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1. Beleid. 

De HSE processen bij LANXESS nv zijn gebaseerd op de visie dat alle incidenten 
te vermijden zijn. Binnen de Prestatiecultuur van LANXESS en in het kader van het 
overkoepelend Xact veiligheidsprogramma, dienen 4 overtuigingen als basis op de 
weg naar 0 ongevallen: 

 Persoonlijke inzet. 

Wij geloven dat de allerbeste prestaties op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en milieu alleen bereikt kunnen worden met de persoonlijke inzet 
van elk personeelslid. 

 Preventie. 

Wij geloven dat alle ongevallen op het gebied van gezondheid, veiligheid 
en milieu kunnen voorkomen worden. 

 Proactief initiatief. 

Wij geloven dat voortdurende verbetering essentieel is om de allerbeste 
prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te bereiken. 

 Prestaties. 

Wij geloven dat uitmuntendheid op het gebied van gezondheid, veiligheid 
en milieu de basis vormt van uitmuntendheid als bedrijf. 

 
Deze overtuigingen zijn door het management verduidelijkt in 9 principes : zie 
bijlage A voor de onderschreven principes door de Board of Management. 



2. Scope 

De omvang van de stilstand AXX 2020 omvat volgende werken: 

 Uitvoeren van wettelijke inspecties  

 Uitvoeren van de 3-jaarlijkse onderhoudsprogramma’s 

 Implementeren van nieuwe projecten zoals maatregelen veiligheidsstudies 

 Uitvoeren van correctief onderhoud dat enkel tijdens stilstand kan 

Het doel van dit VGM plan stilstand AXX 2020 is: 

 Een beknopte uiteenzetting te geven over de veiligheidsaanpak van de 
stilstand. 

 De VGM-informatie verstrekken aan alle betrokkenen. 

 De risico’s tot een beheersbaar niveau herleiden. 

 Alle VGM aspecten vroegtijdig en planmatig borgen. 

Er wordt van de aannemers een VGM plan verwacht dat hun activiteiten en risico’s 
beschrijft en bewaakt. 

Dit VGM-plan LANXESS TA AXX 2020 dient te worden beschouwd als aanvullend 
op de “Algemene Voorwaarden van het raamcontract/bestelling” en is specifiek in 
functie van de stilstand AXX 2020 geschreven. 

Het document “intentieverklaring” behorende tot dit VGM-plan (zie bijlage B) is 
hiertoe aangevuld en ondertekend in te zenden aan LANXESS nv, Preventiedienst. 

Van de aannemer wordt verwacht dat hij binnen de regelgeving, maatregelen 
neemt die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de volgende Key Performance 
Indicators (KPI’s): 

 KPI’s voor TA AXX 2020 Target 

Algemeen % niet aangekondigde 
aannemer werknemers 

< 10 % 

Algemeen % subcontracting < 40 % 

Algemeen VGM-plan aannemer Vóór 01/10/2020 

Algemeen TA-organogram aannemer Vóór 01/10/2020 

Algemeen Taalbeheersing 1 NL, FR, DE of EN-talige per team 

   

Safety Recordable 0 / TA 

Safety Uitvoering LMRA’s 95 % 

Safety Opmerking op housekeeping 0 / TA week 

Environment Productuitbraak/spills 0 / TA 

Environment Housekeeping & afval sorteren 0% zwerfvuil; 90% correcte sortering 

 



3. Procedures en veiligheidsvoorschriften. 

Alle uitgevoerde werkzaamheden tijdens de stilstand zullen in overeenstemming 
zijn met de Procedures, VIA’s (Voorschrift – Informatie – Advies) en Technische 
Voorschriften van LANXESS nv. In de Algemene Voorwaarden van het 
raamcontract/bestelling worden deze omschreven als “De 
veiligheidsdocumentatie”. 

De veiligheidsdocumentatie kan na registratie geraadpleegd worden via de 
contractorwebsite www.contractorslanxessnv.lanxess.be van LANXESS nv. In de 
maanden voorafgaand aan de start van de stilstand, en indien noodzakelijk tijdens 
de stilstand zelf, kan LANXESS nv aanvullende informatie of aanpassingen 
aanbrengen. LANXESS nv zal de contractor van de aanpassingen op de hoogte 
brengen en de contractor zal al het nodige doen om de aanpassingen ervan 
onmiddellijk in de uitvoering van de opdrachten te implementeren, toe te passen en 
te doen toepassen. 

4. Betrokken partijen. 

Het Turnaround Steering Team (TAST) definieert de strategie en de 
doelstellingen van het Turnaround Management Team (TAMT). Het TAST stuurt 
het TAMT tijdens de voorbereiding en uitvoering van de turnaround. Het TAST is 
verantwoordelijk voor het samenstellen van het TAMT. Een typische TAMT 
organisatie bestaat uit volgende kernfuncties: 

 TA Manager, 

 TA Procurement 

 TA Contracting Manager, 

 TA Controller, 

 TA Engineering, 

 TA HSE Manager, 

 TA Execution & QA/QC Manager 
 

De TA HSE Manager ondersteunt in alle aspecten i.v.m. veiligheid, gezondheid en 
milieu met betrekking tot de TA. 

Het kernteam TACT-VGM is verantwoordelijk voor de gedetailleerde uitwerking en 
operationele implementatie van Veiligheid, Gezondheid en Milieu van de 
processen die in alle TA fasen zullen worden gebruikt. De TA HSE Manager is 
voorzitter van de TACT-VGM en is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn 
team. Hij rapporteert de voortgang via het TA Controledocument. 

Veiligheidsverantwoordelijke/veiligheidstoezichter van de aannemer: van de 
aannemer wordt geëist dat hij zich veiligheidskundig laat ondersteunen door een 
veiligheidscoördinator die geen neventaken heeft. Met betrekking tot de 
aanwezigheidstijdsduur van veiligheidstoezicht geldt: 

≤ 25 mensen op 
site 

Voorstel door aannemer, ter goedkeuring voor te 
leggen aan TA HSE Manager 

≤ 50 mensen op 
site 

40 uur per week / 5 dagen per week 

> 50 mensen op 
site 

Pro rata dit overzicht 

http://www.contractorslanxessnv.lanxess.be/


Het minimum niveau van opleiding van de veiligheidscoördinator van de aannemer 
is niveau II preventieadviseur of gelijkwaardig. 

 

5. Algemene informatie 

Het AXX bedrijf is gelegen in het meest zuidelijke deel van de site Kallo, nl. het 
blokveld 75xx en 76xx. 

 
 
Specifieke informatie van de aanwezige restproducten en restrisico’s in de 
installaties zijn beschreven in bijlage C. 
 
5.1. Registratie van de aannemer en inzet van onderaannemers. 

De aannemer dient zich te registreren op het contractorportaal 
www.contractorslanxessnv.lanxess.be 

Onderaanneming of subcontracting kan alleen mits voorafgaande schriftelijke 
toestemming via Contractor Management. De aanvraag dient elektronisch te 
gebeuren via bovengenoemd contractorportaal. 

Enkel subcontracting of onderaanneming in de eerste graad komt hiervoor in 
aanmerking. Onderaanneming van onderaanneming is uitgesloten. 

http://www.contractorslanxessnv.lanxess.be/


Het aantal onderaannemers per hoofdaannemer is beperkt tot 5. Elke 
onderaannemer dient op datum van de aanvraag in het bezit te zijn van een 
veiligheidscertificaat (VCA*, VCA** of VCA-P) dat nog minstens 6 maand geldig 
is. 

 

5.2. Centraal VeiligheidsOnderricht. 

Het Centraal Veiligheids Onderricht (kortweg CVO genoemd) behandelt de 
belangrijkste veiligheidsregels en is van toepassing op beide sites. De opleiding 
wordt aangeboden onder de vorm van een interactieve e-learning, zonder gebruik 
van gesproken taal en bestaat uit 5 filmfragmenten. De opleiding wordt afgesloten 
met een korte test op basis van multiple choice vragen. Elke werknemer van een 
(onder)aannemer dient het Centraal VeiligheidsOnderricht te volgen. Indien men 
slaagt, dan wordt een zogenaamd CVO-certificaat afgedrukt, dewelke dient te 
worden voorgelegd bij de eerste aanmelding op het badgebureau. 

Het CVO kan gevolgd worden in de portiersloge (gebouw 8735) of op afstand via 
het internet door gebruik te maken van volgende url: 

http://cvolanxessnv.lanxess.be/epyc/home/index/index/ 

Software vereisten om het CVO via internet te kunnen volgen: 
- Web-browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 
- Adobe Flash Player als browser plug in, geinstalleerd en operationeel 
- Javascript geinstalleerd en een printer aangesloten 

 

5.3. Formulieren voor aanvraag C-badge + andere formulieren. 

Naast voornoemd geldig CVO-certificaat zijn volgende documenten noodzakelijk 
voor het bekomen van een C-badge: 
1. Formulier “Aanvraag fotobadge vaste/tijdelijke badge contractor” (bij 

“contactpersoon op de site” dient een LANXESS nv werknemer te staan!) 
2. Limosa meldingsformulier L-1. Op plaats van tewerkstelling dient volgend 

adres te worden vermeld: “LANXESS nv, Scheldelaan 420 – 2040 
ANTWERPEN”. 

Formulier 1 wordt door Fabrieksbeveiliging LANXESS Kallo enkel met originele 
handtekeningen aanvaardt. Fotokopieën of scans worden niet aanvaard. Het 
document kan ook niet per mail doorgestuurd worden. 

 

5.4. Specifiek stilstandsonderricht. 

Het Specifiek StilstandsOnderricht (beschikbaar in meerdere talen) bevat 
essentiële informatie om veilig tijdens de stilstand op het AXX-bedrijf te werken. 
Het SSO bestaat uit een ingesproken presentatie (Nederlands) waarvan 
eveneens hand-outs in andere talen beschikbaar zijn. De sessies worden in 
principe in het Nederlands gegeven. In geval van onderricht in een andere taal, 
voorziet de aannemer een vertaler. 

Minstens 4 weken voor de start van de stilstand, zal een concrete planning van de 
sessies voor SSO gecommuniceerd worden.  

http://cvolanxessnv.lanxess.be/epyc/home/index/index/


Onder begeleiding van een LANXESS medewerker, bestaat eveneens de 
mogelijkheid om het SSO op locatie bij de aannemer te doorlopen. Dit kan enkel 
na overleg met en goedkeuring door de TA-HSE manager. Een dergelijke 
aanvraag dient minstens één week voor de gewenste datum te geschieden. 

Er wordt een registratie gemaakt van de aanwezigen op basis van een C-nummer 
en elke deelnemer tekent persoonlijk af op de aanwezigheidslijst. Het C-nummer 
is telkens duidelijk te vermelden. Deelname zonder geldig C-nummer aan de 
opleiding is niet mogelijk! Men bekomt ook een alarmkaartje met plattegrond van 
de site. Dit alarmkaartje dient men verplicht bij zich te dragen tijdens elke 
aanwezigheid op de stilstand. 

 

Het badgeregistratiesysteem zal gebruikt worden om af te toetsen of de persoon 
in kwestie geslaagd is voor het CVO en SSO opleiding heeft gevolgd. Bovendien 
krijgt elke deelnemer een blauwe sticker “AXX TA2020” die steeds zichtbaar op 
de helm gedragen moet worden. Op dagbasis zal het aantal oranje meldingen – 
teken dat minstens 1 van de 2 opleidingen niet gevolgd werd, opgevolgd worden 
en gebruikt worden als één van de evaluatiecriteria van de aannemer. 

 

6. Praktische informatie. 

6.1. Stilstandszone: 

De stilstandszone wordt gevormd door de kruispunten 

 straten 17 en 76-Q2 

 straten 17 en Q 

 straten 18 en 76-Q2 

 straten 18 en 76-Q1 

 straten 18 en Q 

 

6.2. Verkeer. 

Er zal naar gestreefd worden het aantal contractorvoertuigen op site en 
voertuigbewegingen naar en van de TA zone zoveel mogelijk te beperken. Het 
verkeersplan blijft tijdens de stilstand van toepassing met uitzondering van volgende 
afwijkende bepalingen: 

 De maximale snelheid in de stilstandszone van het AXX-bedrijf wordt verlaagd 
naar 15 km/hr. Er zullen periodiek snelheidscontroles door Site Security 
uitgevoerd worden. 

 Straat 18 wordt afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de kruispunten met 
straten 76-Q2 en Q. 

 Straat Q en de toegang naar de laadplaats NaMBT blijft vrij voor verkeer – 
doch ook met snelheidsbeperking 15km/h. 

 

6.3. Parkeren. 

Tijdens de stilstandsperiode wordt het parkeren in de stilstandszone NIET 
toegelaten. Laden en lossen zal wel mogelijk zijn maar enkel voor de nodige tijd. Er 
wordt bij voorkeur geparkeerd op de parking buiten het Lanxess terrein. 



 

6.4. Kleedruimten & sanitaire installaties. 

Sanitaire installaties worden door Lanxess voorzien in het contractorpark. 

Indien een aannemer een werfaccommodatie wenst te plaatsen dient hij dit aan te 
vragen bij Contractor Management. 

De tijdelijke accommodatie wordt aan de buitenkant voorzien van de gegevens van 
de aannemer en een 24u/24u telefoonnummer dat in geval van nood kan 
gecontacteerd worden. 

 

7. Milieu 

Lanxess heeft als doelstelling om geen uitbraak van product, noch ongecontroleerde 
lozingen naar de riolering of emissies naar de omgevingslucht te hebben, ongeacht de 
hoeveelheid of het volume.  

Het milieu en de bescherming ervan moet beschouwd worden als onderdeel van de 
voorbereidende planning  met gedocumenteerde passende beperkende maatregelen. 
Indien verdere verduidelijking of begeleiding nodig is, kan contact worden opgenomen 
met de TA HSE manager of het Lanxess milieu- en energieteam.  

 

7.1 Productuitbraak / spills  

Om productuitbraak of spills te vermijden tijdens de turnaround, zullen alle 
werkzaamheden geïdentificeerd worden waar productuitbraak kan optreden. Passende 
opvang, insluiting of andere maatregelen moeten worden gebruikt om te voorkomen 
dat het product wordt vrijgezet.   

Het AXX-bedrijf zorgt waar nodig voor extra insluiting, opvangbakken, … om 
productuitbraak te voorkomen. Spill kits en absorberende materialen worden in de hele 
stilstandzone geplaatst voor de duur van de turnaround. 

Tijdens deze turnaround worden vrijgekomen vloeistoffen of materialen alleen als 
"productuitbraak" beschouwd als ze de vloer/grond bereiken. Vrijgaven naar opvang of 
inkuiping  worden niet als “productuitbraak” beschouwd. Opvangbakken onder 
slangverbindingen worden geplaatst tijdens het overbrengen van vloeistof om lekken te 
voorkomen. 

Slangen die tijdens de turnaround worden gebruikt, moeten geschikt zijn voor 
onderhoud, getest en voorzien van een testdatum, service en drukklasse met 
afsluitbare groefkoppelingen. 

 

7.2 Housekeeping 

“Good housekeeping” speelt een grote rol bij de veilige, gezonde & milieuverantwoorde 
activiteit op een werf.  Het is dus van vitaal belang dat er regelmatig aandacht is voor 
het opruimen tijdens de werkzaamheden.   

Continu toezicht op orde en netheid zijn cruciaal voor het handhaven van een veilige 
werkplek. Zwerfvuil (plastic verpakkingen, handschoenen, oordoppen, …) wordt niet 
getolereerd.  



 alle containers moeten correct worden geplaatst en van correcte 
aanduidingen/labels voorzien; 

 alle afval wordt correct en onmiddellijk verwijderd; 

 de werkplekken worden elke dag/shift proper achtergelaten; 

 de materialen worden op een centrale locatie bewaard terwijl de 
werkzaamheden in uitvoering zijn; 

 afvalstoffen worden in de daarvoor bestemde afvalrecipiënten geplaatst. 
 

7.3 Afvalbeheer 

Het afvalbeheer tijdens de turnaround op de AXX-site volgt de huidige Lanxess-
richtlijnen (CPC-ALL-HSE-PGM-158): een correcte afvalsortering en -beheer moet 
worden opgenomen in de taakbeoordeling.  

Het is van groot belang dat gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval gescheiden worden 
gehouden en op de juiste manier worden verwijderd. Indien verduidelijking vereist is, 
kan contact worden opgenomen met de milieuspecialist. 

Alle afval moet op de juiste manier worden gesorteerd/gescheiden en worden 
opgeslagen in een geschikte container of verpakking. Alle vaststellingen van niet-
conforme situaties zullen worden gedocumenteerd in functie van de beoordeling. 

De afvalbeheer en –verwijdering zal voor de turnaround dezelfde zijn als tijdens 
normale operaties. Het bedrijf AXX heeft een Total Waste Management-contract met 
Indaver dat voor de verwerking van alle afvalstoffen zal instaan.  

Bij de voorbereidende planning zal worden geïnventariseerd om welke afvalstoffen het 
gaat, samen met de verwachte hoeveelheden en hun mogelijke 
gevaarskarakteristieken.  De verwijdering van het afval dat ontstaat tijdens de 
turnaround kan op deze manier zo efficiënt en economisch mogelijk worden aangepakt. 

 

7.4 Afval- en spoelwaters 

Dit onderdeel beschrijft de gedragscode bij de afvoer/lozing van residu- en/of 
afvalwaterstromen naar de biologische waterzuiveringsinstallatie Kallo. De 
kwaliteit en/of de hoeveelheid van de afvalwaterstromen kunnen aanleiding geven 
tot slecht functioneren van de biologische waterzuivering, met overschrijding van 
de lozingsparameters als gevolg. 

Deze manier van werken dient toegepast te worden: 

o voor afval(water)stromen vanuit een zuigwagen; voor het spoelen van een 
zuigwagen 

o voor het aflaten van zeefcontainers 
o voor het aflaten van afvalwater uit verzamelputten, buffer- en procestanks in 

functie van spoel- en of reinigingsoperaties (andere dan normale 
bedrijfsomstandigheden ) 

Vooraleer een bepaalde afvalwaterstroom te lozen op het AW2- en/of AW3-
netwerk, richt men zich tot de bedrijfsoverste Produktie die de aanvraag voorlegt 
aan de bedrijfsoverste Biologie.  

De bedrijfsoverste Biologie (of zijn vertegenwoordiger)  beoordeelt de aanvraag 
op de verwachte vuilvracht van het residu en/of bedrijfsafvalwater, de 
hoeveelheid, de mogelijke toxiciteit, …  De modaliteiten en voorwaarden voor 



toelating tot lozing op het AW2- en/of AW3-netwerk worden afgesproken en 
toegelicht. Pas na expliciete en gedocumenteerde goedkeuring van de 
bedrijfsoverste Biologie (of zijn vertegenwoordiger) kan de lozing plaatsvinden.  

 

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Referentie: VIA01 Bijlage 1 & 2 Specifieke bepalingen arbeidskledij en minimum eisen 
betreffende PBM’s 

De aannemer voorziet onder zijn werknemers minimum de volgende PBM’s die altijd 
gedragen moeten worden: 
o Veiligheidshelm voorzien van naam en voornaam, firmanaam 
o Veiligheidsbril met zijklepjes 
o Veiligheidsschoenen, hoog model van het type S3 
o Brandvertragende en antistatische werkkledij, 

In functie van een veilige uitvoering van een activiteit dient de aannemer eveneens de 
PBM’s gerelateerd aan hun specifieke activiteit te voorzien. 

PBM’s gerelateerd aan het veilig uitvoeren van de activiteit in de procesomgeving 
worden door het AXX-bedrijf voorzien. Hiervoor zal er een Safety Shop ter beschikking 
gesteld worden. Deze Safety Shop zal opgesteld worden naast het Diamine tankpark 
(gebouw 6629). Een overzicht van de beschikbare PBM’s in de Safety Shop zal op een 
later tijdstip gecommuniceerd worden. Ook de werkwijze hoe materiaal kan ontleend 
worden, zal worden vastgelegd. 

Onafhankelijke adembescherming wordt maar uitgeleend aan personeel van de 
aannemer dat een bewijs van een recente & geldige opleiding onafhankelijke 
adembescherming kan voorleggen. Dit materiaal kan afgehaald worden bij de 
interventiedienst (gebouw 8701) elke dag tussen 7u en 9u. 
 
De attesten dienen vooraf aan de preventiedienst van LANXESS nv te worden 
overgemaakt of toonbaar zijn bij de interventiedienst van LANXESS nv bij afhaling van 
het persoonlijk overdrukmasker. 

9. Werkvergunningen in het kader van de stilstand. 

Referentie: VIA05 Arbeidstoelatingen. 

Ook tijdens de stilstand wordt bovenstaand veiligheidsvoorschrift gevolgd. Omdat de 
operationele toestand van het AXX-bedrijf tijdens de stilstand anders is dan tijdens een 
normaal opereren (zie bijlage C) kan met protocollen worden gewerkt. 

Een protocol heeft dezelfde waarde als een arbeidstoelating, alleen is de 
geldigheidsduur over een langere periode gedefinieerd. Voor de start van de stilstand 
wordt elk protocol gecontroleerd en ondertekend door de bedrijfsingenieur, de 
bedrijfsleider en de preventieadviseur. 

Werkwijze voor vrijgave van de werkzaamheden: 

De werkwijze voor vrijgave is identiek aan de werkwijze tijdens lopend bedrijf waarbij 
de vrijgave van de arbeidstoelating/protocol gebeurt door een LANXESS-medewerker 
die hiervoor bevoegd is.  
 



10. Risicobeheersing. 

10.1 Gebruik van GSM’s 

- Enkel het gebruik van ex-GSM’s is toegestaan in de bedrijfszone van het AXX-

bedrijf. Ook het gebruik van tablets & smartwatches valt onder dit verbod. 

10.2 Algemene maatregelen in EX-zone. 

- Elke vonkenvorming is strikt te vermijden. Indien vonkvorming niet te vermijden is, 

dan wordt er enkel gewerkt onder begeleiding van een veiligheidswacht A1 met 

EX-meter. 

- Slagwerktuigen mogen enkel in vonkenarme uitvoering gebruikt worden.  

- Lucht aangedreven gereedschap is te verkiezen boven elektrisch gereedschap of 

met accu aangedreven gereedschap. In deze laatste gevallen worden de werken 

bewaakt met een veiligheidswacht A1. 

- Alle voertuigbewegingen en werken met niet-EX voertuigen kan enkel onder 

toezicht van een veiligheidswacht A1.  

9.2. Brandgevaarlijke werken in EX-zone. 

- Brandgevaarlijke werken in een EX-zone worden steeds op basis van een rode 

arbeidstoelating uitgevoerd.  

- Bij werken met open vlam (laswerken, slijpwerken, …) moet de zone waarin 

gewerkt wordt, goed afgeschermd worden met branddekens. Op die manier 

dienen vonken en gensters binnen de afgeschermde zone te blijven en dient 

ontsteking van ontvlambare atmosfeer of producten (vb. in riolen) voorkomen te 

worden. Er dient continu aandacht te zijn dat er geen gensters, vonken of hete 

delen buiten de afgeschermde zone waaien. 

- Er dient continu een EX-meting te gebeuren, in korte nabijheid van de 

hittebron(nen). 

- Een veiligheidswacht type A1 dient mee toe te zien op veilige uitvoering van de 

werken. Hij dient daarbij ook de veiligheid in de omgeving van de werken met 

open vlam op te volgen (vb. toezien dat er geen drainactiviteiten gebeuren in de 

nabijheid, …). 

- Tenzij deze ondoordringbaar is (vb. betonnen vloer), dient de vloer (vb. boven 

rioolgoten, op roostervloer, stellingen e.d.) ook afgeschermd te worden met 

daartoe bestemde branddekens. Gebruik ook branddekens wanneer u boven 

kabelbanen slijpt of last. 

- Bevuilde branddekens (vb. door olieresten, …) mogen niet gebruikt worden.  

- Bij het afbranden van metalen delen, dienen de afgebrande delen te worden 

opgevangen in een  daartoe voorzien metalen recipiënt. 

- Er dienen aangepaste PBM’s zoals beschreven in de risicoanalyse van de 

uitvoerende aannemer te worden gebruikt.  

9.3. Gebruik van lastenten. 

Referentie: V.AP.14.02 – Beschermingsmaatregelen bij laswerkzaamheden met 
adembescherming. 



Het gebruik van lastenten wordt tot een minimum beperkt. Voorafgaand dient te 
worden overwogen of een lastent noodzakelijk is. Om de verspreiding van vonken 
en gensters te beperken zijn er andere mogelijkheden, vb. gebruik van 
branddekens. 

Indien de lastent toch noodzakelijk is, dan zijn de volgende regels van toepassing 
en dienen deze strikt te worden toegepast. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een open en een gesloten lastent. 

- Open lastent = een tent waarvan minstens 1 zijde open is. Wordt deze 

geplaatst in de vrije afscherming ter afscherming van personen en objecten 

tegen weersinvloeden bij laswerkzaamheden, dan wordt ze beschouwd als 

“open lucht”. 

- Gesloten lastent = een tent waarvan alle wanden en naden gesloten zijn. 

Deze wordt geplaatst in de vrije atmosfeer of in een bedrijfsgebouw ter 

afscherming van de omliggende ruimte bij brandgevaarlijke werken in ex-

zones. 

In een gesloten lastent dienen volgende werkzaamheden met isolerende 
adembescherming te worden uitgevoerd: gassmeltlassen, elektrodelassen en Inox 
lassen. Daarnaast is een blauwe arbeidstoelating noodzakelijk, inclusief 
veiligheidswacht type A2 

Alle andere situaties kunnen uitgevoerd worden met een standaard laskap of een 
laskap met gedwongen luchtcirculatie. Daarnaast is een blauwe arbeidstoelating, 
inclusief veiligheidswacht type A1, en een continue O2-meting (indien mogelijk op 
ademhoogte van de lasser) noodzakelijk. 

9.4. Elektrische voorzieningen. 

Het veilig starten en stoppen van bouwstroomaggregaten is steeds beschreven in 
een procedure die zich bevindt in de deur van de machine. Elk aggregaat is 
voorzien van een noodstop. 

Om de goede werking van de beveiligingen te garanderen, MOET de groen/gele 
PE geleider (aarding) steeds verbonden worden met een daarvoor geschikt en 
gekend aardingspunt in de buurt. Dit kan op de diepteaarding of aan de staalbouw 
gebeuren. Aansluiting dient te gebeuren door degelijke boutverbindingen, 
lasklemmen mogen hiervoor niet gebruikt worden. 

Bouwstroompaddenstoelen dienen in goede en zuivere staat te verkeren om de 
goede en veilige werking te verzekeren. Beschadigingen aan kasten, stekkers en 
kabels dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de EP-verantwoordelijke van het 
bedrijf. 

Kabelhaspels dienen steeds volledig afgerold te worden. Overgangsstukken van 
Ex op niet-Ex binnen de Ex-zone mogen slechts gebruikt worden met een rode 
arbeidstoelating en moeten steeds onder toezicht van een veiligheidswacht staan. 

Maximale kabellengtes : 

 220 V – 1,5 mm2  15 meter 

 220 V – 2,5 mm2  25 meter 

 500 V – 4 mm2  33 meter 



 500 V – 6 mm2  50 meter 

Elektrische handtoestellen in geleidende afgesloten ruimten moeten steeds klasse 
II toestellen zijn. Dit zijn toestellen met een dubbele of versterkte isolatie. Zij 
worden steeds aangesloten op een beschermingstransformator. 

De beschermingstransformatoren moeten steeds buiten de geleidende ruimte 
worden opgesteld. Opgelet: slechts 1 toestel per transformator. Het gebruik van 
verdeeldozen is hier verboden !! 

 

9.5. Werken op hoogte. 

9.5.1. Gebruik van stellingen. 

Enkel een erkende stellingbouwfirma mag stellingen 
monteren/wijzigen/demonteren. 

Werken op stelling: enkel na controle van de stelling door de gebruiker en 
indien voorzien van een geldige stellingkaart met een recente keuringsdatum. 
Gebruik en betreden van de stelling mag enkel binnen een geldigheidsperiode 
van de keuring. 

De werkvloer van een stelling mag niet overbelast worden: zie aanduiding op 
de stellingkaart. Stellingvloeren moeten op het einde van de shift/dag volledig 
vrij zijn van enige obstructie. 

Bij gebruik van een kettingblok aan een stelling, dient deze stelling hiervoor 
berekend en goedgekeurd te zijn (voorzien van stellingslabel “Tijdelijke 
hijsconstructie”). De maximale last staat vermeld op het label. Het is 
belangrijk aan de stellingbouwer aan te geven hoe de kettingblok zal 
gepositioneerd worden (al dan niet schuin) zodat met deze krachtwerking 
rekening kan gehouden worden. 

Respecteer ten allen tijde het principe “3-punts contact” bij het gebruik van 
ladders. Ladders kunnen alleen voor zeer kort durende werkzaamheden 
gebruikt worden en nooit met sneldraaiend gereedschap dat men met twee 
handen moet vasthouden. 

Transport van gereedschap of klein materiaal via een ladder is enkel 
toegestaan in een voldoende sterke draagtas/rugzak. 

Het gebruik van een harnasgordel of antivalharnas bij werken op een stelling 
is enkel nodig indien verplicht gesteld via de stellingskaart. 

 

9.5.2 Gebruik van hoogwerker/schaarlift. 

Het werken met een hoogwerker/schaarlift is een veiligheidsfunctie. De 
bestuurder moet medisch geschikt zijn en moet een erkende opleiding 
gevolgd hebben (vb. Werken met zelfrijdende hoogwerker – IS-005). Dit attest 
dient op voorhand aangeleverd te worden bij de Preventiedienst en dient op 
het terrein aantoonbaar te zijn. 

In de kooi van een hoogwerker/schaarlift is het dragen van een 
veiligheidsharnas verplicht. Hij dient via een vanglijn te zijn vastgemaakt aan 
een geschikt ankerpunt in de kooi. 



Het werken in een hoogwerker/schaarlift mag niet uitgevoerd worden door 
een afgezonderd tewerkgestelde werknemer. De aanwezigheid van een 
andere persoon die in staat is snel alarm te geven, is noodzakelijk. 

 

9.5.3 Gebruik van een persoonlijke valbeveiliging  

De gebruiker van een harnas moet opgeleid zijn voor het werken met een 
veiligheidsharnas op hoogte. 

Een effectieve persoonlijke valbeveiliging bestaat tenminste uit 3 elementen: 
een ankerpunt, een verbindingselement en een harnasgordel/antivalharnas. 
Het verbindingselement kan een vanglijn met valdemper, een antivaltrommel, 
een vaste of flexibele ankerlijn zijn. 

Men dient rekening te houden met de veilige werkhoogte: dit is de minimaal 
vrije ruimte tussen het ankerpunt en de grond (of het eerste gevaarlijke 
obstakel). Deze wordt bepaald door de valfactor. De valfactor dient zo klein 
mogelijk te worden gekozen, d.w.z. Het ankerpunt is bij voorkeur boven de 
gebruiker van het harnas gesitueerd. Hou tevens rekening met de 
pendiculeerbeweging ! 

Bij werken op hoogte is het belangrijk te voorzien in een reddings- of 
evacuatieplan: een slachtoffer van een val van hoogte kan maximaal 10 tot 15 
minuten in zijn harnas blijven hangen. 

Vóór de start van de stilstand dient de contractor het meest recente 
keuringsverslag van zijn valbeveiligingen aan de Preventiedienst te bezorgen. 

 

9.5.4 Beheersmaatregelen tegen het vallen van voorwerpen. 

Bij werken op hoogte zijn er extra maatregelen te nemen tot het voorkomen 
van het vallen van voorwerpen. De bestrijding dient in eerste instantie te 
gebeuren aan de bron: 

 Gereedschap en materiaal wordt tijdens transport op hoogte vervoerd in 
afgesloten tassen of containers. Op de werkplek op hoogte worden 
eveneens tassen, bakken of containers bewaard. 

 Gereedschappen worden tijdens gebruik op hoogte geborgd tegen 
vallen middels een aan het gereedschap aangepast systeem (pols- en/of 
lendenriem + lanyards). 

 De zone op de grond onder werkzaamheden op hoogte wordt geel-zwart 
afgebakend en gesignaleerd met een label. Indien nodig worden vaste 
doorgangen met schrikvloer voorzien. 

9.6. Afbakeningen. 

Afbakeningen moeten altijd gerespecteerd worden. 

Afbakeningen worden doordacht aangebracht: enkel de benodigde oppervlakte 
wordt afgebakend. 

Indien niet meer nodig, wordt de afbakening weggenomen. 

Er zijn 2 types van afbakeningen: 



 Rood-wit: gevaarszone met hoog risicopotentiaal – verbod aan elke niet 
rechtstreeks betrokken uitvoerder en/of supervisor om de afgebakende 
zone te betreden zonder toelating). 

 Geel-zwart: gevaarszone met verhoogde aandacht – zone mag betreden 
worden mits verhoogde aandacht en alertheid van de betreder. 

9.7. Betreden van enge/besloten ruimten. 

Referentie: VIA22 – Betreden van enge en besloten ruimten. 

Betredingen van een enge of besloten ruimte worden steeds op basis van een 
blauwe arbeidstoelating uitgevoerd (een zogenaamde betredingstoelating). Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een enge ruimte en een besloten ruimte 
(zie VIA22) 

Veiligheidswacht type A1 voor enge ruimten; type A2 voor besloten ruimte. 

De veiligheidswacht houdt een betredingsregister bij voor een betreding van een 
besloten ruimte. 

Elke betreder (behalve de veiligheidswacht bij eventuele redding) zal een 
veiligheidsharnas dragen, al dan niet voorzien van een reddingskoord, met 
uitzondering mogelijk op basis van een TaakRisicoAnalyse (TRA). 

Bij opmaak van de TRA wordt ook aandacht besteed aan de werkwijze in geval van 
een betreding in het kader van een redding. De werkwijze dient afgesproken en 
vastgesteld met medewerking van de interventiedienst. 

9.8. Hijswerken. 

Rigger (herkenbaar aan fluovestje) begeleidt de hijswerken en zorgt voor: 

- Afbakenen van de werkzone 
- Verwijderen van personen uit het hijstraject 
- Aanpikken van de last 
- Fluitsignaal bij start en tijdens de volledige hijsbeweging 
- Continu contact met de kraanman – rechtstreeks of via radio. 

De rigger moet een erkende opleiding gevolgd hebben (vb. Aanslaan en uitwijzen van 

kritieke lasten IS-006). Dit attest dient op voorhand aangeleverd te worden bij de 

Preventiedienst en dient op het terrein aantoonbaar te zijn. 

 

Vóór start van de stilstand bezorgt contractor aan de Preventiedienst een beschrijving 

van het coderingssysteem dat hij gebruikt voor keuring van zijn hijs/hefmiddelen 

(takels, lengen, …), bijvoorbeeld de kleurcode die geldig is in de periode van de 

stilstand.  

 

9.9. Asbest. 

Referentie: VIA18 – Werken aan asbesthoudende producten. 

Indien tijdens de uitvoering van een werk twijfel ontstaat over het al dan niet aanwezig 
zijn van asbest, dient men het werk te stoppen en moeten de uitvoerders informatie 
opvragen bij de opdrachtgever. 

9.10. Keramische vezels. 

Referentie: VIA43 – Werken aan vuurvaste keramische vezels houdende producten. 



De zones moeten steeds afgebakend zijn met een rood/wit signalisatielint én een 
signalisatiebord “keramische vezels”. Het aantal personen in deze zones moet tot het 
strikte minimum beperkt worden. De noodzakelijke PBM’s dienen door iedereen in 
deze zone gedragen te worden. Naast de standaard PBM’s (helm, veiligheidsbril, 
veiligheidsschoenen/laarzen, handschoenen) zijn dit ondermeer wegwerpoverall 
type5-6 en een wegwerp FF-P3 stofmasker. 

11. Communicatie 

10.1 Veiligheidsmeetings. 

Vanaf de voorbereidingsfase tot het einde van technische stilstand zullen op diverse 
tijdstippen overlegmomenten met veiligheid als belangrijk item worden georganiseerd. 
Onderstaande lijst is een niet-limitatieve opsomming van dergelijke overleg-
momenten: 

10.1.1. Safety event. 

 Doel: Toelichting HSE beleid, scope TA, good practise & 
kennismakingsmoment tussen alle hoofdcontractoren. 

 Tijdstip: 03/09/2020 – 14u00 tot 17u00 (externe locatie) 

 Voorzitter: TA HSE Manager 

 Deelnemers: Projectleiders & HSE manager & werfleider hoofdaannemers + 
TA Management Team + elke LXS persoon op organogram TA (werkposten) 

 Registratie: Aanwezigheidslijst + meetingverslag 

10.1.2. Veiligheidskwartiertje. 

 Doel: informeren van brigadiers en HSE verantwoordelijke van aannemers over 
actuele TA gerelateerde veiligheidszaken. 

 Frequentie: Dagelijks op weekdagen begin tot einde stilstand – start om 9u30 

 Voorzitter: Veiligheidscoördinator TA LANXESS nv 

 Deelnemers: Werfleiding contractors + elke LXS persoon op organogram TA 
(werkposten) 

 Registratie: Aanwezigheidslijst + kort verslag  

10.1.3. Toolboxmeetings aannemers. 

 Doel: informeren van medewerkers aannemers door brigadiers en HSE 
verantwoordelijke van aannemers over actuele TA gerelateerde 
veiligheidszaken. 

 Frequentie: ad hoc met minimum 1 maal per week 

 Voorzitter: Werfleider, brigadier of HSE verantwoordelijke aannemer 

 Deelnemers: Alle medewerkers van de aannemer inclusief onderaannemers, 
eventueel aangevuld met een LXS afgevaardigde 

 Registratie: Aanwezigheidslijst 

10.2. Taalkundigheid van de werknemers. 

Er dient zonder taalbelemmeringen communicatie mogelijk te zijn tussen LANXESS 
nv medewerkers en medewerkers van de aannemer en onderaannemer. 

Werknemers die de Nederlandse taal niet begrijpen, mogen niet alleen in de 
bedrijfsinstallaties tewerkgesteld worden. De aannemer zal er steeds voor zorgen dat 
zij samenwerken met minstens één medewerker die 1 van de 3 landstalen of het 
Engels én de taal van zijn collega’s machtig is. Bovendien moet hij zorgen dat de 



voorschriften en veiligheidsvoorschriften in een geschikte vorm ter kennis worden 
gebracht. 

12. Organisatie van de hulpverlening. 

Referentie: Intern noodplan – deel A.6 

11.1 EHBO. 

Bij een arbeidsongeval waar er medische hulp nodig is, doet men steeds beroep op de 
Medische Dienst (Interventiedienst) van LANXESS nv. Deze dient gealarmeerd te 
worden via het intern alarm- en noodnummer 100 of via GSM +32 (0)3 212 30 70. 

De verantwoordelijke van de aannemer brengt zo snel mogelijk zijn contactpersoon bij 
de opdrachtgever op de hoogte van het arbeidsongeval. Indien deze contactpersoon 
niet kan bereikt worden, dan verwittigt men de controlekamer van het opdrachtgevende 
bedrijf. 

Het EHBO registratieverslag, opgemaakt door de Interventiedienst van LANXESS nv, 
wordt zo snel mogelijk aan de Preventiedienst van de aannemer verstuurd per mail 
(meestal door Contractor Management of Preventiedienst LANXESS nv). 

De aannemer zal zo snel mogelijk de contactpersoon van de opdrachtgever, Contractor 
Management en de Preventiedienst van LANXESS nv informeren van de eerste 
bevindingen alsook iedere indicatie in verband met eventueel aangepast werk of 
werkverlet. 

De aannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ongevalsonderzoek. De 
opdrachtgevende afdeling en de Preventiedienst LANXESS nv zullen meewerken aan 
dit ongevalsonderzoek. 

Uiterlijk tien kalenderdagen na de datum van het ongeval zal een gedetailleerd verslag 
van het ongeval worden overgemaakt aan de Preventiedienst LANXESS nv en aan 
Contractor Management (contractormanagement.lanxessnv@lanxess.com) . In dit 
verslag zullen minimaal worden opgenomen: 

 Een omschrijving van het gebeuren (plaats, omstandigheden, betrokkenen, 

schade) 

 Een feitenboomanalyse van het ongeval 

 De preventie- en beschermingsmaatregelen die aannemer of onderaannemer 

denkt te nemen opdat een gelijkaardig ongeval zich niet meer zou voordoen. 

Indien het om een ernstig arbeidsongeval gaat, zoals bedoeld in de zin van art. 94 bis 
van de Welzijnswet (04/08/1996) en Titel I, hoofdstuk III van de Codex, dan zijn de 
bepalingen uit het raamcontract van toepassing. 

De aannemer zal ten gepaste tijde, feedback bezorgen van de uitvoering van de 
gedefinieerde preventie-en beschermingsmaatregelen, bij voorkeur door een bewijs of 
verklaring van uitvoering, zodat de uitvoering van de maatregel kan geregistreerd 
worden in Xforce. 

11.2 Gedragswijze bij alarmsignalen. 

A. Alarmmelding: 

Iedereen die een alarmtoestand waarneemt, moet de interventiedienst waarschuwen. 
Dit kan gebeuren door: 

 Het drukken van een rode alarmmelder, 

mailto:contractormanagement.lanxessnv@lanxess.com


 Via het intern telefoonnummer 100 (ENKEL via een LANXESS telefoontoestel) 

 Via het extern telefoonnummer 03/212.30.70. 

Sommige gebouwen zijn voorzien van een gele alarmmelder: bij het drukken van een 
gele melder wordt tegelijkertijd met de waarschuwing van de interventiedienst ook het 
ontruimingsalarm van dat gebouw in werking gesteld. 

Bij een noodoproep geeft men minimaal volgende informatie: 

 Naam en firmanaam van de melder 

 Plaats van het gebeuren (gebruik bij voorkeur gebouwnummers) 

 De aard van de alarmtoestand (vb. ongeval, brand, productuitbraak, gaslek, …) 

 Eventuele slachtoffers (aantal & aard) 

Wacht na het drukken van een alarmmelder of een oproep via intern/extern 
telefoonnummer zo mogelijk de interventiedienst op om nadere informatie te 
verstrekken. 

B. Alarmsignalen. 

Er zijn op de site 3 verschillende alarmsignalen die op het niveau van het getroffen 
bedrijf geactiveerd kunnen worden: 

 Verzamelsignaal (= continu sirene toon) 

 
 Ontruimingssignaal (= crash toon) 

 
 Einde alarm [volgens planning voorzien vanaf begin 2020] 

 

 

___________________ 

 

 

Deze alarmsignalen zijn geluidssignalen die verspreid worden door luidsprekers van de 
omroepinstallatie die over de volledige site geplaatst zijn, in alle bedrijven en 
administratieve gebouwen. 

 
 

 

 

 

 

 



Algemene instructies bij een verzamelsignaal. 

 Alle werkzaamheden worden op een veilige wijze stoppen 

 Hydranten en muurhaspels steeds vrijhouden 

 Rijbaan vrijhouden, voertuigen parkeren aan de rand van de weg, laat de sleutel 
op het voertuig 

 Motoren stilleggen, gasflessen sluiten, elektrische toestellen en werktuigen 
uitschakelen 

 Bij aankomst op de veilige verzamelplaats meldt men zich aan op de zwarte 
evacuatielezer en blijft men ter plaatse. 

Algemene instructies bij een ontruimingssignaal. 

Idem aan de algemene instructies bij verzamelalarm, bijkomend: 

 Per aannemer zal een verantwoordelijke zich beschikbaar houden om 
bijkomende richtlijnen te communiceren aan zijn personeel. Deze bijkomende 
richtlijnen zullen gecommuniceerd worden naar de zwarte TAS-telefoon op de 
beide veilige verzamelplaatsen. Hiertoe is het belangrijk dat een 
verantwoordelijke deze TAS telefoon opneemt, indien deze rinkelt (ook zichtbaar 
aan de rode lamp opgehangen op plafondhoogte ter hoogte van het TAS 
telefoontoestel). 

Algemene instructies bij einde van de alarmsituatie. 

Op LANXESS nv bestaat er “Einde Alarm” signaal (vanaf 2020). De veilige vluchtplaats 
of evacuatieplaats mag verlaten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situering van de veilige verzamelplaatsen. 

 

 

 



13. Bijlagen 

Bijlage A: Principles of Xact. 
Bijlage B: Intentieverklaring. 
Bijlage C: Restrisico’s na stilleggen van de installaties in het AXX bedrijf. 
 
 

 
 



Bijlage A : OVERTUIGINGEN & PRINCIPES Xact 

 



 
Bijlage B : INTENTIEVERKLARING 
 
Betreft: Stilstand AXX bedrijf 2020 
 
Ondergetekende, de aannemer, verklaart het “Veiligheidsplan stilstand AXX 2020” 
ontvangen te hebben en de verantwoordelijkheid te zullen nemen om al zijn werknemers 
en onderaannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de inhoud. 
Eveneens bevestigt ondergetekende de voorschriften van het veiligheidsplan duidelijk 
begrepen te hebben, en verklaart tevens deze te laten ondertekenen door zijn 
onderaannemers. 
 

Identiteit van de contractant – zetel van de vennootschap : 

 Naam : ……………………………………………………….………….. 

 Adres : …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

 Telefoon : ………………………………………………………………...…. 

 Registratienr. : …………………………………………………………………… 

 B.T.W. nr. : ………………………………………………………………….... 

 R.S.Z. nr. :
 ……………………………………………………………………. 

 Bedrijfsverantwoordelijke (naam + bevoegdheid) 

 ………………………….. 

 Bouwplaatsverantwoordelijke (naam + bevoegdheid) 

 ………………………….. 

 Veiligheidsverantwoordelijke (naam + bevoegdheid) 

 
 
Voor akkoord, 
 
 De hoofdaannemer Datum 
 

 ………………………. ……………… 

 



 
 
Bijlage C: 
 
 

Bedrijfswater blijft in dienst voor nooddouche’s 
 
VIKs van nog aanwezige producten zijn op te vragen bij de bedrijfsoversten 

 
Bereik Vulkaciten:  
 
Gebouw 7631 en 7632 (afvulling): 

 Pers-  en regellucht - leidingsnet  

 N2 - leidingsnet 

 Koelwater - leidingsnet 

 Stoom 3,5 bar - leidingsnet 

 NaOH 50% - leidingsnet 

 NaMBT 30% en 50% - leidingsnet 

 B52.62 en B52.60 : Drewplus 2100EFG 

 B52.64 en B52.61 : Avolan IS 

 B425 : Diphyl THT 

 B003 : alkalisch afvalwater- B200 : NaOH 30% 

 B200 : NaOH 30% 
 
Gebouw 7633 zie bijhorende VIK in bijlage   

 NaHS –leidingsnet  

 Viscobyk –B 56.42A-B56.46 

 NaOH  

 H2SO4 
 

Bereik MT 
 

 Dyphil – gebouw 7601 

 Zwavel +(stoom B232) – gebouw 7605 

 Octylmercaptaan – gebouw 7609 

 Waterstofperoxide – gebouw 7609 

 Primene – gebouw 7609 

 Diethylhexylglycidether – gebouw 7609 

 
Tankpark 7611: tanks blijven in principe gevuld 

 
 
  

 


