Veiligheids- en
Milieuvoorschriften
voor derde(n)

1. Voorwoord
Bijgaand ontvangt u de veiligheids- en milieuvoorschriften welke van toepassing zijn tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden op de terreinen, in de gebouwen en op de schepen van Nederlands
Loodswezen B.V.
De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu is een gezamenlijke zorg. Van derde(n)
verwacht Nederlands Loodswezen B.V. een actieve bijdrage. Het is daarom belangrijk dat iedereen
die werkzaamheden op de terreinen en eigendommen van Nederlands Loodswezen B.V. verricht
bekend is met de veiligheids- en milieuvoorschriften van Nederlands Loodswezen B.V. Wij verzoeken
u om uzelf en uw collega’s goed op de hoogte te stellen van de inhoud van dit document en die hierin
opgenomen veiligheids- en milieuvoorschriften na te leven.
Wij rekenen op uw medewerking en zien uit naar een prettige samenwerking.
Directie Nederlands Loodswezen B.V.

29 augustus 2022

Versie 2.0

Pagina 2 van 15

2. Inhoudsopgave

1.

Voorwoord ............................................................................................................................................... 1

2.

Inhoudsopgave......................................................................................................................................... 3

3.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ................................................................................................ 4

4.

Contactgegevens ...................................................................................................................................... 5

5.

Calamiteiten ............................................................................................................................................. 6

6.

Naleving derde(n) .................................................................................................................................... 7

7.

Milieubeschermende maatregelen .......................................................................................................... 8

8.

Bouwkundige-, Elektrotechnische- en Werktuigkundige werkzaamheden ............................................... 8

9.

Verkeer .................................................................................................................................................... 9

10.

Vuur, open vlam en roken .................................................................................................................... 9

11.

Drugs, Alcohol, Medicijnen en Wapens ................................................................................................ 9

12.

Hijs- en hefwerkzaamheden ................................................................................................................. 9

13.

Werktuigen en gereedschappen ......................................................................................................... 10

14.

Werken op hoogte.............................................................................................................................. 10

15.

Persoonlijke beveiliging en - beschermingsmiddelen ......................................................................... 10

16.

Werkzaamheden in geclassificeerde ruimten ..................................................................................... 11

17.

Schepen Nederlands Loodswezen ...................................................................................................... 11

18.

Gebouwen of wallocaties Nederlands Loodswezen ............................................................................ 12

19.

Overige bepalingen ............................................................................................................................ 12

20.

Akkoordverklaring .............................................................................................................................. 13

Bijlage 1

Overzicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen t.b.v. derde(n) ................................................... 14

29 augustus 2022

Versie 2.0

Pagina 3 van 15

3. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
Nederlands Loodswezen B.V. (“NLBV”) is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen
van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De diensten bestaan uit het uitvoeren van
administratieve taken en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen. Met betrokken
medewerkers biedt NLBV deze diensten aan.
Het beleid is erop gericht om (Arbo-)veiligheid, kwaliteit en milieuzorg op een zodanig niveau te
brengen dat afspraken met alle belanghebbenden worden nagekomen en dat de zorg voor mens,
organisaties en milieu wordt gewaarborgd.
Om dit te kunnen doen wordt permanent gewerkt aan verbetering van bedrijfsprocessen. Een goed
geborgd kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem, gebaseerd op de ISM, MLC-wetgeving en op
ISO 9001:2015 is hierbij een belangrijk gereedschap. Daarnaast worden technische en
organisatorische middelen beschikbaar gesteld om doelen te kunnen realiseren.
De werkzaamheden brengen echter risico’s met zich mee. Door maatregelen te nemen kunnen
gevaren worden weggenomen of de risico's worden beheerst. Dit verhoogt de veiligheid en
gezondheid en bespaart kosten (preventie van verzuim en ongevallen, beperken van
verzekeringspremie, bevorderen van de bedrijfscontinuïteit, positief effect op imago e.d.).
Binnen Nederlands Loodswezen zijn actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (“RI&E”) via de
afdeling Kwaliteit & Veiligheid beschikbaar waarin alle aanwezige risico’s voor de veiligheid en
gezondheid op de werkplek en in de werkomgeving schriftelijk zijn vastgelegd. Als de omstandigheden
veranderen (bijvoorbeeld door verandering van werkzaamheden of door nieuwe inzichten), wordt de
RI&E geactualiseerd. Zo werken we samen structureel aan
veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden.
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4. Contactgegevens

Nederlands Loodswezen BV
Centrale Ondersteunende Diensten
Berghaven 16 | 3151 HB | Hoek van Holland
Postbus 830 | 3000 AV | Rotterdam
T +31 (0)88 900 2500

Regio Noord
Loodswezen Noord
Schildweg 16A | 9979 XR | EEMSHAVEN
T +31 (0)88 900 3505 (Secretariaat)
Wachtruimte Harlingen
Nieuwe Vissershaven 9a | 8861 NX | HARLINGEN
T +31 (0)225 - 617424

Regio Amsterdam-IJmond
Loodswezen Amsterdam-IJmond
Kanaaldijk 242 | 1975 AJ | IJMUIDEN
T +31 (0) 255 – 56 4545 (Secretariaat)
Tenderdienst Amsterdam-IJmond
Zuidersluisweg 1 | 1975 AK | IJMUIDEN
T +31 (0) 255 – 56 4551 of +31 (0) 255 – 56 4566
Wachtruimte Den-Helder
Bevesierweg 5| 1781 AC | DEN-HELDER
T +31 (0)225-617424

Regio Rotterdam-Rijnmond
Loodswezen Rotterdam-Rijnmond
Markweg 200| 3198 NB | EUROPOORT (Rt)
T +31 (0)88 900 3000 (Secretariaat)

Regio Scheldemonden
Loodswezen Scheldemonden
Boulevard de Ruyter 8| 4381 KA | VLISSINGEN
T +31 (0)118-489500 (Secretariaat)
Pilot Support gebouw
Visserijkade 111| 4282 ZA | VLISSINGEN
T +31 (0)118-489500
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5. Calamiteiten
5.1

In geval van calamiteiten binnen een gebouw zal een ontruimingssignaal gegeven worden in de
vorm van het landelijke sirene-signaal (slow-whoop-signaal). Aanwezigen dienen zich bij de
aangegeven verzamelplaats bij het betreffende gebouw te verzamelen.
De verzamelplaats is aangegeven op de ontruimingsplattegronden in de gebouwen.

5.2

Wanneer men binnen een gebouw tijdens kantooruren (08:00 - 17:00 uur) een gevaarlijke situatie
ontdekt, dient hij/zij te allen tijden het interne alarmnummer te bellen en de receptie te informeren
over de situatie. De receptie waarschuwt de BHV-organisatie.
Het interne alarmnummer is aangegeven op de ontruimingsplattegronden in de gebouwen.

5.3

Werkzaamheden die door derde(n) worden uitgevoerd op de terreinen, in de gebouwen en op
de schepen van Nederlands Loodswezen B.V. vallen onder verantwoordelijkheid van de
medewerker van NLBV die opdracht geeft tot het uitvoeren van de werkzaamheden.
Werkzaamheden die buiten kantooruren (17:00 – 08:00 uur) of tijdens vrije dagen (weekend,
verlof) plaatsvinden, mogen in principe alleen plaatsvinden als iemand van Nederlands
Loodswezen B.V. aanwezig kan zijn om alleenwerken te voorkomen. Als het vermijden van
alleenwerken niet mogelijk is, dan dienen in gezamenlijk overleg tussen Nederlands Loodswezen
B.V. en derde(n) of diens organisatie vooraf doeltreffende maatregelen te worden genomen om
een zo veilig mogelijke werksituatie te scheppen.
Voor het treffen van maatregelen met betrekking tot werkzaamheden in opdracht van afdeling
Vlootbeheer, kan buiten kantooruren in geval van calamiteiten het storingsnummer worden
gebeld, 088 – 900 2575. In alle andere situaties dient de verantwoordelijke medewerker van
Nederlands Loodswezen B.V. vooraf afspraken te maken met derde(n) wie te waarschuwen in
geval van calamiteiten.

5.4

Derde(n) moeten (bijna-) ongevallen die plaatsvinden op de terreinen, in de gebouwen of op de
schepen van Nederlands Loodswezen B.V. direct rapporteren aan diens contactpersoon bij
Nederlands Loodswezen B.V. De contactpersoon maakt vervolgens, in overeenstemming met
de interne procedure, een IAD-melding.
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6. Naleving derde(n)

6.1

Derde(n) dragen zelf de volledige verantwoordelijkheid voor een veilige en milieubewuste
uitvoering van de door hem/ haar te verrichten werkzaamheden.

6.2

Derde(n) die werkzaamheden verrichten op de terreinen, in de gebouwen of aan boord van
schepen van Nederlands Loodswezen B.V. zijn verplicht tot en verantwoordelijk voor naleving
van:
a. De wetgeving en vergunningen van Nederlands Loodswezen B.V. en derde(n) op het gebied
van arbeidsomstandigheden en milieu;
b. De ter plaatse geldende orde-, veiligheids- en milieuvoorschriften van Nederlands
Loodswezen B.V.;
c. Nadere door of namens Nederlands Loodswezen B.V. gestelde voorwaarden en door of
namens Nederlands Loodswezen B.V. gegeven aanwijzingen.
Derde(n) zien er voorts op toe dat bij uitvoering van de werkzaamheden de veiligheid van
personen zoveel mogelijk is gewaarborgd, hun gezondheid zoveel mogelijk is beschermd en het
milieu zo min mogelijk wordt belast.

6.3

Derde(n), die werkzaamheden verrichten op de terreinen, in de gebouwen of aan boord van
schepen van Nederlands Loodswezen B.V., zijn verplicht kennis te nemen van deze
voorschriften. Vervolgens wordt deze overeenkomst (digitaal) ondertekend en per email
verstuurd aan: Postbus Inkoop (inkoop@loodswezen.nl)

6.4

Derde(n)
mogen
pas
beginnen
met
de
werkzaamheden
wanneer
de
contactpersoon/opdrachtgever van Nederlands Loodswezen B.V. daarvoor toestemming heeft
gegeven.

6.5

Om toegang te krijgen tot het terrein van Nederlands Loodswezen B.V. dient men in het bezit te
zijn van een geldig legitimatiebewijs. Dit moet duidelijk zichtbaar worden gedragen of op verzoek
getoond kunnen worden.

6.6

Het is verboden zich te bevinden op andere plaatsen dan die waar de aanwezigheid voor de
uitvoering van de werkzaamheden nodig is.

6.7

Alvorens te starten met werkzaamheden waarbij hitte en/of rook vrijkomt, dient men de
contactpersoon/opdrachtgever in te lichten. Indien dit noodzakelijk wordt geacht zal
contactpersoon/ opdrachtgever Nederlands Loodswezen B.V. de BHV organisatie tijdig inlichten.

6.8

Wanneer Nederlands Loodswezen B.V. van derde(n) een VCA-certificaat of vergelijkbaar
certificaat eist, zal dat in de opdracht worden opgenomen.

6.9

Waar nodig kan de afdeling Kwaliteit & Veiligheid of degene onder wiens leiding de
werkzaamheden worden uitgevoerd aanvullende informatie geven over veiligheids- en
milieuaspecten. Als derde(n) ondanks de voorzorgsmaatregelen toch een onveilige of
milieubelastende situatie constateert, neemt derde(n) contact met de contactpersoon van
Nederlands Loodswezen B.V., en dienen passende maatregelen te worden genomen.
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7. Milieubeschermende maatregelen
7.1

Derde(n) dienen zich bij de inkoop van goederen ten behoeve van werkzaamheden op het terrein
van Nederlands Loodswezen B.V. te laten leiden door milieuaspecten. Bij twijfel of andere
overwegingen wordt overlegd met de contactpersoon van Nederlands Loodswezen B.V.

7.2

Lozing van milieubelastende stoffen naar het oppervlaktewater, riool of bodem is verboden,
evenals het gebruik van leidingwater als koelwater. Daar waar emissie van milieubelastende
stoffen kan optreden naar lucht, bodem, oppervlaktewater of riool worden adequate maatregelen
getroffen ter voorkoming hiervan.
In geval van twijfel neemt men vóór aanvang van de werkzaamheden contact op met de
contactpersoon/opdrachtgever van Nederlands Loodswezen B.V.

7.3

Gevaarlijke en milieubelastende stoffen worden altijd in een dubbel containmentsysteem
opgeslagen, bijvoorbeeld door het toepassen van lekbakken.

7.4

Voor afvoer van gevaarlijk (chemisch) afval dient men zelf te zorgen. In geval van twijfel neemt
men contact op met de contactpersoon/opdrachtgever van Nederlands Loodswezen B.V.

7.5

‘Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht’. ‘Deze zorg houdt in ieder geval in dat
een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege
te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen
die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.’ (artikel 1.1a Wet Milieubeheer). Bovendien geldt voor derde(n) ook nog
artikel 13 ‘ algemene zorgplicht’ uit de Wet Bodembescherming.

8. Bouwkundige-, Elektrotechnische- en Werktuigkundige werkzaamheden
8.1

Wegomleggingen, opengebroken bestratingen, putten, sleuven, gemaakte sparingen, en
dergelijke moeten doelmatig worden afgeschermd en gemarkeerd.

8.2

Het dragen van minimaal een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen is verplicht.

8.3

Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen worden uitgevoerd door vaktechnisch
personeel onder leiding van een erkende installateur.

8.4

Wanneer een installatie ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
buiten bedrijf moet worden gesteld, gebeurt dit altijd in overleg met de Afdeling Onderhoud &
Reparatie.

8.5

Werkzaamheden aan bestaande installaties mogen slechts worden uitgevoerd nadat schriftelijke
toestemming is verkregen van de contactpersoon/opdrachtgever van Nederlands Loodswezen
B.V.

8.6

Als een installatie ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden geheel of gedeeltelijk buiten
bedrijf moet worden gesteld, dient dit altijd te geschieden in overleg met de locatiebeheerder
(wanneer het gaat om werkzaamheden in en rond het pand) van Nederlands Loodswezen B.V.
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9. Verkeer
9.1

Op het terrein van Nederlands Loodswezen B.V. gelden de regels uit de Wegenverkeerswet.
Men dient dezelfde verkeersregels in acht te nemen, als die welke op de openbare weg van
kracht zijn en zich te houden aan de gebods- en verbodsbepalingen, die onder meer door middel
van borden zijn kenbaar gemaakt. Op de terreinen van Nederlands Loodswezen B.V. geldt een
maximumsnelheid van 15 km/uur tenzij anders aangegeven.

9.2

Het besturen van motorrijtuigen is alleen toegestaan met een geldig rijbewijs en een geldige
verzekeringspolis van het voertuig.

9.3

Met transportmiddelen die daarvoor niet speciaal zijn ingericht, mogen geen personen worden
vervoerd.

10. Vuur, open vlam en roken
10.1 In de gebouwen en op de schepen van Nederlands Loodswezen B.V. geldt een algemeen
rookverbod. Dit geldt ook voor alle variaties van de e-sigaret.

10.2 Het is uitdrukkelijk verboden te roken, open vlammen en vuur te gebruiken in de gebouwen, op
de terreinen en aan boord van de schepen van Nederlands Loodswezen B.V. Voor het laatste
(het gebruiken van vuur) kan onder het stellen van nadere voorwaarden toestemming worden
verleend door de opdrachtgever van Nederlands Loodswezen B.V.

11. Drugs, Alcohol, Medicijnen en Wapens
11.1 Het is uitdrukkelijk verboden alcoholhoudende dranken en stimulerende middelen voorhanden
te hebben en/of te gebruiken in de gebouwen, op terreinen en aan boord van schepen van
Nederlands Loodswezen B.V. Het is uitdrukkelijk verboden op zich op de terreinen, in de
gebouwen of op te schepen van Nederlands Loodswezen B.V. te bevinden, terwijl men verkeert
onder invloed van een stof waarvan men weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat veilig gedrag
daardoor nadelig wordt beïnvloed.
11.2 Het is uitdrukkelijk verboden om vuurwapens of andere wapens op de terreinen, in de gebouwen
of aan boord van de schepen van Nederlands Loodswezen B.V. te hebben.

12. Hijs- en hefwerkzaamheden
12.1 Hijs- en hefwerkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door hiervoor aantoonbaar
opgeleide personen.
12.2 De benodigde mobiele kraaninstallatie moet voldoen aan de geldende voorschriften en normen
en de aanwijzingen in AI-17 (Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen).
12.3 De benodigde hijs- en hefgereedschappen dienen te voldoen aan de geldende voorschriften,
normen en aanwijzingen in AI-17 (Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen).
12.4 Bij het plaatsen van grote onderdelen ziet men erop toe dat de onderdelen op de grond doelmatig
worden ondersteund.
12.5 Bij het betreden van gebieden waar dit op borden is aangegeven, draagt men een
veiligheidshelm.
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13. Werktuigen en gereedschappen
13.1 Alle werktuigen en gereedschappen, zoals steigers, ladders en/of hijsgereedschappen, moeten
in goede staat van onderhoud verkeren, voldoen aan de wettelijke eisen en aan de door de
overheid aangegeven richtlijnen.
13.2 Alle elektrische en pneumatische handgereedschappen, evenals schiethamers, moeten voldoen
aan wettelijke eisen en richtlijnen en in goede staat van onderhoud verkeren en dubbel
geïsoleerd zijn uitgevoerd.
13.3 Gebruik van werktuigen en/of gereedschappen of werkmethodes welke direct of indirect een niet
aanvaardbaar risico kunnen opleveren voor uw werknemers of derde(n)n, is verboden.

14. Werken op hoogte
14.1 Tijdens het werken op daken moeten de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden, zoals
het dragen van een tuigje dat met een van de bevestigingspunten op het dak is verbonden. Deze
neemt derde(n) zelf mee.
14.2 Bij werken op hoogte op de schepen van het Nederlands Loodswezen B.V. wordt gebruik
gemaakt van een tuigje/life-line/reddingsvest. Ook hier is derde(n) zelf verantwoordelijk om zijn
eigen veiligheidsmiddelen mee te nemen. Een reddingsvest wordt door Nederlands Loodswezen
B.V. verstrekt.

15. Persoonlijke beveiliging en - beschermingsmiddelen
15.1 Bij het betreden van gebieden waar dit op borden is aangegeven, draagt men een
veiligheidshelm of andere aangegeven veiligheidsmiddelen.
15.2 Bij het beklimmen van hoge obstakels wordt de klimbeveiliging gebruikt.
15.3 Bij werkzaamheden op een hoogte van meer dan 2,5 meter boven de grond wordt een doelmatig
bevestigde veiligheidsgordel gedragen of worden steigers gebruikt (zie AI-21: Rolsteigers),
verdiepingsvloeren of daken worden voorzien van een railing of valbeveiligingen (zie ook AI-15:
Veilig werken op daken).
15.4 Derde(n) moeten beschikken over adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en dienen
deze op de juiste manier te gebruiken. De medewerker Nederlands Loodswezen B.V. die
opdracht geeft aan derde(n) tot het verrichten van werkzaamheden op het terrein, in de
gebouwen en op de schepen van Nederlands Loodswezen B.V. ziet erop toe dat tijdens de
werkzaamheden de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of stemt dit
voorafgaand aan de werkzaamheden met derde(n) af. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de
meest gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen door derde(n).
15.5 Uitzendkrachten die worden ingezet bij de varende dienst dragen zelf zorg voor:
• Veiligheidsschoenen
• Otoplastieken/gehoorbescherming bij inzet van een functie in de machinekamer
NLBV geeft in bruikleen de aanvang van de dienst:
• Reddingsvest
• Life-line bij inzet tender
• Veiligheidsmiddelen zoals jas en regenkleding
15.6 Bij het overstappen op (gemeerde) schepen of werken in de directe nabijheid van het water is
het dragen van een reddingsvest, zie bijlage 1, verplicht.
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16. Werkzaamheden in geclassificeerde ruimten
(besloten ruimten, werken op hoogte op gebouwen en schepen, werkplaatsen)
16.1 Bij de toegang van iedere geclassificeerde ruimte is een informatiebord aanwezig waarop de
toegangsregels staan vermeld. Hierop staan ook de diverse gevaaraanduidingen die zich in de
betreffende ruimte kunnen voordoen. De toegangsregels dienen strikt te worden nagevolgd.
Het werken in geclassificeerde ruimten dient te geschieden in overeenstemming met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Van derde(n) wordt verwacht dat zij hiermee bekend zijn
en er naar handelen.
Derde(n) die betrokken zijn bij werkzaamheden aan, met of nabij geclassificeerde ruimten
moeten door de contactpersoon of medeweker Nederlands Loodswezen B.V. zijn geïnstrueerd
over de veiligheidsrisico’s, -eisen, -regels en bedrijfsvoorschriften. Derde(n) mogen nooit alleen
werkzaamheden aan, met of nabij geclassificeerde ruimten uitvoeren tenzij hierover
overeenstemming is bereikt tussen alle betrokken partijen en aantoonbaar voldoende
beheersmaatregelen zijn genomen om in geval van calamiteiten de veiligheid van derde(n)te
kunnen waarborgen.
16.2 Voor werkzaamheden in geclassificeerde ruimte moet derde(n) expliciete toestemming hebben
van opdrachtgever Nederlands Loodswezen B.V. om de werkzaamheden uit te mogen voeren.
Voor de P-klasse loodsvaartuigen zijn tevens de navolgende documenten vereist:
• Werkvergunning betreden besloten ruimten
werkzaamheden in besloten ruimten
• Werkvergunning heet werk
werken met open vuur, lassen

17. Schepen Nederlands Loodswezen
17.1 Derde(n) die zich voor de eerste keer aan boord van één van de P-klasse loodsvaartuigen van
Nederlands Loodswezen B.V. bevinden, moeten door een bemanningslid P-klasse loodsvaartuig
voorafgaand aan de werkzaamheden bekend worden gemaakt met alle relevante instructies over
de veiligheid aan boord tijdens een familiarisatie ronde.

17.2 Veiligheid van derde(n)aan boord van schepen NLBV
• Derde(n) dienen zich, ongeacht de reden van hun bezoek, bij betreding van het schip te allen
tijde te melden bij de kapitein of de stuurman van de wacht en zich desgevraagd te legitimeren;
• Onbekenden worden en mogen niet aan boord van schepen worden toegelaten;
• De naam van derde(n) en de reden van het bezoek aan schepen wordt te allen tijde in het
scheepsjournaal vermeld;
• Indien derde(n) zich voor de eerste keer aan boord bevinden van de tender/ swath dient hij/zij
te allen tijde op de hoogte te worden gesteld van de vluchtwegen en de werking van de
aanwezige veiligheidsmiddelen. Voor de P-klasse loodsvaartuigen geldt paragraaf 15.1 en
15.6;
• Als derde(n) voor het eerst aan boord stappen schepen Nederlands Loodswezen B.V., dienen
derde(n) voorafgaand aan de reis een instructiefilm te kijken. De navolgende instructiefilmpjes
zijn beschikbaar:
- Embarkeren/ debarkeren
- Man over boord
- Jolbeloodsing
- Swath
Derde(n) kunnen de instructiefilm bekijken via de website of op locatie Nederlands Loodswezen
B.V. via de portal of op de IPad aan boord tender/ Swath.
• Aan boord van schepen is de kapitein te allen tijde bevoegd om aan opvarenden eisen te stellen
om de veiligheid van schip en opvarenden te waarborgen. De kapitein/ gezagvoerder heeft het
recht om onder alle omstandigheden en op ieder moment de reis te annuleren of te beëindigen
mits de omstandigheden daartoe aanleiding geven;
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•

•
•

Embarkeren/ debarkeren (overstappen aan boord/ van boord zeeschepen) is een risicovolle
operatie. De kapitein beoordeelt, volgens de regels van goed zeemanschap, of het
embarkeren/ debarkeren van passagiers veilig kan plaatsvinden. Wanneer het embarkeren/
debarkeren om wat voor reden dan ook niet lukt, overlegt de kapitein met de passagier of men
nog een poging gaat wagen of dat men de operatie stopt.
Derde(n) dragen tijdens het overstappen een reddingsvest van Nederlands Loodswezen B.V.
en mogen overstappen tot een golfhoogte van 1.50 mtr.;
Derde(n) ontvangen instructie van bemanning over de plaats en het gebruik van de
reddingsvesten, de overige reddingsmiddelen en de nooduitgangen en van de
veiligheidsgordels in de stoelen;

18. Gebouwen of wallocaties Nederlands Loodswezen
18.1 Derde(n) dienen zich, ongeacht de reden van hun bezoek, te allen tijde te melden bij de
receptie/secretariaat en zich desgevraagd te legitimeren. Daar waar geen receptie/ secretariaat
aanwezig is, meldt derde(n) zich aan het begin en aan het einde van de werkzaamheden bij de
contactpersoon/opdrachtgever.

19. Overige bepalingen
19.1 Iedereen die zich ophoudt op de terreinen, in de gebouwen en aan boord van de schepen
Nederlands Loodswezen B.V. bevindt zich daar met de bij hem behorende vervoersmiddelen en
goederen geheel voor eigen risico. Nederlands Loodswezen B.V. of de door haar te werk
gestelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade.
19.2 Met in acht neming van het hiervoor beschrevenen dient eenieder, die zich op de terreinen, in
de gebouwen en aan boord van de schepen Nederlands Loodswezen B.V. bevindt, zich zodanig
te gedragen dat daardoor de algehele veiligheid van personen niet in gevaar wordt gebracht.
Iedereen is verplicht zich te houden aan de veiligheidsinstructies, regels en waarschuwingen.
Leidinggevend personeel en medewerkers afdeling Kwaliteit & Veiligheid zijn bevoegd
corrigerend op te treden m.b.t derde(n) op eventuele onveilige op milieubelastende situaties of
toegepaste werkmethode. Daarbij heeft de aangesproken persoon de plicht hier direct gehoor
aan te geven.
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20. Akkoordverklaring
Deze akkoordverklaring horende bij deze Veiligheids- en milieuvoorschriften voor derde(n) moet
worden ingevuld, (digitaal) ondertekend gemaild aan Postbus Inkoop (inkoop@loodswezen.nl) voor
aanvang van de werkzaamheden. Of per post sturen aan:
Nederlands Loodswezen B.V.,
Afdeling Inkoop,
Postbus 830,
3000 AV ROTTERDAM
Firmanaam

:

Naam

:

Functie

:

Afdeling

:

Bevestigt hiermee de ontvangst van de ‘Veiligheids- en Milieuvoorschriften voor derde(n)’ en verklaart
van de inhoud te hebben kennisgenomen. En zorg te dragen dat de betreffende medewerkers welke
werkzaamheden verrichten op de terreinen, in de gebouwen en op de schepen van Nederlands
Loodswezen B.V. op de hoogte zijn van de voorschriften zoals in dit document vermeld.

Datum:

Handtekening:
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Bijlage 1

Overzicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen t.b.v. derde(n)

PBM
Reddingsvest van het type
Secumar Alpha 275-3D/
Alpha 275-X/ Secumar Golf
275F of Arkona 275

WAAR EN WANNEER
Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of tijdens werkzaamheden op en rondom het
water.

Veiligheidsschoenen

Overal waar dit als verplichting is aangegeven en/
of tijdens werkzaamheden op en rondom het
water en in de werkplaats. Op overige locaties
wanneer door werkzaamheden vereist.

Valbeveiliging

Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of bij werken op hoogte hoger dan 2.5. meter

Oogbescherming

Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of bij verspanende handelingen en stoffige
werkomgeving.

Gehoorbescherming

Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of tijdens werkzaamheden in een
werkomgeving waarbij het geluid boven de 85 dB
(A) komt

Hoofdbescherming

Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of wanneer door werkzaamheden vereist.

Werkhandschoenen

Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of wanneer door werkzaamheden vereist.

Adembescherming

Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of bij die werkzaamheden waarbij gevaar
bestaat voor binnendringen van gevaarlijke
stoffen in het lichaam via de ademhalingswegen.

Lasbrillen- of kappen

Overal waar dit als verplichting is aangegeven
en/of waar laswerkzaamheden worden uitgevoerd
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Pictogram

Lasschort (of lasjas)

Iedereen die laswerkzaamheden gaan uitvoeren.

Schort

Iedereen die met bijtende stoffen gaan werken

29 augustus 2022

Versie 2.0

Pagina 15 van 15

