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(HAE-028294) MINIMALE PBM-VOORSCHRIFTEN EN OVERIGE 
GEDRAGSREGELS 
 
Opmerkingen: 
- Gedragsregel omtrent het verbod op eten en drinken op het bedrijfsterrein toegevoegd. 
- Veiligheidsschoenen voor bezoekers binnen de veiligheidszone toegevoegd. 

 

1. Inleiding 
In deze procedure zijn de afspraken betreffende het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en 
overige gedragsregels voor het bedrijfsterrein van Yara Sluiskil B.V. opgenomen. 
 

2. Definities 
PBM  =  Persoonlijk BeschermingsMiddel 
 
Werken = Onder werken wordt o.a. verstaan alle werkvergunningsplichtige karweien,  

voorbereidingswerk, controles en inspecties, monsternames, het lopen van VOR's 
en andere karweien die buiten de werkvergunningsplicht vallen. Ook alle 
proceshandelingen (dus zonder werkvergunning), zelfs deze buiten een 
veiligheidszone, worden voor deze toepassing gelijkgesteld aan een handeling met 
werkvergunning. Kantoorwerkzaamheden vallen - in deze context - hier niet onder. 
 

Bezoeker = Deze personen komen niet werken op het Yara Sluiskil terrein. Onder deze  
categorie vallen ook ambtenaren met opsporingsbevoegdheid (politie, Inspectie 
SZW, DRMW, brandweer, RWS, VROM ...). 

 

3. PBM- en kledingvoorschriften 
Via onderstaande flowschema's wordt aangegeven wat de algemene en minimale PBM- en 
kledingvoorschriften zijn op het bedrijfsterrein van Yara Sluiskil BV. Op het einde van het flowschema 
staat een nummer dat in paragraaf 3.3 overeenkomt met de verplicht te dragen PBM's en kleding.  
 
Om deze flowschema's goed te interpreteren zijn bovenstaande definities van belang. 
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3.1 Yara-medewerkers, personeel van derden (contractor/chauffeur/etc) en externe bezoekers 
 
 

 
 
 

3.2 Woon-werkverkeer 
Uitsluitend bij woon-werkverkeer buiten de veiligheidszones vervalt de draagplicht van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en lange mouwen. 
 

3.3 PBM- en kledingvoorschriften 
 
Nummer PBM voorschrift 
1 - Veiligheidshelm  

- Veiligheids(overzet) bril  
- Kleding met lange mouwen 

 
2 - Veiligheidshelm 

- Veiligheids(overzet)bril 
- Veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen  
- Brandvertragende werkkleding (lange broek, lange mouwen)  

 
3 Zie nummer 2 + bijkomende Gedragsregels per Veiligheidszone. 

- Eventuele extra PBM's voor het betreden van en verblijven binnen de veiligheidszone 
zijn aangegeven via borden bij de zonemarkering (blauwe lijnen). 

 
4 Binnen een aantal gebouwen gelden een aantal bijzondere PBM voorschriften: 

- Centrale werkplaats Onderhoudsdienst: 
 Binnen de veiligheidszone geldt draagplicht van veiligheidsbril, 

veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en brandvertragende kleding en er 
geldt een ontheffing van helm. 

- Magazijn Supply Management: 
 Binnen de veiligheidszone geldt draagplicht van veiligheidsbril en 

veiligheidsschoenen en er geldt een ontheffing van helm en brandvertragende 
kleding 
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- Laboratorium HESQ: 
 Binnen de veiligheidszone geldt draagplicht van labojas of brandvertragende jas 

(beide met lange mouwen), veiligheidsbril en gesloten schoeisel. Verder is er 
een ontheffing van helm en veiligheidsschoenen. Bij het verrichten van 
werkzaamheden met chemicaliën, is het sterk aanbevolen om naast de jas ook 
de beschikbaar gestelde blauwe broek te dragen. Bij het niet dragen van de 
blauwe broek is schade aan kleding voor eigen risico. 

 
5 - Veiligheidshelm  

- Veiligheids(overzet) bril  
- Een brandvertragende bezoekersjas met daaronder een lange broek, of 

brandvertragende kleding (lange broek, lange mouwen) 
- Veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen. 
 
Bijkomende Gedragsregels per Veiligheidszone. 
- Eventuele extra PBM's voor het betreden van en verblijven binnen de veiligheidszone 

zijn aangegeven via borden bij de zonemarkering (blauwe lijnen). 
 
(*) Bij betreden van het laboratorium, Magazijn en Centrale werkplaats gelden de 
bijzondere PBM voorschriften. 
 

6 Geen algemene PBM voorschriften. 
 

 
Punt 1 t/m 6 kunnen aangevuld of verfijnd worden door uitzonderings- en aanvullende regels: 
Uitzonderingen zijn alleen mogelijk indien opgenomen en omschreven in een veiligheidsplan  
- Bijvoorbeeld tijdens revisiestops op projecten of indien als zodanig aangegeven op de 

veiligwerkvergunning of in een werkinstructie. 
- Op basis van de risico's kunnen aanvullende PBM-voorschriften opgelegd worden via de 

veiligwerkvergunning, in een werkinstructie, pictogrammen,.... 
 
Extra toelichting m.b.t. personeel van derden: 
- Personeelsleden van derden dienen zelf hun persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien (incl. 

gehoorbescherming). 
 
Extra toelichting m.b.t. gehoorbescherming: 
- Voor onze eigen medewerkers is de standaard het gebruik van otoplastieken of gehoorkappen in 

zones waar gehoorbescherming vereist is.  
- De schuimproppen zijn enkel bedoeld voor externe bezoekers die kortstondig in de fabrieken moeten 

zijn.  
- Personeel van derden wordt verondersteld om zelf in te staan voor hun gehoorbescherming 

(otoplastieken of gehoorkappen). 
 
Extra toelichting m.b.t. gebruik van bezoekersjassen: 
- (Externe) Yara medewerkers, bezoekers of personeel van derden mogen met de lange 

bezoekersjassen i.p.v. brandvertragende werkkleding (lange broek, lange mouwen) een WOC / BBS 
of Systematic Inspection lopen, voor zover ze voldoen aan de overige PBM-voorschriften. Deze 
bezoekersjassen zijn beschikbaar bij de beveiliging. 

 
Externe bezoekers: 
- Externe bezoekers worden na registratie bij de beveiligingsbeambte opgehaald door de te bezoeken 

persoon (of zijn/haar vervanger). Deze begeleidt de bezoeker over het Yara Sluiskil B.V. terrein en 
ook terug naar de portiersloge na afloop van het bezoek. 

- Bij de beveiligingsdienst kunnen externe bezoekers - indien zij niet beschikken over de vereiste 
brandwerende kleding en/of schoeisel - de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen verkrijgen, 
samen met het in ontvangst nemen van de persoonlijke toegangsbadge (HAE-027350),  e.e.a. op 
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aangeven van de Yara begeleider. Uitgegeven PBM`s worden weer ingenomen door de 
beveiligingsbeambte na afloop van het bezoek. 

- Externe bezoekers zonder de voorgeschreven kleding en schoeisel dienen buiten de veiligheidszones 
te blijven. De Yara-begeleider dient hierop toe te zien.  

 

3.4 Handhaving 
Het niet dragen van de vereiste PBMs is opgenomen in het handhavingsbeleid HAE-027257 , tab 8. 
 

4. Gouden regels 
 
Deze Golden Rules zijn van kracht binnen heel Yara. 
 

 
 
Het Safe by Choice handboek over de gouden regels en de posters zijn terug te vinden op: 
https://pulse.yara.com/locations/netherlands/sluiskil/Pages/KAM-algemeen.aspx 
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5. Overige gedragsregels  
 
1. Iedere contractor en bezoeker dient zich te kunnen identificeren aan de 

hand van de badge die men ontvangt. 
 
Indien iemand zelfstandig werk komt verrichten op ons terrein moet 
hij/zij  één van de door ons gedefinieerde gangbare talen 
(Nederlands/Engels/Duits/Frans) machtig zijn. 

Terreintoegang en 
veiligheidszones - 
HAE-027350  

2. Zelfstandig werkende personen op het Yara Sluiskil terrein dienen de 
minimumleeftijd te hebben van 18 jaar. Jeugdigen, jonger dan 18 jaar, 
mogen uitsluitend werkzaamheden verrichten onder constante deskundige 
begeleiding, mits zij de leeftijd hebben van 16 jaar (o.a. "snuffelstage").  
 
In die gevallen waarbij de leeftijd van 16 jaar nog niet is bereikt wordt, per 
geval door de afdeling Human Resources, eventueel in overleg met de 
afdeling HESQ nagegaan onder welke bepalingen terreintoegang wordt 
toegestaan.  

 

3. Op het hele terrein gelden dezelfde verkeersregels en voorschriften als op 
de openbare weg. Maximum snelheid op het terrein bedraagt 30 km/uur. 

Verkeer op terrein 
Yara Sluiskil + 
Handhaving –  
HAE-025858  

4. Parkeren mag enkel op de daarvoor bestemde parkeervakken.  In een 
parkeervak moet men achteruit geparkeerd staan. Parkeren op het Yara 
terrein is op eigen risico. 

Verkeer op terrein 
Yara Sluiskil –  
HAE-025858 . 

5. Op het gehele Yara-terrein is roken verboden, met uitzondering van de 
aangewezen rookvoorziening aan parking 2.  
 

Rookbeleid  + 
handhaving – 
HAE-026589 

6. Eten en drinken zijn verboden op het bedrijfsterrein. Het is enkel toegestaan 
in de voorziene ruimtes. 

 

7. Het maken van foto's voor extern gebruik is verboden tenzij men 
toestemming heeft van een lid van het management team. 
 

 

8. Het maken van open vuur is verboden. 
 

 

9. Wegens het ontstekingsgevaar is het gebruik en/of het voorhanden hebben - 
al of niet ingeschakeld - van een mobiele telefoon in de aangeduide ATEX 
zones (bijvoorbeeld de ammoniakinstallaties, volledig zone 2) niet 
toegestaan, tenzij de mobiele telefoon voorzien is van een Ex certificaat en 
als zodanig gemarkeerd is met een Ex sticker.  
 
Voor installaties welke buiten bedrijf genomen zijn (bv. wegens 
onderhoudsstops) en in normaal bedrijf gezoneerd zijn of zones bevatten, 
kan in het veiligheidsplan omschreven worden welk regime wordt toegepast 
m.b.t. het gebruik van mobiele telefoon gedurende de (onderhouds) stops. 
 
Het gebruik en/of het voorhanden hebben van een mobiele telefoon in een 
termination room is verboden wegens interferentiegevaar. 
 

Explosieveiligheids-
document  
HAE-028237 . 

10. Er is meldings- en registratieplicht bij het betreden van de blauwe zones. 
 

Terreintoegang en 
veiligheidszones - 
HAE-027350 

11. Op het Yara Sluiskil terrein geldt een algemeen verbod op het gebruik 
van Alcohol en drugs. 
 

Alcohol en 
drugsbeleid + 
Handhaving  
HAE-027257, tab 4 
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12. Het dragen van ringen aan handen is verboden: 
- Bij werkzaamheden van operators (incl verlading)  
- Bij monsternames in de verschillende afdelingen 
- Bij werkvergunning plichtige karweien  
- Bij werkzaamheden die voor een stop/project vergunningsvrij zijn 

gemaakt. 
- Bij werkzaamheden bij en binnen werkplaatsen van onderhoud en 

contractors op het leverancierspark 
- Bij werkzaamheden in het magazijn 
- Bij uitrukken en oefeningen van de brandweer 

 

13. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd indien hiervoor een 
werkvergunning is uitgeschreven. Bij uitvoeren van werkzaamheden dient 
men kennis te hebben van de  veiligheidsvoorschriften/specifieke 
voorschriften die geldig zijn in de betrokken afdeling. 

Werkvergunningen-
stelsel – HAE-026168 
. 

14. Het is verboden brandblusmiddelen, nooduitgangen of nooddouche te 
blokkeren. 

 

15. Onveilige situaties en handelingen, dreigend gevaar met betrekking 
tot  veiligheid/gezondheid/ milieu dient men direct  te melden. 

 

16. Bij overtreding van de gedragsregels volgt er handhaving en sanctionering. 
Op Yara Sluiskil B.V. is een handhavingsbeleid van kracht, dat o.m. van 
toepassing is op PBM-dracht, werken op hoogte, werken in besloten ruimte, 
alcohol- en drugsbezit, verkeer... In het uiterste geval kan dit aanleiding 
geven tot ontslag of verwijdering van het terrein. 

Handhavingsbeleid - 
HAE-027257, tab 8 

17. Diefstal is verboden. Yara is niet aansprakelijk  voor eventuele 
vermissingen. 

 

 


