten; 
4. werkplaatsen. 

 

1.8.1 Algemene terreinen met algemene regels die voor het gehele terrein gelden 
 
Bij het betreden van het terrein zal men altijd voorbij een toegangshek komen. Nabij dit hek 
staan borden met daarop signaleringen die voor het gehele achterliggende terrein gelden. 
Voorbeelden van algemene terreinen zijn kantoorgebouwen, parkeerplaatsen, gebieden die 
niet vallen onder punt 2, 3 en 4. Zie figuur 1 voor een voorbeeld van een signalering. 
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Figuur 1 

1.9 Delen van het terrein die gemarkeerd zijn met gele lijnen. Achter deze lijnen 
gelden extra regels 

 
Op het terrein zijn risicovolle gebieden gemarkeerd met een gele lijn. Achter deze gele lijnen 
gelden aanvullende regels. Ook deze zijn op borden met signaleringen weergegeven en zijn 
geplaatst op strategische locaties zoals op loop- en rijroutes. Hier gelden de regels van punt 
1 aangevuld met de regels op het bord. Zie figuur 2 voor een voorbeeld. 

 
Figuur 2 

1.10 Hoogspanningsruimten 
 

Alle hoogspanning ruimten bevinden zich in gebouwen of zijn met hekken omheind. De 
toegang tot deze ruimten en/of gebieden is alleen toegestaan door bevoegd personeel. Bij 
alle toegangen zijn signaleringen aangebracht als aanvulling op de signalering als vermeld in 
punt 1.1 en in sommige gevallen ook punt 1.2. Zie figuur 3 en 4 voor voorbeelden. 

 

  

Figuur 3 Let op! 
Hoogspanning 

  

Figuur 4 Verboden te 
blussen met water 

1.11 Werkplaatsen 
 
Op verschillende terreinen zoals Pernis, Venlo, Lieshout en Rozenburg zijn in aparte 
gebouwen werkplaatsen gesitueerd. Voor de werkplaatsen gelden de regels zoals 
beschreven in punt 1.1 aangevuld met 2 extra signaleringen, namelijk verplicht dragen van 
werkschoenen en werkkleding, geplaatst bij de toegangen tot deze ruimten. Zie figuur 5 en 6.  
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Figuur 5 Werkschoenen 
verplicht 

 

Figuur 6 Werkkleding 
verplicht 

Bij het gebruik van machines of bij laswerkzaamheden kunnen aanvullende maatregelen van 
toepassing zijn. Deze zijn met signaleringen lokaal aangegeven en vallen onder hoofdstuk 2, 
overige signaleringen. 

2. OVERIGE SIGNALERINGEN 
 
Op verschillende locaties kunnen zeer specifieke signaleringen toegepast zijn. Dit zijn 
signaleringen met de betekenis: 

• evacuatie-informatie en veiligheidsuitrusting (voorbeelden figuur 7, 8 en 9); 
• brandbestrijdingsmiddelen (voorbeelden zie figuur 10, 11 en 12); 
• extra geboden onder bepaalde omstandigheden (voorbeelden zie figuur 13 en 14); 
• extra waarschuwingen (voorbeeld zie figuur 15). 

 

 
Figuur 7  EHBO post 

 

 

 
Figuur 8  AED 
aanwezig 

 

 
Figuur 9  
Verzamelplaats 

 

 
Figuur 10  
Handmelder 
brandmeldinstallatie 

 

 
Figuur 11  
Brandblusser 

 

 
Figuur 12   
Brandslang 

 

 
Figuur 13  
Gehoorbescherming 
verplicht (bij 
draaiende motor) 

 

 
Figuur 14   Gebruik 
armleuning 
verplicht 

 

 
Figuur 15  Pas op, 
extra gevaar in 
verband met 
besloten ruimte 
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2.1 Bezoekers 
2.1.1 Station West en Station Oost 
Voor bezoek aan de stations West en Oost gelden de volgende richtlijnen met betrekking tot 
het ontvangen van bezoekers: 

• RRP-medewerkers melden, vóór 16.00 uur de dag voor het bezoek, de bezoeker(s) aan 
bij de receptie/portier (via e-mail); 

• De contactpersoon haalt de bezoeker af; 
• Bij einde bezoek moet de bezoeker het pasje/ de druppel inleveren bij receptie/portier of 

in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. 

Zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar bent wanneer je bezoek verwacht! 
Het aanmelden geldt ook voor bezoek van contractoren en aannemers die werkzaamheden 
gaan verrichten.  
 
Men moet op de terreinen van RRP op verzoek een legitimatiebewijs kunnen tonen. 
Dit kan zijn één van de identificatiebewijzen (paspoort, vreemdelingendocument, 
Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs), zoals omschreven in de "Wet Identificatieplicht". 
 
2.1.2 Tie-in 

• RRP-medewerkers die een Tie-in willen bezoeken melden zich, 2 dagen voor het 
bezoek, aan bij de Tie-in Coördinator (telefonisch of via e-mail); 

• RRP-medewerkers melden, 2 dagen voor het bezoek, de bezoeker(s) (gasten van 
derden) aan bij de Tie-in Coördinator (telefonisch of via e-mail); 

• De Tie-in Coördinator beoordeelt aan de hand van de Tie-in planning, risico’s en 
hoeveelheid reeds aangemelde bezoekers of bezoek al dan niet geaccepteerd wordt; 

• Bezoekers (zowel RRP-medewerkers als derden) melden zich bij betreden van de 
bouwplaats (put) aan bij de Tie-in Coördinator en de RRP Veiligheidstoezichthouder;  

• RRP-medewerkers dragen zorg voor: 
o de veiligheidsinstructies voor de bezoekers;  
o vooraf informeren van bezoekers over de verplicht te dragen PBM’s; 
o begeleiding van de bezoekers gedurende het gehele bezoek; 

• Het begeleiden van bezoekers van derden geschiedt door RRP-medewerkers in het bezit 
van VOL VCA; 

• RRP-medewerkers NIET in het bezit VOL VCA dienen begeleidt te worden door een 
RRP-medewerker met VOL VCA. 

2.2 Gedrag op trappen 

 
• Het is verplicht om de trapleuning vast te houden. 
• Let op bij het dragen van grote en zware lasten. 
• Niet bellen of overleggen op trappen. 

 
2.3 Naleven van verkeersregels 
Op de RRP-terreinen zijn alle eisen en regels van de Wegen Verkeerswet (de WVW) en het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (de RVV) van toepassing en is men verplicht 
om deze regels op te volgen. 
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Aanvullende/afwijkende verkeersregels: 

• De maximumsnelheid bedraagt 30 km/uur voor zover geen verdergaande beperkingen 
zijn aangegeven; 

• Men dient zich strikt te houden aan wegafzettingen; 
• Het voeren van verlichting is op de terreinwegen van zonsondergang tot zonsopgang van 

toepassing voor alle voertuigen die deelnemen aan het verkeer; 
• Bij het verlaten van een voertuig, moet de motor altijd worden uitgeschakeld; 
• Parkeer alleen in parkeervakken; 

Parkeer nooit op, voor of nabij: 
• Brandwaterhydranten, brandblussers enz.; 
• Brandmelders; 
• Rolpoorten en garagedeuren; 
• Geplaatste wegbebakening bij wegwerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden. 
 
2.4 Betreden van installaties 
Het is verplicht om voor het betreden van de installaties zich te melden bij de controle kamer.  
Meldt je altijd af als je de locatie weer verlaat. 
Installaties, werkplaatsen en kantoren zijn verboden voor onbevoegden. 
 
2.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Voorgeschreven PBM’s dragen: zie WI1603a Gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

3. ORDE & NETHEID 
Met betrekking tot orde en netheid gelden de volgende regels: 
• Houdt toegangswegen, doorgangen, uitgangen, trappen, toegang tot brandblusmiddelen 

etc. te allen tijde vrij; 
• Schoon opbergen van gereedschappen, materieel en materialen dienen na beëindiging 

van de werkzaamheden; 
• Scheiden van chemisch afval, afvalmateriaal, restmateriaal, vrijkomende emballage en 

vuil; 
• Afval afvoeren conform geldende wet- en regelgeving; 
• Opruimen van gemorste producten zoals olie en vetten, met geschikte absorptie 

middelen; 
• Good Housekeeping en Cleans Desk. 

 
3.1 Hygiëne 
Omwille van de algemene gezondheid en hygiëne te waarborgen gelden de volgende regels: 
• Eten en drinken geschiedt enkel in de daarvoor aangewezen kantine ruimtes; 
• Alvorens de kantine ruimte betreden wordt dient vuile werkkleding en schoenen 

uitgetrokken te worden. Met vuile kleding en schoenen worden alle vormen van vervuiling 
bedoeld (zowel modder als ruwe olie en andere vervuiling); 

3.2 Handhaving 
Indien sprake is van sabotage, grove nalatigheid, kwaadwillige actie, alcohol misbruik 
etc. wordt de verdere toegang tot het terrein met onmiddellijke ingang permanent 
ontzegd!  
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4. MELDEN VAN INCIDENTEN EN ONGEWONE VOORVALLEN 

4.1 Hoe te handelen bij ongevallen en noodsituaties 
Alle ongevallen en noodsituaties worden afgehandeld volgens het Bedrijfsnoodplan en indien 
van toepassing het Alarm en Noodplan Nederland. 
Ingeval van calamiteiten zijn de belangrijkste aandachtspunten: 
• Stop direct alle werkzaamheden; 
• Waarschuw collega’s in je directe omgeving; 
• Schakel eerst de machines en de motoren van de werktuigen uit; 
• Sluit geopende gas- en zuurstofflessen; 
• Maak onmiddellijk de weg vrij voor brandweer en ambulances; 
• Stop je voertuig, laat de sleutels in het contact en verlaat het voertuig; 
• Begeef je naar de verzamelplaats; 
• Betreedt het betreffende gebied niet voordat er "situatie veilig" is gegeven; 
• In het geval van een alarm zijn ALLE werkvergunningen vervallen. 

4.2 Melden en rapporteren ongevallen en incidenten 
deze tekst overgenomen in procedure op 5 dec 2018, goe checken of hij moet blijven en 
waar, denk aan verwijzing 
• Incidenten met letsel of erger dienen binnen 15 minuten te worden gemeld bij de 

lijnmanager en de Manager QHSSE & Compliance; 
• Milieu incidenten (ook in second containment) dienen binnen 15 minuten gemeld te 

worden bij de lijnmanager en de Manager QHSSE & Compliance; 
• Incidenten met materiele schade dienen voor einde werkdag gemeld te worden bij de 

lijnmanager; 
• Bij een ongeval met letsel zal de werkgever in overleg met diens bedrijfsarts binnen 24 

uur vervangend werk zoeken voor. 
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