
Welkom bij VYNOVA Belgium 

 

 

 



Voorwoord 

 Jouw en onze veiligheid zijn zeer belangrijk, daarom gelden in een 

chemisch bedrijf procedures die je moet kennen. In deze presentatie zijn de 

belangrijkste voorschriften opgenomen. 

 

 Laat je daarenboven steeds uitvoerig informeren door  

jouw chef, ervaren collega’s of opdrachtgever.  

Domme vragen bestaan niet! 

 

 Veilig werken eist dat je de gevaren herkent en jezelf en je 

collega’s beveiligt.  

 

 We wensen je alvast een veilig en succesvol werk in onze 

onderneming! 

 

Luc Leunis 

Executive Vice-President 

VYNOVA 



Veiligheidscharter 

Veilig werken is een essentiële voorwaarde om op de site van VYNOVA en 

INEOS te Tessenderlo te mogen werken. 

 Alle ongevallen zijn te vermijden! Door een doorgedreven preventiebeleid en 

een veiligheidscultuur die door IEDEREEN gedragen wordt. 

 Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid maar ook voor die van 

anderen. Breng nooit anderen in gevaar en spreek mekaar aan op onveilige 

situaties of onveilig gedrag: Brother’s-keepers. 

 Ieder heeft de plicht om het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of 

werkmethodes te verbieden en onveilige werken te stoppen. 

 VYNOVA en INEOS hebben als opdrachtgevers het recht werken stil te leggen 

als ze onveilig zijn. 

 Meld incidenten/bijna-ongevallen onmiddellijk aan je directe leidinggevenden 

en VYNOVA. Laat kwetsuren steeds verzorgen.   

 

 



 

 

 

 

 

 Respecteer steeds de 10 

gedragsveiligheidsprincipes 

deze zijn zowel bij VYNOVA als 

INEOS van toepassing. 

 

Veiligheidsprincipes 



 

 

 

 

 

Life Saving Rules 

• Respecteer altijd de 7 Life 

Saving Rules (LSR)!  

• De LSR hebben tot doel 

om het aantal ernstige 

incidenten en ongevallen 

sterk te verminderen! 

• Afwijkingen/overtredingen 

van LSR melden en 

onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 



TOEGANG EN VERKEER 
 



Toegang 

 Je PERSOONLIJKE badge heb je steeds bij. 

 Er wordt INDIVIDUEEL getikt. 

 Je tikking wordt gebruikt voor verzamellijsten bij noodsituaties. 

 Kinderen jonger dan 15 jaar en huisdieren zijn verboden op de site.  



Verkeer 

 Enkel voertuigen met specifieke toelating op het bedrijf. 

 De Belgische wegcode is van toepassing. 

 Max. 30 km per uur en gordelplicht. 

 Extra aandacht voor fietsers, voetgangers en industriële 

voertuigen zoals heftruck, bulldozer of hoogtewerker. 

 Parkeer op de aangeduide parking. 

 Niet parkeren voor blushydranten, onder pijpenbruggen en 

nabij spoor. 



Slagbomen 

 EX zones (explosie gevaarlijk)  zijn afgesloten door 

slagbomen of paaltjes. 

 Je opent deze NOOIT zelf.  

 Brandwacht moet geroepen worden.  

 



Fietsen 

 Het gebruik van fietsen op de site is beperkt.  

 Fietsgebruik door derden enkel toegelaten mits goedkeuring. 

 

 Fiets moet in orde en gecontroleerd zijn, 

te herkennen aan  gele sticker. 

 

 Als fietser controleer je telkens de staat van 

je fiets voor gebruik. Gebruik nooit een fiets 

met gebreken.  

 Fietser moet gekwalificeerd zijn,  

te herkennen aan groene sticker. 



Walk in Safety 

Veel ongevallen in de chemische industrie 

gebeuren tijdens verplaatsingen te voet.  

 In een chemisch bedrijf zijn dan ook steeds val- en 

struikelrisico’s aanwezig zoals trappen, randen van 

inkuipingen en slangen of elektrische snoeren over 

vloeren.  

 Wees steeds aandachtig tijdens het lopen en het 

nemen van trappen.  

 Hou je ogen op de weg en het traject gericht. Let op 

voor laaghangende leidingen, uitstekende 

onderdelen van installaties. 

 Neem steeds de leuning vast op de trap. 

 Loop of spring niet. 

 Laat je niet afleiden door collega’s, derden. 

 Combineer geen taken tijden het verplaatsen. 

Telefoneer niet, vul geen documenten in, ….. 

 



Toe- en uitgangscontrole 

 Toe- en uitgangscontroles kunnen willekeurig plaatsvinden en 

hebben tot doel ontvreemding van goederen in de 

onderneming of werkplaats te voorkomen. 

 Alle in- en uitgangen zijn voorzien van camerabewaking. 



VERGUNNINGEN 



Start werkzaamheden 

 

 

 

 Alleen met een geldige 

werkvergunning/meldingsvergunning en uitgevoerde 

LMRA start je het werk. 

 Elke vergunning en LMRA moet ter plaatse bij de 

uitvoerder aanwezig zijn.  

 De voorwaarden uit de vergunning moeten gevolgd 

worden. 

 Stop de werken indien de omstandigheden plots wijzigen. 

(lek product, weersomstandigheden, ander gereedschap)  

 Controleer steeds dat je werkt aan het juiste apparaat. 

 Bij een alarm vervallen automatisch alle vergunningen. 

 De uitvoerders dienen steeds over de vereiste kwalificaties te beschikken. Vb. 

hoogwerker, heftruck, gebruik van valbeveiliging, stellingbetreding, … Bewijzen 

of opleidingscertificaten moeten op vraag voorgelegd kunnen worden. 

 



Algemene werkvergunning  

 Een contractor werkt STEEDS met een werkvergunning. 



Maatregelen te nemen door jou 

 

 

 

 De maatregelen die JIJ moet treffen, 

bovenop de standaard maatregelen, 

zijn op vergunning aangeduid.  

 

 JIJ tekent de vergunning af op de 

achterzijde ter kennisname van de 

voorschriften. 

Jef Franssen 

24/03/2013 



Heetwerkvergunning 

 Heetwerkvergunning geeft toestemming tot heetwerk in zones met verhoogd 

brand- en explosiegevaar.  

 Volg de specifieke maatregelen op. 

 In functie van het type werk zal er een brandwacht aanwezig zijn. 



Besloten ruimte vergunning 

 

 

 

 Het betreden van een besloten ruimte, zelfs gedeeltelijk bijv. enkel met het hoofd, 

vraagt om een extra vergunning.  

 Ze geeft je toelating om tanks, kolommen of andere besloten ruimten te betreden. 

 De maatregelen die je moet treffen, bovenop de standaard maatregelen, zijn op de 

vergunning aangeduid. 

 Er dient permanent een veiligheidswacht aanwezig te zijn. 

 Betreders dienen een harnasgordel te dragen + een persoonlijke LEL/O2*-meter. 

 • LEL: lower explosion limit  

• O2: zuurstof 



Graaf vergunning 

 

 

 

 Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden met machines, onafhankelijk de 

diepte, is een graaf vergunning nodig.  

 Plannen van ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen dienen aanwezig te 

zijn op de werkplek. 

 



Einde dagtaak 

 

 

 

 Op het einde van het werk/dag ga 

je je afmelden op de afdeling en 

moet je alle vergunningen weer 

inleveren. 

 VERLENGEN: indien je dag later 

terugkomt. 

 AFMELDEN:  werk klaar. 



LMRA – Laatste Minuut Risico Analyse 

 Voor aanvang van ieder werk doe je zelf een laatste veiligheidscontrole, een 

laatste minuut risico-analyse. 

 De  11 LMRA vragen zullen je hierbij helpen. 

 Je mag de werken niet starten als je op 1 van de vragen met NEE 

geantwoord hebt.  

 Als je het werk niet veilig kan uitvoeren, werk dan een oplossing uit in overleg 

met je collega’s, je baas of Vynova-leidinggevende. 

 

 

 



LMRA kaart 

 Iedere uitvoerder neemt deel aan de LMRA en tekent op de 

achterzijde af. 

 Na verzamelalarm dient er opnieuw LMRA te gebeuren. 

 

 



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onontbeerlijk in een chemisch 

bedrijf, zo ook op de site van VYNOVA en INEOS.  

 

Uit voorzorg om de uitvoerders te beschermen, is vaak een uitgebreid pallet 

aan PBM’s vereist. De aangegeven PBM’s zijn dan ook steeds verplicht te 

dragen.  



Persoonlijke beschermingsmiddelen – PBM’s 

 Fabriek is ingedeeld in PBM zones: geel – blauw – rood. 

 

 

 



Persoonlijke beschermingsmiddelen – PBM’s 

 Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de 

aangegeven zone. 

 

 

 



STANDAARD VERPLICHT 

Hoofdwegen 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

Productiezone 

BLAUW 



 
       

Productiezone 

ROOD 



Persoonlijke beschermingsmiddelen – PBM’s 

 Specifieke PBM’s zijn vereist naar gelang de risico’s verbonden aan het werk 

voorbeeld: lassen, slijpen, openen van leidingen waarin gevaarlijke producten 

aanwezig waren. 

 Deze PBM’s worden opgenomen in de werkvergunning en zijn verplicht te 

dragen. 

   

 

 

 



 

 

 

DE GEVAREN VAN CHEMICALIËN 

Het belangrijkste eindproduct van VYNOVA Tessenderlo is MVC of 

monovinylchloride, de basisgrondstof voor de productie van PVC. De productie ervan 

vindt plaats op de MVC-plant met ethyleen en chloorgas als grondstoffen. Het 

chloorgas is afkomstig van de Elektrolyse-plant. 

 

Andere belangrijke chemische stoffen op de site zijn zoutzuur (HCl), zwavelzuur 

(H2SO4), natronloog (NaOH), kaliloog (KOH) en javel (NaOCl). 

 

Voor Tessenderlo Chemie produceert VYNOVA ijzerchloride (FeCl3) en sulfhydraat 

(NaHS). Het laatste op basis van waterstofsulfide (H2S). 

 

INEOS gebruikt chloor en tolueen om benzylchloride (CBY1) en afgeleiden te 

produceren.   

 

   

 

 

 



De gevaren van chemicaliën 

 VYNOVA Tessenderlo en INEOS zijn beiden SEVESO bedrijven vanwege de 

productie en opslag van gevaarlijke producten. Ze zijn alomtegenwoordig op 

de site. 

 

 Ga er nooit vanuit dat dampen en plassen, waterdamp of gewoon water zijn. 

Wees steeds voorzichtig en vraag de productieafdeling om een controle. 

 

 Vrijzetting van producten, lekken en geurhinder zijn niet normaal. Stop de werken 

en meld dit onmiddellijk aan de productieafdeling. 

  

 Respecteer steeds de PBM-voorschriften van je vergunning.  

   

 

 

 



Cl2 - chloor 

 Productie van chloor op elektrolyse-afdeling en verbruikt door alle afdelingen.  

 Geel groen gas met stekende geur. 

 Bij lage concentraties (3 tot 15ppm) zorgt chloor voor irritatie van de luchtwegen. 

 Vanaf 30ppm: zware hoest, braken en moeilijk ademen.  

 Bij nog hogere concentraties (>50ppm) is ernstige longschade te verwachten 

mogelijk met dodelijke afloop.  

 

 

 



H2S - waterstofsulfide 

 Productie van H2S op sulfhydrate-afdeling.  

 

 Kleurloos en giftig gas. 

 

 Bij lage concentraties ruikt het gas naar rotte eieren. (<150ppm) 

 Bij hoge concentraties  is het gas reukloos en kan het leiden (>500ppm) tot 

onmiddellijke bewusteloosheid met de dood tot gevolg.  

 

 Individueel dragen van H2S-meter verplicht in sulfhydrate installaties. 

 Bij alarm ga je naar de meetkamer.  

 Bijna dodelijk ongeval op onze site 28/1/2010 doordat H2S gevormd werd bij 

verkeerd mengen van producten.  

 

 



Bijtende producten 

Diverse zuren en basen op ALLE afdelingen 

 

Zuren 

Zwavelzuur  -   H2SO4 

Zoutzuur    -   HCl 

Ijzer-3-chloride – FeCl3 

Benzaldehyde - BAH 

Basen 

Natronloog   -   NaOH 

Kaliloog        -    KOH 

Javel    - NaOCl 

Natriumwaterstofsulfide -NaHS 

Natriumsulfide  - Na2S 



Producten met gezondheidseffecten op lange termijn 

MVC afdeling 

Monovinylchloride MVC 

1,2 dichloorethaan EDC 

Lights 300 

Lights 500 

Heavies 

Solvesso 

ICT - BZC 1 en 2 afdeling 

Tolueen 

Ortho chloro Tolueen 

Benzylchloride CBY1 

Benzalchloride CBY2 

Benzotrichloride CBY3 



Ontvlambare producten 

MVC afdeling 

Monovinylchloride MVC 

1,2 dichloorethaan EDC 

Lights 300 en 500 

Heavies 

Ethyleen 

Aardgas 

ICT - BZC 1 en 2 afdeling 

Tolueen 

Ortho chloro Tolueen 

Sulfhydrate 

Waterstof   

Waterstofsulfide – H2S 

Electrolyse 

Waterstof   



 

 

 

 

 

Meettoestellen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ELY Trekgang cellenhal ELY2 

Sulfh Buiten aan meetkamer sulfhydrate 

BZC Meetkamer BZC1 kant productie 

LVM MVC1 tov lokaal chef van dienst 

LVM MVC2 tov lokaal chef van dienst 

Bump als gebruiker steeds 

ZELF je toestel! 

 Soms zijn meettoestellen op de werkplaats vereist. (zie werkvergunning) 

 Veelgebruikte meettoestellen: H2S, O2/LEL, Cl2  

 Vraag uitleg bij de werking en hun ingestelde alarmniveaus en hoe te reageren. 

 Bump de toestellen steeds voor gebruik!  



Gebruik van nood- en oogdouches 

 ELK productcontact > 15 minuten spoelen. 

 Gebruik nood- of oogdouche. 

 Bel 5555 

 Ga STEEDS naar medische dienst, ook bij twijfel. 



 

 

 

AAN HET WERK 



Elektrische machines en kabels 

 Toestellen met beschadigde kabels vormen een groot elektrocutiegevaar en 

mogen nooit gebruikt worden. Elektrische machines en kabels moeten in 

perfecte staat zijn. Controleer ze voor gebruik. 

 Hou kabels zoveel mogelijk weg van doorgangen en trappen. Gebruik bij 

voorkeur S-haken om kabels op te hangen. 



Afbakeningen 

 

 

 

 Als je werken uitvoert die gevaar voor 

anderen inhouden (bijvoorbeeld 

montagewerken, gridstralen, hijswerken, 

wegnemen of losmaken van 

roostervloeren…), dan moet de risicozone 

afgebakend worden (bv. met 

signalisatielint en label). 

 

 

 Nieuwgebouwde platformen, putten, kuilen, 

… moeten worden afgebakend met een 

stevige afbakening (in hout of metaal). 

 Probeer tijdens werken uit de “line of fire” te 

blijven. Hiermee bedoelen we het traject van 

plots vrijkomende energie. Vb. hou 

werkstukken in takels nooit vast bij de 

uiteinden (klemmingsgevaar). 

 

 



Werken op hoogte 

 

 

 

 Gebruik individuele valbescherming bij valgevaar van meer dan 2 meter, ook bij 

werken op ladders. 

 Vermijd het gebruik van ladders. Geef de voorkeur aan stellingen/hoogwerkers. 

 In een hoogwerker is het dragen en vastmaken van valbescherming verplicht. 

 Openen van roostervloeren vereist toelating van VYNOVA/ICT (VGM064).   

 

 

Bijna-ongeval: val door losliggende 

rooster op 14/05/2014 



Gebruik van stellingen 

 

 

 

 Stellingen mogen enkel betreden worden 

wanneer er een geldig label aanwezig is. 

 
 Aanpassingen, hoe klein ook zelfs het 

tijdelijk verleggen van een plank, mogen 

enkel uitgevoerd worden door erkend 

stellingbouwer.  

 

 

 Orde en netheid, ook op stellingen! 

 

 
 

 

 Gebruik nooit installatiedelen, pijpleidingen 

of kabelgoten  

als steun of  

als loopplatform.  

 

 



 

 

 

 

 

 Gebruik van ladders voor uitvoering van werken = 

uitzondering. 

 Werken op ladder met stahoogte >7m zijn verboden. 

 Voorwaarden: korte termijn, geen zware werken, niet 

ver reiken en 3-punts contact . 

 Afwijken kan mits risicoanalyse.  

 Stahoogte > 2m dan ladder vastmaken of 2de 

persoon om ladder vast te houden. 

 Geen 3-puntscontact  valbeveiliging dragen. 

(valhoogte ~ type valbeveiliging) 

 Zorg voor een goede opstelling van de ladder. 

 Vul steeds LMRA vooraleer de ladder te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik van ladders 

Goed 

VYNOVA, onze toekomst begint met veiligheid! 



 

 

 

 

 

Veilig werken aan installaties 

• Installaties worden enkel bediend door VYNOVA personeel.  

• De veiligstelling van installaties is zichtbaar door de labelling m.b.v. 

gevarenkaarten.  

• Bij werken aan draaiende installaties. 

      Slot op werkschakelaar, dit is vermeld op je werkvergunning. 

 

• Bruin slot in the field voorzien van:  

• Naam firma 

• Naam VYNOVA verantwoordelijke 

 

 

 

 

 



 

 

 

HYGIENE, ORDE EN NETHEID 



Orde en netheid 

 

 

 

 Ongevallen worden vaak veroorzaakt door een slordige werkplek. 

 Na het werk moet elke uitvoerder zijn werkplaats opgeruimd en proper 

achterlaten. Hieraan herkent men een echte vakman. 

 Altijd en overal! 

 

 



Noodvoorzieningen 

 

 

 

 Brandblussers moeten bereikbaar blijven. 

 Brandweerkasten zijn verzegeld en mogen enkel geopend worden in geval 

van brand. 

 

 



 

 

 

ONGEVALLEN EN NOODSITUATIES 



Ongevallen en noodsituaties 

Ongeval?! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gasuitbraak?! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Brand?! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Drukknoppen in installaties genereren alarm. 

 Je moet ze gebruiken in geval van nood. 

 Of je belt 5555. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ongevallen en noodsituaties 



Verzamelalarm 

 Eén alarm = VERZAMELALARM. 

 

 Breng je werkplek in een veilige toestand. 

 Alle vergunningen en LMRA kaarten vervallen. 

 Ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats,  

loodrecht op de windrichting. 

   

 Monotoon signaal = einde verzamelalarm. 

 Opnieuw aanmelden werkvergunning. 

 

 

 TEST = iedere woensdag 10u 

 

   



Verzamelplaats 

 Op je werkvergunning staat  

je voorkeur verzamelplaats. 

 Ga naar de dichtstbijzijnde  

verzamelplaats, loodrecht op wind. 

 

 

  Ga in vak C staan. 

 

 

 De verzamelplaatsleider geeft instructies. 

 Geen verzamelplaatsleider,  

meld ZELF je aanwezigheid telefonisch aan een meetkamer 

of aan de bewaking. 

   



Verbodstekens 

   

 

 

 

 

 

TOTAAL               

vuur- en rookverbod 

(ook in voertuigen)  

 

 

 

 

 

Verbod tot  

het binnenbrengen,       

het bij zich hebben en  

het gebruik van            

alcohol en drugs 

Roken enkel 

toegestaan in 

rookzones. 

Rookzones in de fabriek 

Helm- en brilplicht. 

Verboden te eten en te 

drinken. 



Verbodstekens 

   

Algemeen GSM-verbod in alle productie-installaties. 

Explosieveilige GSM toegelaten in productie-

installaties mits VYNOVA goedkeuring. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.goedekoper.be/admin/uploaded_images/65825_gsm.jpg&imgrefurl=http://www.goedekoper.be/ssc.php?cat_id=4&sub_cat_id=13&ssc_id=68&usg=__eMEr_1jEEmPOAnlD5dOCg5vXPL0=&h=532&w=600&sz=34&hl=nl&start=1&zoom=1&tbnid=ZHd6Rsam14oOHM:&tbnh=120&tbnw=135&ei=VV5UUYDPNczcsgbZ_4DgCw&prev=/search?q=gsm&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.fnac-static.com/multimedia/images_produits/zoom/3/4/1/0843163050143.jpg&imgrefurl=http://www.nl.fnac.be/BlackBerry-Curve-8520-BlackBerry-smartphone-GSM/a3676033&usg=__UNtHbSSj9B--QHv9SOZ_QFII3BU=&h=750&w=413&sz=68&hl=nl&start=4&zoom=1&tbnid=_CDUpG_fD7FJ6M:&tbnh=141&tbnw=78&ei=gF5UUYXoMIK0tAb8sIDgDA&prev=/search?q=gsm+blackberry&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAw


Verbodstekens 

   

 

 

 

Verbod tot                

eten en drinken           

in productie-installaties en werkplaatsen 

 

 

 

Verbod tot fotograferen 

 

 

 

Verboden toegang  

voor onbevoegden 



 

 

 

MILIEUZORG 



Milieuzorg 

 Afval wordt gescheiden ingezameld. 

 

 Materialen besmeurd met product = Klasse 1 Afval. 

 

 Wat je in geen geval mag doen is restmaterialen 

 verbranden op het fabrieksterrein. 

 

 Giet nooit producten in het riool zonder dat  

daar opdracht toe gegeven is door een leidinggevende. 

 

 

 



Onthaalbrochure Test 

 

 

 

 We hopen dat je deze instructies goed begrepen hebt. 

 Je dient te slagen in de test om een persoonlijke badge te krijgen. 

 Je kan de belangrijkste veiligheidsinstructies nalezen in de kaart die je ontvangt.  

 We wensen je alvast veel succes en een veilige uitvoering van je werk! 


