Voorwoord
Aluchemie is producent van klantspecifieke, kwalitatief
hoogwaardige anoden voor de aluminiumindustrie. Als
één van de grootste op zichzelf staande anodenfabrieken
ter wereld wil Aluchemie de richtlijn voor anderen zijn.
Wij streven ernaar een betrouwbare partner te zijn die
luistert naar partijen en komt met passende antwoorden,
waarbij zorg voor mens en milieu voor ons altijd
centraal staat. Vanuit dat centrale uitgangspunt streven
we naar optimale veiligheid en gezondheid voor onze
medewerkers, contractors en bezoekers.
In dit boekje vind je de huisregels van Aluchemie. Dit
zijn de algemene regels waaraan iedereen die zich op
het terrein van Aluchemie bevindt zich moet houden.
De regels gelden dus voor zowel Aluchemie personeel
als voor bezoekers en contractormedewerkers.
Om te bereiken dat Aluchemie succesvol kan blijven
op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu,
kwaliteit en efficiëntie, is het van belang dat iedereen
weet wat van hem/haar wordt verwacht. Deze huisregels dienen hierbij als hulpmiddel en richtlijn.
Wij verwachten dat iedereen deze huisregels respecteert
en de aanwijzingen met betrekking tot toezicht en beveiliging opvolgt.
Directie Aluchemie
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1.	Onze visie,
waarden en drijfveren
Onze Visie

Aluchemie wordt erkend als voorkeurspartner door
’s werelds meest betrouwbare en efficiënte anodenproducent te zijn.

Onze Waarden

• We care: Respecteer anderen; Kies bewust voor Nul
incidenten
• We zijn betrokken: Doe/denk actief mee; Denk in
oplossingen
• We pakken door: Neem initiatief; Voer taken gedisciplineerd en vlot uit
• We gaan voor de beste prestaties: Daag jezelf en
anderen altijd uit om te verbeteren

Onze Drijfveren

1. Gezondheid, Veiligheid en Milieu (HSE)
• We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid,
gezondheid en milieu van onszelf en anderen
• We zijn ervan overtuigd dat Zero Harm een voorwaarde
is om uit te blinken in alles wat we doen
• We beheersen effectief onze risico’s om schade aan
mens, materieel, proces, product en milieu te voorkomen
• We voldoen aan de internationaal erkende standaard
ISO 14001 (Milieumanagement) en OHSAS 18001
(Arbomanagement)
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1 Onze visie

2. Zorg voor onze Mensen
• Aluchemie is de beste werkgever in de omgeving
• Zowel medewerkers van onszelf en van contractors zijn
gekwalificeerd, betrokken en trots om voor Aluchemie
te werken
• We nemen actief deel aan het behalen van doelen en
zijn ons bewust van de risico’s en kansen
• We handelen volgens onze gedragscode
3. Verbeteren Operationele en Financiële Prestaties
• We maximaliseren operationele resultaten en streven
naar continue verbetering van al onze processen
• We stellen meetbare doelstellingen en doelen vast
om onze belanghebbenden te informeren
• We ontwikkelen en voorzien in adequate middelen en
expertise om onze prestaties te beheersen
4. Zorg voor onze Klanten
• Onze producten voldoen aan alle eisen en leveren toegevoegde waarde voor onze klanten
• In nauwe samenwerking streven we naar continue
verbetering van de prestaties van de klanten
• We voldoen aan de internationaal erkende standaard
ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement)
5. Zorg voor onze Omgeving
• We dragen zorg op een actieve wijze en leven in harmonie met onze gemeenschap
• We voldoen aan wettelijke en concerneisen, vrijwillige
verplichtingen en functioneren op een volledig transparante wijze
6. Mogelijkheden tot Groei benutten
• Handhaven van een concurrerende positie en duurzame
groei door innovatie van onze processen en middelen
1 Onze visie
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2.	Toegangspoort
Iedereen die zich voor het eerst bij onze toegangspoort
meldt, moet zich kunnen identificeren. Zowel bezoekers
als contractors moeten bij elk bezoek hun legitimatie
kunnen tonen aan de Bedrijfsbeveiligingsdienst.
Iedereen die een toegangspas heeft, verstrekt door
Aluchemie, moet zich aan- en afmelden door middel
van het systeem. Bezoekers dienen dit te doen door
middel van het ontvangen respectievelijk inleveren
van de bezoekerspas. Deze passen dienen zichtbaar
te worden gedragen. Instructies van de bedrijfsbeveiligingsbeambte, de veiligheidscoördinator of toezichthouder dienen altijd direct te worden opgevolgd.
Als personen voor de eerste keer of na een lange tijd
werkzaamheden op het terrein gaan verrichten,
moeten zij de poort veiligheidsinstructie volgen en
hierover een toets afleggen. Deze toets moet met een
voldoende resultaat worden afgesloten. De toegang
tot het Aluchemie terrein is vervolgens beperkte tijd
geldig.

2.1 Verkeer

Toegang met voertuigen is alleen toegestaan als de
Bedrijfsbeveiligingsdienst daarvoor toestemming geeft.
De verkeersvoorschriften van de openbare weg gelden
ook op het Aluchemie-terrein. Dit houdt onder meer in
dat veiligheidsgordels te allen tijde gedragen moeten
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2 Toegangspoort

worden in voertuigen. Bij het verlaten van het voertuig
moet de motor afgezet worden. Indien de motor moet
blijven draaien vanwege werkzaamheden, dienen er
keggen geplaatst te zijn voor de wielen.
De maximumsnelheid staat aan het begin van het
terrein aangegeven en geldt voor het gehele terrein,
met uitzondering van die plaatsen waar een lagere
snelheid is aangegeven of de omstandigheden het op
dat moment niet toelaten. Chauffeurs behoren deze
snelheidslimieten niet te overschrijden.
Voertuigen behoren altijd op een aangeduide parkeerplaats te worden geparkeerd, tenzij afwijkende instructies zijn gegeven door de Bedrijfsbeveiligingsdienst
of gebiedseigenaar. Bezoekers en contractors, maar
ook Aluchemie personeel, behoren de aanwijzingen
van de Bedrijfsbeveiligingsdienst en de Bedrijfshulpverleningsdienst op te volgen. Parkeer een voertuig
nooit voor brandkranen, grondafsluiters oversteekplaatsen en in- en uitritten (houd ervoor en erna 5
meter afstand).
Het inhalen van rijdende voertuigen is niet toegestaan.
Voetgangers gebruiken te allen tijde de aangegeven
looppaden. Indien geen looppaden aanwezig zijn,
behoren voetgangers aan de linkerzijde van de weg te
lopen. Bij het oversteken van wegen moet gebruik
worden gemaakt van zebrapaden, voor zover aanwezig. Bij het gebruik van een oversteekplaats heeft
het verkeer op de weg voorrang. De voetganger zal
oogcontact maken met de chauffeur, zodat het voor
beide partijen duidelijk is dat men elkaar heeft gezien.
Het betreden van gebouwen gebeurt te allen tijde via
de voetgangerstoegangsdeur. Voor iedereen geldt dat,
2 Toegangspoort
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indien het terrein wordt bezocht, anders dan de bezoekersroute, eigen werkplek en werkomgeving, dit
eerst gemeld moet worden bij het afdelingsmeldpunt.
Er vinden geen werkzaamheden plaats binnen een
straal van 3 meter van in bedrijfzijnde voertuigen,
zonder een fysieke afscherming of een uitgevoerde
risicoanalyse inclusief genomen passende beheersmaatregelen.

2.2 Toegangsregels

Mobiele telefoons en overige communicatiemiddelen
mogen gebruikt worden op het terrein van Aluchemie
indien noodzakelijk voor het uitvoeren van het werk.
Voor privé-doeleinden mogen mobiele telefoons naar
redelijkheid en billijkheid gebruikt worden. Tijdens het
(noodzakelijk) gebruik van mobiele telefoons mogen
geen andere activiteiten door deze persoon uitgevoerd
worden. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens
het lopen en in voertuigen is verboden.
Het maken van foto’s op het terrein van Aluchemie
is verboden, tenzij de foto’s alleen intern gebruikt
worden. Voor het maken van foto's door externe
personen en/of voor extern gebruik, is schriftelijke
toestemming van een van de leden van het Directieteam vereist.
Op verzoek van de Bedrijfsbeveiligingsdienst is het
verplicht de inhoud van voertuigen, tassen en zakken
van kleding te tonen (visitatie).
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2 Toegangspoort

2.3 Alarmering en ontruiming
Alarm
Als je het alarm hoort, neem dan contact op met de
toezichthouder of bel voor informatie nummer 899.
Dit zijn de alarmsignalen:
Alarm!
Veilig!

Proefalarm!
Gasalarm!

Ontruiming
Sluit bij ontruiming ramen en deuren.
Neem zo mogelijk persoonlijke spullen mee.
Sluit zo mogelijk kasten.
Sluit zo mogelijk je computer af.
Begeef je naar de opgegeven verzamelplaats.
Meld je daar bij jouw leidinggevende.
Wacht op nadere instructies (zie voor de verzamelplaatsen de plattegrond op pagina 6).
In de alarmfase vervallen uitgegeven werkvergunningen niet, tenzij anders wordt bepaald door de Bedrijfshulpverleningsdienst of afdelingsverantwoordelijke.
Melding
Als je getuige bent van een noodsituatie (ongeval,
het onwel worden van een persoon, brand, explosie,
vrijkomen van gassen of vloeistoffen), bel dan
onmiddellijk het alarmnummer 777.
2 Toegangspoort
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Ook als je zelf letsel hebt opgelopen meld je dit via
alarmnummer 777 of persoonlijk bij de Bedrijfsbeveiligingsdienst.
Geef vervolgens door:
- naam
- aard van de situatie
- plaats van de situatie
- indien er slachtoffers zijn, geef aan hoeveel.
Als je, na melding, zelf een beginnende brand wilt
blussen of verdere uitbreiding van een milieumorsing
wilt tegengaan, neem dan geen risico's die je leven of
gezondheid in gevaar brengen. Laat een verwonding
meteen behandelen door een bevoegde bedrijfshulpverlener. Meld iedere verwonding aan de Bedrijfsbeveiligingsdienst of laat dit door een hulpverlener
doen als je het zelf niet kunt.

MELD IEDERE ONVEILIGE SITUATIE, NEAR MISS
(BIJNA-ONGEVAL), LETSEL OF MILIEUSCHADE
DIRECT BIJ JE LEIDINGGEVENDE, OF
TOEZICHTHOUDER. MELD NEAR MISSES EN
ERNSTIGERE INCIDENTEN OOK ALTIJD VIA
EEN HSE MELDKAARTJE!
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Toegangspoort

2.4 Bezoekers

Bezoekers moeten altijd worden afgehaald en teruggebracht van/naar de plaats waar de inschrijving
plaatsvindt. Zij mogen niet zelfstandig de productielocatie op. Dit behoort te allen tijde plaats te vinden
onder begeleiding van een Aluchemie-medewerker of
een derde waarvoor toestemming is verleend door directie. Bezoekers, met begeleiding, mogen alleen de
aangegeven looppaden gebruiken. Als een plek buiten
deze looppaden moet worden bezocht, behoort dit
eerst te worden aangemeld bij het afdelingsmeldpunt
en moet hiervoor toestemming zijn verleend.

2 Toegangspoort
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3. Algemene
veiligheidsregels
• Stel je op je werkplek op de hoogte van de vluchtwegen, de plaatsen van de veiligheidsmiddelen (zoals
brandblussers en nooddouches) en neem de gebruiksaanwijzingen door.
• Draag de voorgeschreven werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril (met zijschilden) en overige persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals gehoorbescherming) daar waar nodig
of aangegeven. Armen en benen dienen bedekt te zijn.
• Het dragen van ringen in de PBM zone, in onderhoudswerkplaatsen en bij het werken aan machines/installaties
is verboden. Het dragen van overige sieraden wordt ten
strengste afgeraden.
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3 Veiligheidsregels

• Meld onveilige situaties, Near Misses, letsel of milieuschade direct aan je leidinggevende. Meld near misses
en ernstigere incidenten ook altijd via een HSE meldkaartje. Spreek collega's aan op onveilig gedrag.
• Gebruik geen wegverkortingen door over (geïsoleerde)
leidingen en transportbanen te lopen, ergens af te
glijden, te springen of te klimmen en wegen schuin
over te steken.
• Verricht geen handelingen waardoor mensen in
gevaar kunnen komen. Denk eraan dat door spelen,
plagen, stoeien of iemand laten schrikken al veel ongevallen zijn gebeurd. Dit is daarom dan ook niet toegestaan. Vermijd hardlopen, tenzij in geval van nood.
• Gooi niet met gereedschap, materialen of andere uitrusting. Laat deze ook niet van een hoogte vallen. Tref
maatregelen, zodat gereedschap of uitrusting niet ‘per
ongeluk’ kan vallen.
• Houd jouw werkplek schoon. Orde en netheid is een
eerste vereiste voor de veiligheid. Het werk is pas klaar
als ook de achtergebleven rommel is opgeruimd. Een
plaats voor alles, alles op zijn plaats!
• Kom niet op plaatsen of in ruimten waar je niet bekend
bent of waar je niet bevoegd bent om te komen.
• Zorg ervoor dat looppaden, trappen, in- en uitgangen,
vluchtwegen, schakelkasten en brandblusmiddelen
altijd vrij toegankelijk zijn. Plaats geen materialen of
andere zaken in de looproute.
• Bedien en onderhoud alleen machines en apparatuur
als je daartoe bevoegd bent.
3 Veiligheidsregels
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• Gebruik gereedschappen en materialen alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
• Volg gebods- of verbodsborden op en houd je aan
afzettingen.
• Plaats een afzetting bij werkzaamheden die gevaar kunnen opleveren voor anderen. Hiervoor dient minimaal
een rood/wit afzetlint te worden toegepast. Bij situaties
waarbij sprake is van hoogteverschillen is het gebruiken
van rood/wit afzetlint niet toegestaan. Bij dergelijke situaties dient een vaste afzetting te worden geplaatst die
voldoende stevig is om valgevaar te voorkomen.
• Tref, voordat je aan het werk begint, de nodige voorbereidingen. Raadpleeg zo nodig jouw toezichthouder of
leidinggevende. Zorg voor de juiste materialen en gereedschappen, zorg voor de juiste vergunning (hoog of
laag risico vergunning) en zorg ervoor dat aan alle op de
vergunning aangegeven voorwaarden wordt voldaan.
18
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• Gebruik een gele brandblusser als je bij een karwei een
blusser nodig hebt. Deze kan worden afgehaald in het
Centraal Magazijn.
• Gebruik de rode brandblussers die op een genummerde
plaats hangen uitsluitend in geval van een calamiteit.
Meld het gebruik van een blusser zo spoedig mogelijk
aan de Bedrijfsbeveiligingsdienst, zodat direct voor
vervanging kan worden gezorgd.
• Brandkranen mogen enkel worden gebruikt door de
brandweer ten tijde van een calamiteit.
• Vermijd risico's voor veiligheid en gezondheid door te
grote fysieke belasting, zoals bij tillen, trekken of duwen. Gebruik hiervoor de juiste hulpmiddelen.
• Lees bij het gebruik van stoffen altijd eerst het etiket.
Hierop zijn de eventuele risico's bij gebruik door middel
van symbolen en aanwijzingen aangegeven. Raadpleeg
voor aanvullende informatie zo nodig het veiligheidsblad van het product.
• Zorg dat je voor de handelingen, die daarvoor in aanmerking komen, de juiste certificaten en/of diploma's
bezit.
• Als iets niet duidelijk is of als je vragen hebt over de
veiligheidsmaatregelen raadpleeg dan voorafgaand
aan je werkzaamheden je leidinggevende of de HSE
coördinator van de betreffende afdeling.

OVERTREDING VAN DE REGELS KAN IN HET
UITERSTE GEVAL TOT ONTSLAG OF
VERWIJDERING VAN HET TERREIN LEIDEN.
3 Veiligheidsregels
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4. Risico's
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste risico's bij
Aluchemie op een rij gezet. Houd je aan de volgende
regels om deze risico's tot een minimum te beperken:

4.1 Werken in warmte

Bij werkzaamheden in warmte dreigt het gevaar van
hitte-uitputting. Werk daarom met minimaal 2 personen
en houd je aan de richtlijnen zoals omschreven in de
procedure werken in warmte. Bij het dragen van
(metalen) sieraden bestaat het gevaar op verbranding
van de huid. Denk hierbij ook aan een metalen bril.
Daarom wordt sterk afgeraden metalen sieraden en
een metalen bril te dragen.

4.2 Besloten ruimten

Risico's bij het uitvoeren van werkzaamheden in
besloten ruimten zijn aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen, afwezigheid van voldoende zuurstof, ontbreken van ventilatie, onvoldoende toegankelijkheid
en/of aanwezigheid van giftige of brandbare stoffen,
bewegende delen enz. Zorg bij het werken in besloten
ruimten voor goede ventilatie. Bij werkzaamheden in
een besloten ruimte dient te allen tijde een mangatwacht aanwezig te zijn. Het personeel dat de zuurstof- en explosiemetingen verricht, moet voldoende
gecertificeerd zijn.
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4 Risico’s

4.3 Isolatiemateriaal

Bij het aanbrengen of verwijderen van isolatiemateriaal
komen vezels vrij. Voorkom inademing door middel
van goede adembescherming. De vezels kunnen ook
leiden tot huidirritatie, draag daarom handschoenen
met lange schacht en gesloten kleding. Isolatiemateriaal
dat verontreinigd is met olie kan bij verwijdering
brandrisico opleveren.

4.4 Vallen, struikelen en glijden

Loop rustig en kijk waar je loopt. Ruim rommel direct
op. Houd looppaden vrij. Leg roosters en afdekplaten
na gebruik direct terug en borg ze tegen vallen.
Zet openingen en gaten in de vloer duidelijk af. Houd
rekening met gladde vloeren. Gebruik veiligheidsschoenen met voldoende profiel.

4 Risico’s
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4.5 Trappen, ladders, hoogwerkers en steigers

Houd de trapleuning vast. Spring niet van trappen,
maar gebruik de treden. Gebruik een ladder waarvan
de poten zijn voorzien van ladderschoenen en bind of
haak de ladder indien mogelijk vast. Controleer de
ladder voor gebruik. Het gebruik van ladders moet zo
veel mogelijk worden voorkomen. Gebruik het juiste,
goedgekeurde klim- en steigermateriaal. Op het terrein
van Aluchemie mogen alleen steigers worden gebruikt, die voldoen aan de wet en die zijn vrijgegeven
door Aluchemie. Als bewijs van vrijgave wordt de
zogenaamde "scafftag" (steigerkaart) gebruikt.
Een steiger mag slechts worden betreden indien
de afgetekende zijde van de "scafftag” duidelijk
zichtbaar is, juist is ingevuld en is goedgekeurd.

Tevens gelden voor het werken op hoogte
(> 1.80 meter) de volgende principes:
Werk bij voorkeur vanaf de grond of met een vaste
voorziening waarbij het valgevaar is weggenomen.
Het gebruik van een goedgekeurde veiligheidsgordel
is verplicht indien je bij werkzaamheden een val kan
maken van meer dan 1.80 meter. Voor het verlenen
van hulp in geval van een val, is het verplicht dat een
“toezichthoudende” medewerker in de directe omgeving aanwezig is, die niet op hoogte werkt.
Voor deze medewerkers gelden de onderstaande criteria:
• Moet altijd zicht hebben op de werken op hoogte activiteit
• Moet zich binnen spraak- en hoorafstand van de
medewerkers bevinden
• Mag zelf werkzaamheden verrichten zolang dit geen
invloed heeft op de toezichthoudende verantwoordelijkheden die deze persoon heeft
• Weet hoe hij in geval van een calamiteit de noodbesturing van het werken op hoogte equipment moet
bedienen
22
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• Dient op de hoogte zijn van de risico’s die verbonden
zijn aan het gebruik van valbeveiliging en de daarbij
behorende maximale reddingstijden
• Weet op welke wijze hulpverlening ingeroepen moet
worden
Werkzaamheden op hoogte mag je nooit alleen uitvoeren.
De gebruikte valbeveiligingsmiddelen behoren geschikt te zijn voor het betreffende valrisico. Het is verboden op een ladder te werken op een hoogte vanaf
1.80 meter zonder het toepassen van een veiligheidsgordel. Als een ladder wordt gebruikt is een driepuntscontact met de ladder vereist (dus een been en twee
handen of twee handen en een been zijn altijd in
contact met de ladder). Alle vloeropeningen moeten te
allen tijden zijn afgeschermd met een vaste afzetting
(een lint is dus niet toegestaan).

4.6

Aanraking scherpe voorwerpen

Gebruik het juiste soort handschoenen. Gebruik het
juiste gereedschap voor het juiste karwei.

4.7 Aanraking hete voorwerpen, gassen en
vloeistoffen

Hete voorwerpen, leidingen en machines bevinden
zich in de hele fabriek. Denk hierbij ook aan thermische
olie. De meeste hete leidingen en machines zijn voorzien van isolatie om de warmte binnen te houden en
om te voorkomen dat je bij aanraking brandwonden
oploopt. Voorkom dus beschadiging van deze isolatie. Er komen ook etsende vloeistoffen voor: Denk
hierbij aan het proceswater op de ovens en het pekwater in de watersloten en opvangbakken. Bescherm
je
in
dergelijke situaties met de voorgeschreven PBM's.
Voorkom aanraking en zorg dat de gassen en vloei4 Risico’s
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BIJ AANRAKING DIRECT UITSPOELEN MET WATER!
stoffen niet kunnen ontsnappen.
Draag zorg voor voorzieningen, daar waar lekkages
kunnen optreden, bijvoorbeeld een lekbak. Draag altijd
de juiste beschermingsmiddelen. Op diverse plaatsen
wordt aangegeven waar en wanneer je welke PBM's

CONTROLEER DE VEILIGHEIDSDOUCHE. ALS DEZE
NIET WERKT, BEGIN DAN NIET AAN HET KARWEI!
moet gebruiken.

4.8 (Om)vallende voorwerpen

Ga nooit onder een hangende last staan en loop er

MELD IEDERE ONVEILIGE SITUATIE, NEAR MISS,
LETSEL OF MILIEUSCHADE DIRECT BIJ JE LEIDINGGEVENDE OF TOEZICHTHOUDER! MELD NEAR
MISSES EN ERNSTIGERE INCIDENTEN OOK ALTIJD
VIA EEN HSE MELDKAARTJE.
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nooit onderdoor. Borg materialen die verticaal worden
opgeslagen tegen omvallen.

4.9 Risicovolle plaatsen

Risicovolle plaatsen worden bepaald door het overzicht ter plaatse, de drukte en veelzijdigheid. Extra aandacht voor de verkeersdeelnemers is noodzakelijk. Tot
de risicovolle plaatsen behoren:
• Havenplein en havensteigers;
• Toegangspoorten en kruisingen van wegen bij toegangspoorten;
• In- en uitritten van loodsen en in de loodsen.
Op de ovens is lopen alleen toegestaan op de looppaden van de oven. Het lopen op de operationele
zone van de oven is te allen tijde ten strengste verboden. Hieronder valt ook het lopen over de afdekcokes van volle kamers.

4.10 Risicovolle werkzaamheden

De aard van het werk kan aanleiding geven tot het
veroorzaken van extra risico's, zoals manoeuvreren
met trucks bij het laden en lossen van voertuigen en
het hijsen van materialen. Let extra goed op bij werkzaamheden met extra risico's!

4 Risico’s
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5.	Vergunningen en
voorschriften
5.1 Werkvergunning

Voordat je aan werkzaamheden gaat beginnen, moet
een werkvergunning worden goedgekeurd. Dit geldt
voor werkzaamheden uitgevoerd door derden, onderhoudswerk, oplossen van storingen en alle buiten de
hiervoor genoemde activiteiten die niet binnen de
normale operationele taken horen.
Detailvoorschriften en formulieren met betrekking tot vergunningen en voorschriften
zijn op het Intranet te vinden.

BIJ HET WERKEN AAN EEN MACHINE,
ANDERS DAN IN GEVAL VAN DE NORMALE
BEDIENING, BESTAAN EXTRA RISICO'S.
DE MACHINE MOET ALTIJD ZIJN BEVEILIGD!
Meld je altijd bij de locatiebeheerder van de afdeling
waar jij gaat werken (afdelingsmeldpunt). Hier wordt
de werkvergunning verstrekt.
Bij Aluchemie hebben wij de volgende soorten
vergunningen:
Hoog risico werkvergunning als er sprake is van:
• Besloten ruimten
• Werken op hoogte
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• Werken aan sprinkler / brandweerequipment
• Afzetten van wegen
• Werken met een rolsteiger
• Het verrichten van elektrotechnische werkzaamheden
• Heetwerk
• Het openen van leidingen en drukvaten* Kans op het
ongewild vrijkomen van energie tijdens het werken
aan installaties of machines (LOTO)
• Werken met hijs- en hefmiddelen
• Graafwerkzaamheden / civiel werk
• Werken in warmte
Laag risico werkvergunning voor overige werkzaamheden.
De aanvrager zorgt voor de benodigde vergunningen.
De vergunning moet voorafgaand aan de werkzaamheden, na precheck ter plaatse worden getekend door
de vergunningverstrekker en de verantwoordelijke uitvoerende.
LMRA
Als laatste moet te allen tijde alvorens met de werkzaamheden te beginnen een Laatste Minuut Risico
Analyse toegepast worden door het stellen van drie
vragen:
Beoordeel het risico!
1. Wat kan er volgens jou nog fout gaan/welke
gevaren zie je zelf?
Denk na!
2. Wat is hier de oorzaak van?
Neem actie!
Wat ga je er aan doen om de gevaren te vermijden?
5 Vergunningen
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5.2 Verrichten van heet werk

"Heet werk" is elk werk dat een ontstekingsbron kan
vormen, zoals gebruik van open vuur, lassen, (snij)
branden, slijpen en andere werkzaamheden waarbij
vonken kunnen ontstaan.

5.3 Elektrische installaties

Voor het werken aan elektrische installaties geldt een
aantal wettelijke voorschriften, normen en werkinstructies. Hierbij is met name de bevoegdheid voor
de bediening en het uitvoeren van inspectie en onderhoud van belang.

5.4 Graafwerkzaamheden

Voor voorziene graafwerkzaamheden zal, afhankelijk
van de locatie op het terrein, vooraf goedkeuring
moeten worden verkregen van de overheid (DCMR).
Voorafgaande aan graafwerkzaamheden behoort
altijd een vergunning te worden aangevraagd bij de
afdeling Civiel & Utilities. Zij kunnen het gevaar voor
beschadigingen van kabels en leidingen beoordelen.
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5.5 Beveiligingshangsloten en energievrij
verklaring

Voor de uitgifte van rode persoonlijke beveiligingssloten wordt verwezen naar de Lock Out Tag Out
(LOTO)-procedure. Vraag vooraf de aanvang van de
werkzaamheden of de machine / installatie energievrij is getest. Dit moet ook op de verklaring zijn afgetekend.

5.6 Hijswerkzaamheden

Alleen personen die in het bezit zijn van een geldig
certificaat Veilig Verplaatsen van Lasten (VVL) mogen
hijswerkzaamheden verrichten. Maak uitsluitend
gebruik van het juiste, goedgekeurde hijsmiddel.

5 Vergunningen
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6.	Voertuigen, machines
en hulpmiddelen
Controleer voor gebruik het voertuig aan de hand van
de hiervoor bestemde pre-checklist

6.1 Rijbevoegdheid

Rijdend materieel mag niet worden bediend zonder
instructies vooraf. Chauffeurs van gemotoriseerde
voertuigen dienen een bewijs van rijbevoegdheid bij
zich te hebben. Voor het bedienen en besturen van
kranen en voertuigen moet je in het bezit zijn van een
door Deltalinqs erkend rijbevoegdheidscertificaat.
Voordat een voertuig in gebruik wordt genomen,
moet bij aanvang van iedere wacht een pre-check uitgevoerd worden aan de hand van het bij het voertuig
behorende formulier.
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6.2 Voertuigen/materieel

Voor alle voertuigen/materieel geldt dat aan wettelijke bepalingen omtrent keuringen en aanwezigheid
van documenten moet zijn voldaan. De betreffende documenten moeten voorhanden zijn. Om bodemverontreiniging te voorkomen, mogen voertuigen met brandstof alleen worden afgetankt aan de pomp bij de
garage of op een vloeistofwerende vloer via een
mobiele tank. Vooraf moet toestemming worden verkregen van de afdeling HSE voor de locatie van de
mobiele tank. Een morsing moet direct opgeruimd
worden met behulp van absorberend materiaal.
Tevens meld je een morsing direct aan de Lead Supervisor (of indien ernstig via alarmnummer 777). Bij het
tanken van het voertuig moet het contact zijn afgezet.
Indien het voertuig onbeheerd wordt achtergelaten,
moet de contactsleutel worden verwijderd en moet
het voertuig afgesloten zijn. Indien het door de aard
van de werkzaamheden niet mogelijk is om de motor
af te zetten dan dienen keggen geplaatst te worden
om te voorkomen dat het voertuig ongewild in beweging komt. Op of in voertuigen mogen zoveel
personen worden vervoerd als er officiële zitplaatsen
zijn. Voertuigen mogen alleen worden gebruikt voor
die werkzaamheden en acties waarvoor ze zijn bedoeld. Zodra een voertuig van Aluchemie door een
ander persoon (gaat) worden gebruikt, geschiedt dit
door middel van een overdrachtsformulier.

6.3 Machines

Om aan, met of in machines te werken, moet je
hiertoe bevoegd zijn. Je moet bekend zijn met de
machines en er voor zijn opgeleid. Als je aan een
machine gaat werken, anders dan waarvoor de
machine is bedoeld, meld je dit eerst aan bij de ver6 Voertuigen
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gunningverstrekker van de desbetreffende afdeling. Hier
word je ingeschreven. Je moet ook voor de eventuele
vergunningen zorgen. Controleer vóór aanvang van de
werkzaamheden of de veiligheidsvoorzieningen in orde
zijn.
Daarnaast geldt:
• Elke medewerker die werkzaamheden verricht aan een
installatie dient zijn / haar persoonlijk slot aan de Lock
Out Tag Out (LOTO) kist (geel) of de satellietkist (rood)
te plaatsen. Deze installaties moet zijn uitgeschakeld
en beveiligd volgens de LOTO instructie. Bij Aluchemie
geldt één leven = één slot.
• Alle werkzaamheden waarbij meerdere energiebronnen (ook bij meerdere schakelaars) uitgeschakeld moeten worden dienen voorzien te zijn van
een vastgestelde LOTO instructie.
• Voor aanvang van de werkzaamheden en nadat LOTO
uitgevoerd is, moet zeker gesteld zijn door middel van
testen, dat het verrichten van werkzaamheden aan de
betreffende installatie veilig is.

6.4 Hijs- en hefmiddelen

Overtuig je ervan dat je alleen met toegestane goedgekeurde hijs- en hefmiddelen werkt. Deze zijn herkenbaar aan inspectiedatum of kleurcodering. Bij hijskranen moet te allen tijde een kraanboek beschikbaar
zijn. Je mag alleen lasten aanslaan als je daartoe
bevoegd bent.
Oranje
Blauw
Geel
Rood
Grijs
Groen
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2016
2017
2018
2019
2020
2021

2022
2023
2024
2025
2026
etc.

6.5 Gereedschappen

Gebruik het juiste gereedschap voor het juiste karwei.
Elektrische gereedschappen moeten zijn goedgekeurd
volgens de betreffende NEN-norm, herkenbaar aan
een label (meestal aan het snoer).

6 Voertuigen
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7. Aanduidingen gevaar
Bij Aluchemie zijn de volgende soorten borden, signaleringen en etiketteringen in gebruik.

7.1 Verkeersborden

Op het Aluchemie-terrein is het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing (RVV),
met uitzondering van de snelheid. De snelheid wordt
éénmalig bij de ingang aangegeven en geldt voor het
gehele terrein, behalve op die plaatsen waar anders is
aangegeven. De verkeersborden verschillen niet van
de borden die op de openbare weg worden gebruikt.
De verkeersborden behoeven geen nadere toelichting.
Voorbeelden:

maximumsnelheid
15 km/uur
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parkeerplaats

7.2 Arbo-verbodsborden (Niet doen!)

Ronde witte borden met een rode rand en een rode
diagonale streep. Het symbool of beeldkenmerk is
zwart. Men moet te allen tijde de verbodsborden in
acht nemen. Betekenis: “Je mag niet…”, “Het is verboden te...”.
Voorbeelden:

open vuur en		
roken verboden		

verboden toegang
voor onbevoegden

7.3 Arbo-gebodsborden (Doen!)

Ronde blauwe borden met een wit beeldkenmerk en
eventueel een witte verklarende tekst. Men is verplicht
een gebod op te volgen. Betekenis: “Je moet...”.
Voorbeelden:

helm- en gehoor-		
helm, veiligheidsbril en
bescherming verplicht
gehoorbescherming
				verplicht

7 Aanduidingen gevaar
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7.4 Arbo-waarschuwingsborden (Let op!)

Driehoekige gele borden. Het beeldkenmerk en de
eventuele verklarende tekst is zwart. Betekenis:
“Waarschuwing voor...”, “Pas op voor...”.
Voorbeelden:

hangende lasten		

pas op vorkheftruks

7.5 Borden voor nooduitgang

Groene borden met een wit beeldkenmerk en eventuele witte tekst. De borden geven aan waar vluchtwegen zijn.
Voorbeeld:

nooduitgang
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7.6 Reddingsmiddelen

Groene vierkante borden met wit beeldkenmerk. De
borden geven de plaats aan waar de betreffende reddingsmiddelen te vinden zijn.
Voorbeelden:

nooddouche

brancard

7.7 Brandbestrijdingsborden

Vierkante rode borden met wit beeldkenmerk en eventueel witte aanvullende tekst: “In geval van brand glas
verbreken en knop indrukken”.
Voorbeelden:

brandblusapparaat

brandmeldknop

7 Aanduidingen gevaar
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7.8 Waarschuwingslabels voor wegtransport

Deze labels wijzen op de inhoud van vaten, flessen en
containers, in voorgeschreven gevallen met inbegrip
van de gevaarskenmerken.
Voorbeelden:
		
brandbare vloeistoffen

gevaarlijk voor het milieu

7.9 Pijpleidingmarkeringen

Pijpleidingen zijn aangeduid met de productnaam,
gevaarssymbool en de stromingsrichting.
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7.10 Gevaarsymbolen etikettering
Voorbeelden:

ontvlambaar

bijtend - corrosief

giftig

sensibiliserend
schadelijk – irriterend

milieu gevaarlijk

houder onder druk

7 Aanduidingen gevaar
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8. Gezondheidsregels
Er zijn belastende factoren die kunnen ontstaan in of
door de werksituatie en die de gezondheid en/of het
welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht
kunnen beïnvloeden.

BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN KAN
OP TERMIJN GEZONDHEIDSRISICO’S OPLEVEREN.
Het is belangrijk om te weten hoe je kunt worden blootgesteld en wat de beste manier is om jezelf te beschermen.

8.1 Identificatie van gezondheidsrisico's

De belangrijkste gezondheidsaspecten zijn;
• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKS);
• Dieseluitlaatgassen of Dieselmotoremissies (DME);
• Stof;
• Geluid;
• Trillingen;
• Hittestress;
• Ergonomie en Manueel Hanteren
Ken de gezondheidsgevaren van de omgeving waar
je werkt en weet hoe je ze moet beheersen.

8.2 Beheersing van gezondheidsrisico's

De belangrijkste preventieve maatregelen zijn:
1. Adembescherming
Bescherm je bij het werken tegen stof, damp en gassen. Er zijn verschillende masker- en filtercombinaties
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beschikbaar. Gebruik de juiste en de voorgeschreven
PBM’s voorgeschreven volgens de PBM matrix. Zorg
bij gebruik van halfgelaatsmaskers dat je goed geschoren bent en een fit-test hebt ondergaan (verplicht).
Dagelijkse inspecteren, reinigen en schoon bewaren
(optische controle op beschadiging voor en na gebruik)
is vereist voor alle adembeschermingsmiddelen.
2. Bescherming tegen opname via de huid
Het is van groot belang om de huid te beschermen
tegen de schadelijke gevolgen van PAK’s blootstelling.
Er zijn crèmes en handschoenen beschikbaar die een
goede bescherming bieden. Gebruik van handschoenen
is verplicht voor medewerkers van de Massa/Vormerij/
Brekerij (crèmes aanbevolen). Bezoekers van Massa/
Vormerij/Brekerij en medewerkers van andere afdelingen waar je in contact kunt komen met PAK's wordt
o
o
k
geadviseerd om deze crèmes en handschoenen te

gebruiken.
3. Bescherming tegen inname van ongewenste
stoffen op de werkplek
Slechte hygiëne kan leiden tot onbedoelde inname
van ongewenste stoffen op de werkplek. Handhaaf
een goed persoonlijk hygiëneniveau en maak gebruik
van de juiste faciliteiten om te eten en te drinken. Eten
en drinken in / bij rookhokken is niet toegestaan.
8 Gezondheidsregels
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9. Milieuregels
9.1 Inzameling afvalstoffen

Bij allerlei activiteiten ontstaat afval. Wat voor de ene
activiteit afval is, kan mogelijk voor andere toepassingen
worden gebruikt als grondstof. Bekende voorbeelden
zijn: koffiebekertjes in de kunststofindustrie, kalk van
onze rookgasreinigers in de wegenbouw als onderlaag
en cokes dat ingezet kan worden als grondstof voor de
anodenproductie. Gevaarlijk afval (zoals resten van verf,
olie of oplosmiddelen) moet altijd gescheiden blijven
van overige afvalsoorten. Deponeer kleine hoeveelheden
bedrijfsafval in de daarvoor bestemde normbakken
die voor gescheiden inzameling op een groot aantal inzamelpunten staan opgesteld. Gevaarlijk afval moet
aangemeld worden bij de afdeling Civiel & Utilities.
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9.2 Verbruik van energie en water

Voorkom onnodig verbruik van energie en water. Het
verhoogt niet alleen de kosten, het is ook belangrijk voor
het milieu. Laat machines niet onnodig draaien, laat het
licht niet branden als het niet nodig is. Laat een lekkende
persluchtafsluiter of waterkraan direct repareren.

9.3 Lekkages en morsingen

Stoffen die uit een installatie zijn gelekt of tijdens het
werk of transport gemorst zijn, moeten direct worden
bedekt met absorptiekorrels. Droog materiaal dat
buiten ligt, verspreidt zich door de wind verder in de
omgeving of spoelt met het regenwater weg naar het
oppervlaktewater. Dit laatste geldt ook voor vloeistoffen. Lekkage van industriële vloeistoffen veroorzaakt bodem- en waterverontreiniging, die zich op
den duur via het grondwater over een groot gebied
kan verspreiden. Aanvullende maatregelen om dit te
voorkomen, zijn daarom altijd nodig. Morsingen en
lekkages naar bodem, straat of riolering moeten te
allen tijde direct worden gemeld via alarmnummer 777.

STOP LEKKAGES DIRECT EN RUIM HET
GELEKTE MATERIAAL OP

9.4 Storingen aan installaties

Storingen aan installaties waarbij verhoogde uitstoot
van stoffen (cokesstof, pekdamp, fluor, enz.) naar lucht
of water optreedt, moeten direct worden gemeld aan
de Lead Supervisor Productie. Deze bepaalt de maatregelen en doet indien nodig een melding naar de
officiële instanties.

9 Milieuregels
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9.5 Slopen en verwijderen

Bij groot onderhoud, modificaties of projecten komt
meestal afval vrij. Neem bij het vrijkomen van grote
hoeveelheden afval vooraf contact op met de afdeling
Civiel & Utilities.

9.6 Opslag en gebruik van vloeistoffen en
chemicaliën

Lege vaten moeten worden aangeboden via het interne
meldingsformulier aan de afdeling Civiel & Utilities.

• zuren en basen moeten gescheiden worden gehouden;
• de verpakking moet voorzien zijn van een duidelijk
etiket met daarop de productnaam en de geldende
veiligheidssymbolen;
• een productveiligheidsinformatieblad van de stof
(Material Safety Date Sheet) moet aanwezig zijn in de
directe nabijheid van de opslagplaats en op de plaats
waar met de stof wordt gewerkt
Bij opslag van vloeistoffen en chemicaliën moet een
aantal regels in acht worden genomen:
• de opslagplaats behoort zo ingericht te zijn dat beschadiging van de verpakking wordt voorkomen.
Opslag van vloeistoffen
< 50 liter: geen maatregelen.
> 50 liter: plaatsen op vloeistofdichte lekbak of vloeistofkerende vloer
> 50 liter, brandbaar: plaatsen op vloeistofdichte lekbak
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Opslag binnen gebouwen
bij een opslag van < 10.000 kg geldt voor de opvangcapaciteit van de lekbak 110% van de grootste verpakking.
Opslag van vloeistoffen buiten gebouwen is
niet toegestaan

9.7 Registratie grond- en hulpstoffen

Alle grond- en hulpstoffen die bij Aluchemie in de
verschillende werk- en opslagplaatsen aanwezig zijn,
staan geregistreerd op het Intranet. Hierin zijn van elk
product gegevens opgenomen over de risico's bij
gebruik en de beschermingsmaatregelen tegen deze
risico's. Tevens is aangegeven hoe moet worden
gehandeld bij het ongecontroleerd vrijkomen van de
stof en de verwijdering van de vrijgekomen stof.
Het gebruik van niet geregistreerde stoffen is op het
Aluchemie-terrein niet toegestaan.

9 Milieuregels
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10. P
 ersoonlijke
Beschermingsmiddelen
(PBM's)
ALS JE NIET PRECIES WEET WELKE
BESCHERMINGSMIDDELEN JE NODIG HEBT,
RAADPLEEG DAN EEN VAN DE OPERATORS,
HSE COÖRDINATOREN OF TOEZICHTHOUDERS

10.1 Algemeen

Op het fabrieksterrein zijn beschermende kleding,
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en veiligheidsbril (met zijschilden) standaard verplicht. Op locaties
waar aanvullende PBM's verplicht zijn, zijn deze aangegeven door middel van borden. Bij diverse werkzaamheden kunnen andere PBM's verplicht zijn.
De meeste soorten beschermingsmiddelen zijn in het
magazijn verkrijgbaar. Contractors dienen voor hun
eigen PBM’s te zorgen conform contractuele afspraken.
De voorgeschreven PBM's zijn terug te vinden op de
PBM – matrix op het intranet.
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Kaart met PBM-vrije route
De groen gemarkeerde route en het gearceerde gebied
is vrijgesteld voor PBM-gebruik. In alle overige gebieden geldt een draagplicht voor PBM's zoals omschreven onder punt 10.1

MELD DIRECT ALS VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
ONTBREKEN OF DEFECT ZIJN.

10 Beschermingsmiddelen
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P. Plattegrond					

Plattegrond PB

ALUMINIUM EN CHEMIE ROTTERDAM B.V.
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102Beschermingsmiddelen
Toegangsregels

PBM-vrije gebied

BM vrije looproute

Plein 5

Opslag
Code 62
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2 Toegangsregels
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11. Aanvullende regels
11.1 Betreden en verlaten van het terrein

Het betreden en het verlaten van het terrein is alleen
mogelijk via de daarvoor aangewezen in- en uitgangen.
Men dient dan altijd te "klokken" via het aanwezigheidsregistratiesysteem. Ten tijde van een calamiteit is
hiermee altijd een juist overzicht van de op het terrein
aanwezige personen beschikbaar. Het verlaten van
het terrein gedurende de werktijd mag alleen met toestemming van de leidinggevende. Men moet te allen
tijde uitklokken. Het is verboden je op het terrein te bevinden voor andere activiteiten dan het verrichten van
werkzaamheden. Slapen op het bedrijfsterrein is onder
alle omstandigheden verboden.

11.2 Eet- en verblijfruimtes

De kantines zijn zowel voor Aluchemisten als contractors
de gehele dag geopend. Alleen met schone kleding
mag van de kantinefaciliteiten gebruik worden gemaakt.
Zie ook de instructies in de kantines.

11.3 Toestemming

Zonder toestemming van of namens de directie is het
niet toegestaan om:
• camera’s of andere beeld- of geluidopnameapparatuur
te gebruiken. Derden mogen dit uitsluitend onder toezicht van een toezichthouder;
• informatie te verspreiden of propaganda te maken die
niet gericht is op de uitoefening van het werk;
• politieke activiteiten te verrichten;
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• informatie die door het bedrijf is aangebracht te verwijderen of te beschadigen;
• zich toegang te verschaffen tot (computer)informatiesystemen;
• intekenlijsten aan te bieden of gelden in te zamelen;
• voor, tijdens of na de werktijd werkzaamheden ten
eigen bate of voor derden te verrichten. Privé-werkzaamheden op het terrein van Aluchemie zijn verboden en bij overtreding zullen maatregelen worden
genomen volgens het sanctiebeleid.
Het is te allen tijde verboden op het terrein van
Aluchemie een geluidsdrager (bijvoorbeeld I-pod of
Mp3 speler) te gebruiken.

11.4 Roken, alcohol, drugs, verzuimbeleid

Roken is bij Aluchemie alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen en binnen de vastgestelde tijden. Het
gebruik van een elektrische sigaret is niet toegestaan
buiten deze vastgestelde tijden en buiten de aangegeven plaatsen.
Het in bezit hebben van of onder invloed zijn van alcohol
en drugs is bij Aluchemie verboden (ook in voertuig of
tas). Het gebruik van medicijnen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden, moet altijd voorafgaande
aan de dienst worden gemeld bij de leidinggevende.
Aluchemie bezit tevens over een alcohol- en drugsbeleid (Handboek Arbeidsvoorwaarden). Deze voorziet
in situaties waarin scholing en/of begeleiding volgens
Aluchemie noodzakelijk is. Medewerking hieraan is
verplicht.

11.5 Schade, diefstal en vermissing

Schades en/of vermissingen als gevolg van vernieling,
diefstal en dergelijke, moeten direct en schriftelijk te
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worden gemeld bij de Bedrijfsbeveiliging. Iedereen
moet zelf zorgen dat persoonlijke bezittingen, gereedschappen en dergelijke deugdelijk zijn opgeborgen in
afgesloten ruimtes, kasten, bureaus of gereedschapskisten. Men is aansprakelijk voor schade of verlies van
zaken van Aluchemie (of in beheer van Aluchemie),
veroorzaakt door zijn/haar opzet, schuld of nalatigheid.
Aluchemie kan in dergelijke gevallen schadevergoeding
eisen. Aluchemie is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van eigendommen van derden.

11.6 Gevonden en verloren voorwerpen

Voorwerpen die op het Aluchemie terrein worden gevonden, moeten aan de Bedrijfsbeveiligingsdienst
worden afgegeven onder vermelding van naam van de
vinder, datum, plaats en tijdstip waarop het voorwerp
werd gevonden.

11.7 Omgaan met bedrijfseigendommen

Bedrijfseigendommen zijn bedoeld voor zakelijk gebruik
ten bate van Aluchemie. De volgende zaken zijn dus
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niet toegestaan:
• verkrijgen, gebruiken of ontvreemden van Aluchemieeigendommen;
• zonder toestemming vernietigen van of wijzigingen
aanbrengen aan eigendommen van Aluchemie;
• verwijderen van eigendommen of gebruik van diensten
zonder voorafgaande toestemming van het Directieteam.
Enige verdenking van fraude of diefstal door medewerkers of derden moet direct worden gemeld.

11.8 Controle voertuigen en medewerkers

De Bedrijfsbeveiligingsdienst van Aluchemie is gerechtigd voertuigen, die het bedrijfsterrein verlaten of
binnenkomen, op de inhoud te controleren. Medewerkers zullen, wanneer de Bedrijfsbeveiligingsdienst
hierom vraagt, de inhoud van tassen en/of zakken tonen.

11.9 Seksuele intimidatie, pesten en geweld

Seksuele intimidatie, pesten op de werkplek en geweld
worden bij Aluchemie niet getolereerd. Als je iets
merkt van dergelijk gedrag of voorval, meld dit dan
direct. Als Aluchemie van mening is dat er sprake is
van seksuele intimidatie, pesten of geweld, dan zullen
maatregelen volgens het sanctiebeleid worden genomen. Deze zaken kunnen worden gemeld bij de
afdeling HR of, indien dit niet mogelijk is, aan de externe
vertrouwenspersoon van Aluchemie. De contactgegevens zijn te vinden op het Aluchemie Intranet.

11.10 Kleding

Werknemers en contractors worden geacht passend gekleed te zijn. Vooral functionarissen die interactie met
externen hebben uit hoofde van hun functie geldt dat zij
het bedrijf representatief dienen te vertegenwoordigen.
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Het is werknemers en contractors verboden om op het
terrein van Aluchemie zichtbare tekens te dragen van
hun politieke, filosofische en religieuze overtuigingen
en/of elk ritueel dat daaruit voortvloeit te manifesteren.

11.11 Flora en Fauna

Iedereen binnen Aluchemie heeft een zorgplicht in het
kader van de Flora en Faunawetgeving. Een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of
fauna kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in
redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen
worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen.
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren,
of ze beschermd zijn of niet. Binnen Aluchemie geldt
een ongediertebestrijdingsprogramma onder de verantwoordelijkheid van de afdeling HSE. Daarnaast mogen er geen acties plaatsvinden gericht op de flora en
fauna.
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12. IT netwerkOeps . . .
12.1 Informatiebeveiliging

Iedereen die vertrouwelijke informatie ontvangt (zoals
persoons- en financiële gegevens, producten, procesinformatie) zal deze te allen tijde geheim houden.
Alleen na verkregen toestemming van de Aluchemiemanager is het toegestaan om informatiedragers mee
te nemen ten behoeve van (thuis)werk. Na beëindiging
van de werkzaamheden moeten informatiegegevens
in afgesloten bureauladen, kasten en/of computers
worden opgeborgen.

12.2 Gebruik e-mail, internet (porno), netwerk

Netwerken en e-mail zijn alleen bestemd voor zakelijk
gebruik. Verspreiden of opvragen van informatie die als
pornografisch, racistisch of extremistisch kan worden
bestempeld, is niet toegestaan.
Verstrekte wachtwoorden zijn persoonlijk. Het is niet
toegestaan om deze aan anderen te verstrekken.

MISBRUIK VAN HET INTERNET SYSTEEM OF
VIRUSSEN DIENEN DIRECT TE WORDEN GEMELD BIJ
AFDELING INFORMATISERING, TOESTEL 333

12.3 Controle op netwerkverkeer

Indien het vermoeden bestaat van misbruik, kan nader
onderzoek naar het netwerkverkeer worden uitgevoerd.
12 IT netwerk
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13.	Aanvullende regels
voor Aluchemisten
13.1 Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, behaalde vakdiploma's en dergelijke moeten zo spoedig mogelijk aan de afdeling HR worden
doorgegeven. Dit is noodzakelijk in verband met de
geldende wet- en (interne) regelgeving.

13.2 Diefstalpreventie

Het aan een medewerker ter beschikking gestelde
kledingkastje moet steeds op slot worden gedaan.
De leiding behoudt zich het recht voor de kastjes
te allen tijde te inspecteren, echter alleen in het bijzijn van de betrokken medewerker of, indien dit niet
mogelijk is, van de leidinggevende, een beveiligingsbeambte of medewerker van de HSE afdeling.
Iedereen moet er voor zorgen dat bij afwezigheid
alle waardevolle spullen zijn opgeborgen en dat de
kasten worden afgesloten. Na werktijd dienen ramen
van kantoren gesloten te zijn.
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14.	Aanvullende regels
voor Contractors
14.1 Algemeen

Alleen goedgekeurde contractors (status kan opgevraagd worden bij de afdeling Inkoop) krijgen toegang
om werkzaamheden uit te voeren op het Aluchemieterrein. Alle regels waarbij de omschrijving contractor
wordt gebruikt, zijn ook van toepassing op subcontractors en of personen die al dan niet betaalde
werkzaamheden uitvoeren voor contractors en subcontractors voor bijvoorbeeld onderhoud aan machines
en afleveren van goederen en of materialen.
Contractors krijgen toegang tot het Aluchemie terrein
om werkzaamheden te verrichten als een inkoopordernummer overlegd kan worden en een daarbij behorende
opdracht omschrijving. In verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid is onderaanneming alleen toegestaan,
als de onderaannemer van te voren is aangemeld en
hiervoor toestemming is verleend door Aluchemie. De
procedure hiervoor is te vinden op de Inkoopwebsite
van Aluchemie.

14.2 Meldplicht

De contractormedewerker meldt zich vóór aanvang van
de werkzaamheden bij de toezichthouder voor (nadere)
toelichting op de te verrichten werkzaamheden en voor
informatie over de bij Aluchemie geldende voorschriften
(onder andere veiligheidsvoorschriften, milieuregels,
orde en netheid en beveiliging). Voorvallen op het gebied van veiligheid en/of milieu moeten direct worden
14 Regels Contractors
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gemeld aan de opdrachtgever van Aluchemie. Incidenten
op het gebied van veiligheid en/of milieu moeten direct
telefonisch worden gemeld aan de Bedrijfsbeveiligingsdienst. Bovendien wordt ieder voorval of incident
schriftelijk gemeld aan de HSE afdeling van Aluchemie
door middel van een HSE meldkaartje. Deze melding
sluit de eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen
van de contractor en diens medewerkers ten aanzien
van meldingen van dergelijke voorvallen aan de
bevoegde instantie voortvloeiende uit vergunningsvoorwaarden en/of wettelijke voorschriften niet uit.

14.3 Kleding (dresscode) en PBM's

De contractor is verplicht om voor de te verrichten werkzaamheden geschikte kleding en overige PBM’s te
dragen. De kleding moet opvallend van kleur zijn (oranje,
geel of groen) en voorzien van reflecterende strepen.
Blauwe overalls en spijkerbroeken zijn niet toegestaan.
Voor chauffeurs die alleen chauffeursdiensten verrichten,
dus alleen in- en uitstappen in het rode gebied, is een
veiligheidsvest verplicht. De kleding en PBM's dienen
voor rekening van de contractor te worden aangeschaft
en onderhouden.

Dresscode:
• Kleur veiligheidshelm en bedrijfskleding (inclusief kleur)
moet eenduidig en uniform zijn.
• Bedrijfskleding en veiligheidshelm moeten te allen tijde
duidelijk zichtbaar zijn en voorzien van de bedrijfsnaam
en/of het bedrijfslogo op de voorzijde van zowel de
veiligheidshelm als van het kledingstuk voor het bovenlichaam.
• Tenminste de veiligheidshelm of een van de kledingstukken voor het bovenlichaam van de bedrijfskleding moet voorzien zijn van de bedrijfsnaam of
bedrijfslogo waarin de bedrijfsnaam is verwerkt.
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14.4 Gereedschappen en hulpmateriaal

Contractors zijn verplicht hun materieel te merken, bij
voorkeur met een duidelijke kleur en/of opschrift. Alle
gereedschappen en hulpmaterialen die de contractor
gebruikt voor zijn werkzaamheden, moeten in goede
staat van onderhoud zijn. De toezichthouder heeft het
recht het gebruik te verbieden wanneer aan bovengenoemde eis niet wordt voldaan of wanneer door gebruik gevaar voor de gebruiker en/of zijn/haar omgeving kan ontstaan. Afgekeurde gereedschappen en
hulpmaterialen dienen door de contractor direct van
het bedrijfsterrein te worden afgevoerd. Contractors
mogen alleen gebruik maken van "cilinders onder
druk" die door Aluchemie ter beschikking worden of
zijn gesteld. Als gebruik moet worden gemaakt van
"cilinders onder druk" dient één (1) dag vóór aanvang
van de werkzaamheden de bestelling gedaan te
worden bij het Centraal Magazijn of buiten kantooruren via de Storingsdienst van Aluchemie. Zijn de betreffende "cilinders onder druk" niet voorradig of bijzonder van aard en daarom geen voorraadartikel, dan
zal de contractor de betreffende meegenomen "cilinders
onder druk" laten vrijgeven door de opdrachteigenaar.

14.5 Toegang was- en kleedgebouw

Contractormedewerkers hebben alleen toegang tot het
Was- en Kleedgebouw van Aluchemie als dit in de opdracht of in het contract uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien er een kledingkast beschikbaar is gesteld,
dan dient de contractor op zijn laatste dag voor vertrek
zijn sleutel in te leveren. Indien dit niet gebeurt is
Aluchemie gerechtigd de kastjes te openen in het bijzijn
van een beveiliger of medewerker van de HSE afdeling.
Tevens kan Aluchemie de kosten van de sleutels in
rekening brengen bij de leverancier voor wie de
contractor werkzaamheden bij Aluchemie heeft verricht.
14 Regels Contractors
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14.6 Afvoer eigendommen

Contractormedewerkers verwijderen na beëindiging
van de werkzaamheden op het Aluchemie-terrein alle
bouwsels, keten, installaties en materialen (zoals kabels,
leidingen en overige door de contractor aangevoerde
en niet verwerkte eigendommen) van het terrein. De
bouwplaats behoort in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin de contractor deze bij aanvang van
de werkzaamheden heeft aangetroffen. Bij niet nakomen van bovengenoemde bepaling zal Aluchemie
het verwijderen van achtergelaten materialen en het
opruimen van de bouwplaats (laten) uitvoeren op
kosten van de contractor.

14.7 Tijdelijke gebouwen

Tijdelijke gebouwen en materiaalopslagruimten mogen
alleen na overleg met de directie van Aluchemie worden
geplaatst. Hierbij wordt de staat waarin de tijdelijke
ruimten zich bevinden, beoordeeld en de locatie voor
het plaatsen bepaald. Alle tijdelijke gebouwen moeten
door de contractor zijn voorzien van een voldoende
aantal goedgekeurde blusapparaten, tenminste één
per gebouw. Het aantal en type moet door de Coördinator Bedrijfshulpverlening van Aluchemie worden
bepaald en goedgekeurd. Van ieder gebouw en/of opslagruimte moet een sleutel worden afgegeven bij de
Bedrijfsbeveiligingsdienst.

14.8 Wetten en voorschriften

De contractor moet volledig op de hoogte te zijn van en
te werken volgens:
• de Nederlandse wet- en regelgeving;
• de veiligheids- en milieuprocedures van Aluchemie;
• dde regels uit de Veiligheids Checklist Aannemers
(VCA-regels).
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De gezondheids-, veiligheids- en milieuprocedures
van Aluchemie zijn te allen tijde ter inzage (Intranet
Aluchemie) via de opdrachteigenaar. Alle werkzaamheden door contractormedewerkers of de contractors'
onderaannemer, uitgevoerd op het bedrijfsterrein
van Aluchemie, moeten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften op grond van de Wm
(Wet milieubeheer) en/of andere relevante milieuregelgeving.

14.9 Instructie

De contractor en/of diens onderaannemer(s) instrueren
hun medewerkers aangaande de gezondheids-, veiligheids, en milieuvoorschriften die gelden op het
bedrijfsterrein van Aluchemie. De contractor kan op
verzoek van Aluchemie aantonen op welke wijze zijn
medewerkers zijn/worden geïnstrueerd over gezondheids-, veiligheids en milieuzaken.

14.10 Behandeling afvalstoffen

Afvalstoffen mogen in geen geval door de riolering
worden weggespoeld of worden geloosd in de haven,
dan wel op of in de bodem worden achtergelaten.
Op het terrein van Aluchemie is het verboden afval te
verbranden. Alle afvalstoffen moeten worden afgevoerd op de door Aluchemie voorgeschreven wijze
(zie hoofdstuk 8). Gevaarlijke afvalstoffen, die in verband met de door de contractor te verrichten werkzaamheden ontstaan, afkomstig zijn uit of verontreinigd zijn door de installaties van Aluchemie, worden
beschouwd als eigendom van Aluchemie. De afvalstoffen dienen door de contractor te worden verzameld
in overleg met de opdrachteigenaar van Aluchemie.
De afvoer wordt door Aluchemie verzorgd, tenzij
contractueel anders is besloten. Bedrijfsafval, dat qua
samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval
14 Regels Contractors
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en overig bedrijfsafval dat vrijkomt bij werkzaamheden
op het terrein van Aluchemie, moet gescheiden
worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalcontainers van de afdeling waar de werkzaamheden
worden verricht. In bijzondere gevallen kan in overleg
met de Aluchemie-toezichthouder voor een andere
vorm van afvalopslag worden gekozen Het is niet toegestaan afvalstoffen achter te laten bij Aluchemie die
niet afkomstig zijn van en/of door werkzaamheden bij
Aluchemie.

14.11 Bodemverontreiniging

Het verontreinigen van de bodem, in welke vorm dan
ook, moet te allen tijde worden voorkomen. De contractor is aansprakelijk voor bodemverontreiniging, die
is veroorzaakt door medewerkers van de contractor,
diens onderaannemers of (onder)leveranciers en voor
de daaruit voortvloeiende schade, kosten van onderzoek en kosten van sanering van de bodem.
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Ruimte voor aantekeningen
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