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Inleiding
Dit reglement geldt voor alle locaties van Attero en VAR. Overal in dit document waar Attero staat, geldt dit dus voor Attero
én VAR.
Hiermee willen wij de veiligheid van uw en onze medewerkers op onze locaties zoveel mogelijk bevorderen.
Het reglement bestaat uit drie delen:
• deel 1 Algemene regels
• deel 2 Transportregels
• deel 3 Veiligheids- en milieuregels
Achter ieder deel vindt u een bijlage. Daarin staan de bepalingen die specifiek voor de verschillende locaties gelden.
Wat geldt voor dit reglement?
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Attero. Kan dat niet omdat er onmiddellijk gehandeld moet
worden? Dan heeft het door Attero aangewezen personeel dezelfde bevoegdheden als de directie.
Klachten en incidenten meldt u via de meldingprocedure die op de locatie geldt.
Wij mogen altijd nadere regels stellen voor de uitvoering van dit reglement.
Afwijkingen van dit reglement gelden alleen als wij deze uitdrukkelijk aanvaarden. De algemene voorwaarden van Attero
gelden. Tenzij het anders staat vermeld in dit reglement. Algemene voorwaarden van anderen gelden niet.
Dit reglement heet: ‘Locatiereglement Attero versie 2014’. Het gaat in op 1 januari 2014 en komt in de plaats van eerdere
versies.
We hebben per locatie een verkorte instructie gemaakt. Die is voor partijen die geen locatiereglement krijgen. Daarin staan de
regels die voor de betreffende locatie het meest relevant zijn.
Heeft u vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de QHSE-beleidsmedewerker van Attero of een e-mail sturen naar
info@attero.nl.
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1. Algemene regels
1.1

Inleiding
De algemene regels zijn bestemd voor iedereen die op een locatie van Attero is.

1.2

Toegang locatie
Het betreden van de locatie is op eigen risico.
Iedereen die een locatie komt bezoeken, is verplicht zich te melden en te laten registreren.
Bezoekers die onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren moeten zich altijd kunnen legitimeren. Dit kan alleen met
een origineel identiteitsbewijs. Ook kan een tewerkstellingsvergunning zijn vereist. Een origineel identiteitsbewijs is
een paspoort of identiteitskaart waarop nationaliteit of verblijfsstatus staat vermeld. Medewerkers die geen Nederlands
spreken, moeten zich in het Engels, Duits of via een tolk verstaanbaar kunnen maken. Hun werkgever moet de tolk
inschakelen. Bij ontdoeners/vervoerders controleren wij of ze beschikken over een bewijs dat zij op de locatie afval
mogen aanbieden. Dat bewijs moet door of namens Attero verstrekt zijn.
Chauffeurs en andere bezoekers kunnen worden gevraagd zich te legitimeren. Dit mag met een geldig rijbewijs.
Op de locaties zijn de regels van het R.V.V. (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) van toepassing.
Doe de lichten van uw voertuig op de locatie aan. Volg gemarkeerde en aangegeven routes. Rijd stapvoets bij in- en
uitgangen en in doorgangen van gebouwen.
Parkeren mag alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
De beveiligingsdienst mag personen controleren die een Attero-locatie willen betreden of verlaten. Ook andere Atteromedewerkers die door de directie daartoe bevoegd zijn mogen dat doen. Neemt iemand iets mee dat hij of zij niet mag
meenemen? Dan schakelen wij altijd de politie in. Wij mogen mensen de toegang tot de locatie weigeren. Wij mogen
ook mensen van de locatie verwijderen.
Wij kunnen afwijken van de algemeen geldende voorschriften. Bijvoorbeeld voor bezoekers die onder begeleiding
tijdens excursies en rondgangen op een Attero-locatie zijn.

1.3

Veiligheid
De afvalbranche heeft een eigen arbocatalogus samengesteld. In samenwerking met brancheorganisaties, sociale
partners, bedrijven en werknemers. Alle voorschriften en aanbevelingen in deze arbocatalogus gelden voor de hele
afvalbranche. De Inspectie SZW (vroeger de Arbeidsinspectie) heeft deze voorschriften en aanbevelingen goedgekeurd.
De arbocatalogus is te vinden op http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl
De arbocatalogus beschrijft de risico’s en de daarop te nemen beheersmaatregelen voor:
• algemeen;
• inzamelen huishoudelijk afval;
• inzamelen bedrijfsafval;
• inzamelen gevaarlijk afval;
• milieustraat en KGA-depot;
• bewerken huishoudelijk afval;
• bewerken bedrijfsafval;
• bewerken gevaarlijk afval;
• composteren en vergisten;
• verbranden;
• storten;
• rioleringsbeheer.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. De veiligheidshelm moet voldoen aan NEN-EN 397. Dit is verplicht op de
hele locatie en in gebouwen met bedrijfsinstallaties. Kantoren, kantines, controleruimtes en MCC-ruimten vormen
hierop een uitzondering.
Het dragen van veiligheidsschoenen of -laarzen is verplicht. Op de hele locatie en in gebouwen met bedrijfsinstallaties
en in MCC-ruimten. Deze schoenen of laarzen moeten voldoen aan EN-ISO 20345 en EN-ISO 20346 in S3-uitvoering en
zijn uitgevoerd met een stalen neus en stalen tussenzool. Het dragen van veiligheidsklompen is niet toegestaan.
De verplichting geldt niet in kantoren, kantines, controleruimten en als men over (daarvan vrijgestelde) looppaden loopt.
Deze zijn rood of groen gekleurd.
Ook het dragen van reflecterende werkkleding (boven de taille) of een veiligheidshes is verplicht op de hele locatie.
Net als voor veiligheidsschoenen hoeft dit niet in ruimten zoals kantoren, kantines en in controleruimten, maar wel in
MCC-ruimten. Gelden er afwijkende bepalingen? Dan wordt dit door borden (pictogrammen) aangegeven. Werkkleding
moet afdoende bescherming bieden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij laden, lossen, bewerken en/of
verwerken van afvalstromen draagt u volledig lichaamsbedekkende werkkleding.
U mag in de installaties geen veiligheidshes dragen bij brandgevaarlijke situaties of werkzaamheden. Dat geldt ook voor
het werken aan of bij bewegende installatie- of machineonderdelen. In die gevallen draagt u dus reflecterende
werkkleding, maar geen veiligheidshes.
Het gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht daar waar aangegeven.
Signaleringen in de vorm van gebods- en verbodsborden en overige tekens en teksten moeten worden opgevolgd.
Hebt u een pacemaker? Dan mag u niet naar binnen in ruimten met krachtige elektromagneten. Dit wordt aangegeven
bij die ruimten.
Behoort u niet tot het eigen productiepersoneel? Dan heeft u voor het uitvoeren van werkzaamheden aan installaties
altijd een werkvergunning en/of aantoonbare instructie nodig. Voor risicovolle werkzaamheden is altijd een aanvullende
veiligheidsinstructie of Taak Risico Analyse (TRA) verplicht.
Het is verboden om op een locatie van Attero onder invloed te zijn van alcohol of drugs. Ook mag u deze op de locatie
niet in uw bezit hebben of gebruiken. U bent verplicht aan controles hierop mee te werken.
Bij alcoholcontroles gelden de volgende criteria:
1. Tussen 0,2‰ en 0,5‰: werkverbod van 4 uur.
2. Gelijk aan of meer dan 0,5‰: werkverbod van 12 uur en een verbod voor deelname aan het verkeer.
Als dat nodig is, nemen we maatregelen. Wij lichten de werkgever in.

1.4

Milieu
Waaivuil, stof, versmering, stankoverlast, geluidsoverlast en dergelijke moeten tot een minimum beperkt worden.
Bij het transporteren, overslaan en verwerken van afvalstoffen op de locatie moet u hiervoor maatregelen treffen.
De op- en overslag en verwerking van afvalstoffen mag alleen plaatsvinden op plaatsen die daarvoor zijn aangewezen.
Werk met chemicaliën altijd op vloeistofdichte vloeren of boven een lekbak. Let goed op de opvangvoorzieningen.
Voorkom morsen tijdens het verladen van bulkvloeistoffen. Plaats zo nodig een lekbak onder het vul- of lospunt. Houd u
aan de voorschriften zoals deze staan vermeld op het veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS).
Gemorste stoffen, zoals oliën en vetten, moet u direct opnemen. Zo kunnen ze zich niet verder verspreiden.
Gebruikte absorptiekorrels vallen onder Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Die moet u dus op de daarvoor voorgeschreven
manier verwijderen.
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Het wassen van een voertuig mag alleen op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. U mag alleen de buitenkant en chassis
wassen. Spoelwater en afvalwater afkomstig van voertuigen moet u in het riool lozen dat daarvoor bedoeld is. Dat mag
pas na toestemming van een leidinggevende of een contactpersoon. Verstoppingen van riolen, putten en dergelijke
moet u direct melden.
Dit geldt ook voor het uitspoelen van digestaatbakken.
De totale geur van alle activiteiten op Attero-locaties mag geen hinder voor de omgeving veroorzaken. Wilt u nieuwe of
incidentele activiteiten uitvoeren die geur kunnen veroorzaken? Overleg dan eerst met de afdelingsleiding. In geval van
hinder voor de omgeving kunnen wij bepaalde activiteiten stopzetten.
Werkzaamheden die extra lawaai veroorzaken naar de omgeving toe, mag u alleen uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00
uur. De medewerkers die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten worden geïnstrueerd het geluidsniveau tot
een minimum te beperken.
Wilt u nieuwe of incidentele activiteiten uitvoeren die extra geluid naar de omgeving kunnen veroorzaken? Dan moet u
eerst overleggen met de afdelingsleiding.
Beperk het verwaaien van stof en deeltjes tot een minimum. Ook niet naar andere bedrijfsactiviteiten op de locatie.
Dat doet u bijvoorbeeld door stoffen of materialen af te dekken of te bevochtigen.
Het plaatsen van extra verlichting of het veranderen van bestaande verlichting is niet toegestaan als dit leidt tot overlast
voor de omgeving. Ook hiervoor overlegt u eerst met de afdelingsleiding.
Voor gevaarlijke afvalstromen zijn er aparte opslagvoorzieningen op de locaties aanwezig. Onder gevaarlijke
afvalstoffen vallen bijvoorbeeld zaken als:
• oliefilters;
• afgewerkte olie;
• ander oliehoudend afval;
• TL-buizen;
• lege vaten.
Het afleveren van privé gevaarlijk afval en klein gevaarlijk afval is niet toegestaan.

1.5

Orde, netheid en hygiëne
Roken op de locaties is verboden. Het mag alleen op de speciaal daarvoor aangegeven plaatsen. In cabines van
voertuigen mag u niet roken, als u op de locaties bent.
U mag alleen drinken en eten in de daarvoor bestemde ruimten. Voordat u deze ruimte binnengaat, trekt u uw vuile
kleding en schoeisel uit. Uiteraard wast u ook uw handen.
Kleding die is vervuild met een schadelijke stof, mag u niet langer dragen dan nodig is voor het uitvoeren van de
werkzaamheden waarvoor ze bedoeld zijn. Laat vervuilde kleding achter op de daarvoor bestemde plaats.
Laat wondjes direct behandelen om infectie te voorkomen.
Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

1.6

Calamiteiten
Stel u op de hoogte van de voor de locatie geldende alarminstructie en de nooduitgangen. Zodat u weet wat u moet
doen bij een calamiteit.
Blokkeer nooit vluchtwegen, looppaden, trappen, uitgangen, schakelkasten en liften. Bepaalde apparatuur moet direct
bereikbaar te zijn. Bijvoorbeeld schakelkasten en brandblussers.
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Waarschuw bij een calamiteit onmiddellijk de leidinggevende of contactpersoon van Attero. Of bel het interne
alarmnummer. Geef uw naam, de plaats en aard van de calamiteit door. Zijn er slachtoffers? Geef dan het aantal en aard
van de verwondingen door.
Bij brand waarschuwt u de mensen in uw omgeving en laat u het brandalarm afgaan als dat er is. Probeer een
beginnende brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Maar let wel op uw eigen veiligheid. Weet u niet hoe een
beginnende brand geblust hoort te worden? Doe het dan niet.
Hoort u een alarmsignaal of gesproken alarminstructie? Volg dan de instructies van de bedrijfshulpverlener (BHV-er) op.
Gebruik bij brand nooit de lift.
Een werkvergunning is in en na een alarmfase niet meer geldig. Stop de werkzaamheden dan op een veilige manier. Bij
hervatting van de werkzaamheden moet de werkvergunning opnieuw worden verleend.

1.7

Registratie incidenten en gevaarlijke handelingen en situaties
Alle incidenten, onveilige handelingen en situaties moet u direct melden aan de leidinggevende of contactpersoon van
Attero. Voorbeelden van incidenten zijn: ongevallen, brand, schades, grote lekkages, klachten en afwijkingen.
Leidt een ongeval tot verzuim? Dan moet u dit binnen 24 uur melden bij de verantwoordelijke contactpersoon van
Attero. Het kan zijn dat die een bewijs vraagt. Dat is bijvoorbeeld een doktersattest.
De leidinggevende of contactpersoon van Attero registreert de meldingen van incidenten en van onveilige handelingen
en situaties. Hij doet dit in het incidentenregistratiesysteem van Attero. Ook wanneer uw bedrijf een eigen
registratiesysteem gebruikt.
Bent u betrokken bij een incident? Dan vult u het registratieformulier in. U doet dat eventueel samen met de
leidinggevende of contactpersoon van Attero.
U vult in de omschrijving, gevolgen, direct genomen acties en advies. De leidinggevende, de veiligheidskundige en de
medewerker kwaliteit, arbo en milieu (KAM-medewerker) zorgen voor de verdere afhandeling.

1.8

Sanctiebeleid
Komt u als Attero-medewerker de bepalingen in dit locatiereglement niet na? Dan kan dit leiden tot
sanctiemaatregelen. Dit staat in de CAO en de arbeidsvoorwaardelijke regeling.
Bent u niet in dienst bij Attero en houdt u zich niet aan dit locatiereglement? Dan kan dat leiden tot bijvoorbeeld een
schriftelijke waarschuwing die wij ook naar uw werkgever of opdrachtgever sturen. Ook kan het zijn, dat u geen toegang
meer krijgt tot Attero-locaties.
Ook mag de Inspectie SZW (vroeger Arbeidsinspectie) direct een boete opleggen aan zowel de werknemer als aan de
werkgever.

1.9

Algemeen/diversen
Niet alles laat zich onderbrengen in regels en voorschriften. In bijzondere situaties moet u overleggen met uw
leidinggevende of contactpersoon. En dan maatregelen nemen om risico’s tot een minimum te beperken. Dat is een
kwestie van goed vakmanschap, maar ook van inzicht en gezond verstand.
Attero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van eigen medewerkers of werknemers
van derden. Ook niet voor het verloren gaan daarvan.
Bedrijven van derden zijn aansprakelijk voor alle schade die zij of hun personeel veroorzaken door het niet of
onvoldoende naleven van de (veiligheids)voorschriften op de locatie.
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U mag uit te voeren of uitgevoerd werk niet zonder toestemming van Attero openbaar maken in vak-, dag-, week-,
maandbladen en dergelijke. Dit geldt ook voor het maken van foto-, film- en video-opnamen op de locatie.

1.10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden van Attero, hoofdstuk 1.13, ‘Aansprakelijkheid en vrijwaring’.
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Bijlage Algemene regels
Locaties Attero en VAR
Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer intern alle Attero-locaties
Alarmnummer extern alle Attero-locaties
Alarmnummer intern VAR locatie Wilp
Alarmnummer extern VAR locatie Wilp
Algemeen landelijk alarmnummer
Beveiliging vanaf extern of mobiel (24 uur/dag)
Telefoniste

2222 (vaste telefoon)		
(088) 5502222
333 (vaste telefoon)
(055) 3018333
112
(088) 5501010
(088) 5501000

Bij een levensbedreigende situatie (maar niet bij brand) mag u zelf een externe hulpverlenende instantie oproepen (112).
Wel moet u dan direct daarna de afdeling Beveiliging hiervan op de hoogte stellen.

Locatie Wijster
Veiligheid
Voor de dagelijkse gang van de parkeerplaats (voor de meeste medewerkers bij het hoofdkantoor) naar de werkplek en terug is
het dragen van een veiligheidshes, veiligheidshelm en veiligheidsschoenen of -laarzen niet verplicht. Dit is een uitzondering op
de regel.

Calamiteiten
Brandalarm:
Volg de instructies op.

------- ------- ------- ------

Ontruimingsalarm:

----------------------------------

onderbroken signaal

ononderbroken signaal

Verlaat het gebouw zo spoedig mogelijk. Neem uw jas mee en ga op aanwijzing van de BHV-er direct naar de aangewezen
verzamelplaats. Hier wacht u verdere instructies af. Verlaat nooit de locatie zonder u bij de aangewezen personen te hebben
afgemeld.
In geval van een calamiteit parkeren chauffeurs hun voertuig op de containerwisselplaats. Daar wachten ze op nadere
instructies van de Beveiliging. Is dit niet mogelijk? Dan laat u het voertuig staan met de motor uit en de sleutel in het contact.
Ga dan naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats.
Schade en diefstal, evenals verdachte situaties, meldt u bij de afdeling Beveiliging en de leidinggevende of contactpersoon.

Locaties in Zuid-Nederland
Calamiteiten
Waarschuw bij een brand altijd de medewerkers van weegbrug of de contactpersoon van de locatie. Laat ook het brandalarm
afgaan (als dat er is).

Locatiereglement Attero versie 2014

11

Locatie Moerdijk-afvalenergiecentrale
Veiligheid
Voor de gemarkeerde paden is het niet verplicht om een veiligheidshes, -helm, -schoenen of -laarzen te dragen. Het gaat om
de paden van en naar de Receptie en van en naar de portiersloge en de SOI- slakkenopwerkingsinstallatie. Dit is een
uitzondering op de regel.

Calamiteiten
In geval van een calamiteit laten chauffeurs in de loshal hun voertuig staan met de motor uit en de sleutel in het contact.
Volg de aanwijzingen op van controleur, toezichthouder of BHV-er.
Bij brand drukt u de alarmknop in of belt het eerder genoemde alarmnummer.
Bij een ontruiming hoort u dat via een zogenaamd Slow-Whoop-signaal. Volg de aanwijzingen van het personeel op. Ga direct
naar de verzamelplaats. Hier wacht u verdere instructies af. Verlaat nooit de locatie zonder u af te melden bij de personen die
daarvoor zijn aangewezen. De algemene verzamelplaats is bij fietsenstalling portiersloge.
Schade en diefstal, evenals verdachte situaties, meldt u bij de leidinggevende of contactpersoon. Deze vult dan een
schadeformulier in. U moet zelf aangifte doen bij de politie, als dat nodig is.
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2. Transportregels
2.1

Inleiding
De transportregels zijn bedoeld voor ontdoeners en vervoerders. En voor iedereen die zich met een (motor)voertuig op
het terrein van een Attero-locatie bevindt.
Deze transportregels gelden voor het aanbieden en leveren van stoffen en afvalstoffen aan Attero. En ook voor het
afhalen van stoffen, afvalstoffen en producten afkomstig van Attero. U krijgt alleen toegang tot een locatie met
toestemming van de personen die u die mogen geven. De toegang is beperkt tot die gedeelten van de locatie waar u
moet zijn.
Als ontdoener of vervoerder moet u zich houden aan de transportregels en eventueel apart uitgereikte
veiligheidsinstructies. Ook volgt u de aanwijzingen van Attero op, of van degene die namens Attero de leiding heeft.
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan helpt de verantwoordelijke medewerker van Attero u graag verder.
De openingsdagen en –tijden van de Attero-locaties kunt u vinden in de Attero Atlas. Deze worden elk jaar vastgesteld en
kenbaar gemaakt. De Attero Atlas vindt u op de website van Attero: www.attero.nl.
Voertuigpech op een Attero-locatie verhelpen? Dat is alleen mogelijk na toestemming van de verantwoordelijke
medewerker van Attero. Deze wijst een plaats aan waar het voertuig gerepareerd kan worden.

2.2

Toegang locatie
Bent u ontdoener of vervoerder? Dan meldt u zich meteen na het binnenrijden bij de door borden aangegeven weegbrug/
receptie. Daar krijgt u verdere instructies.
Meerijdende passagiers mogen niet buiten de cabine van het voertuig komen. Uitzondering hierop kan zijn als de bijrijder
de chauffeur moet gidsen.
Voertuigen, aanhangwagens, containers en dergelijke moeten in een technisch goede staat verkeren.
De aanvoer van brandbaar afval of gft in loshallen is niet toegestaan in zogenaamde kippertrailers.

2.3

Laden/lossen
Vrachtverkeer mag zich alleen voor laden en lossen op de locatie bevinden. Bent u chauffeur en komt u goederen brengen
of halen? Dan meldt u zich altijd eerst bij de leidinggevende of contactpersoon of bij de shovelmachinist. Contact maken
met de shovelmachinist mag alleen vanuit uw cabine. Op een veilige afstand. Verwijst men u door naar een opstelplaats?
Dan wacht u daar tot u wordt opgehaald.
U volgt de aanvullende (veiligheids)voorschriften op die u op de los- of laadplaats krijgt. Wij controleren of u alle geldende
voorschriften naleeft.
Chauffeurs moeten altijd op het laadbordes van het voertuig blijven, als dat er is. Of ze moeten binnen een afstand van
maximaal 3 meter van het voertuig blijven. Zij moeten zichtbaar zijn voor het overige verkeer. Het is verboden om tussen
de shovel of kraan en de laadzijde van het voertuig te zijn. Lopen onder een geopende achterlader is verboden zonder
gebruik van de veiligheidssteun.
Wees bij het openen van containers bedacht op openslaande deuren (kleppen) en uitvallende lading. U moet zich houden
aan de geldende voorschriften op de los- of laadplaats.
Ziet u bij het openen van containers verstoppingen of andere onregelmatigheden? Dan meldt u dit aan de
verantwoordelijke medewerker van Attero en wacht u op instructies.
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13

Containers moeten op de daartoe aangewezen plaatsen worden gewisseld.
Ontdoener, vervoerder, hun personeel en het door hen gebruikt materieel mogen geen hinder en gevaar veroorzaken, of
de normale gang van zaken op de locatie belemmeren.
Het gewicht van de vrachtwagencombinatie mag het maximum toegestane totaalgewicht nooit overschrijden. Dat is in
Nederland 50 ton, in Duitsland 40 ton en in België 44 ton. Ook mag de door het ministerie opgegeven maximale massa
niet overschreden worden. Dit staat vermeld op het kentekenbewijs. Zie de artikelen 5.18.17a en 5.18.17b van Regeling
voertuigen. De vervoerder moet vóór aanvang van de belading het te beladen gewicht in tonnen aangeven. Tot een
maximum dat volgens het kentekenbewijs en/of maximum landentonnage is toegestaan. Te zwaar beladen
vrachtwagencombinaties krijgen pas toestemming om de locatie te verlaten, nadat het overgewicht is gelost. Vervoerders
van te zwaar beladen aankomende vrachtwagencombinaties worden hierop aangesproken. Bij herhaling zal de
leidinggevende worden geïnformeerd en zal Attero contact opnemen met de afzender of vervoerder, als dat nodig is.
Een voertuig moet zo zijn beladen dat de lading of delen daarvan onder normale verkeerssituaties niet van het voertuig
kunnen vallen of waaien. Zoals bij krachtig remmen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek. Dit staat in artikel
5.18.6 lid 1 van Regeling voertuigen. Losse lading moet goed zijn afgedekt, zodat niet het gevaar bestaat dat deze of
delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig kunnen vallen of waaien. Dit staat in artikel 5.18.6 lid 2 van Regeling
voertuigen.
Het voertuig moet zo zijn beladen dat het lossen van afvalstoffen ongestoord en vlot kan verlopen.
Kleden, zeilen, netten en dergelijke mag u pas verwijderen op de losplaats. Of op een andere plek die door de
leidinggevende of contactpersoon is aangewezen.
Het is niet toegestaan te staan of klimmen op voertuigen en containers.
Als ontdoener of vervoerder bent u verplicht om de op de locatie aanwezige hulpmiddelen te gebruiken om veilig te
kunnen op- of afzeilen. In de loshal(len) dient u op de aangegeven plaats en aangegeven wijze uw afdekzeil/-net te
verwijderen.
Gereedschappen, apparatuur en hulpmiddelen mag u alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt. U mag ze
niet gebruiken als hefboom of verlengstuk of om te forceren. Bijvoorbeeld bij het openen van containerdeuren.
U moet goederen en afvalstoffen op de aangegeven plaats lossen.
Let u erop dat u de los- en laadplaatsen in ordelijke staat achterlaat.
Houd werkverkeer goed in de gaten! Houd er rekening mee dat de bestuurders van de voertuigen u misschien niet zien.
U mag niet bellen als u rijdt, deuren bedient of containers op- en afzeilt.

2.4

Afgifte afvalstoffen
U mag als vervoerder of ontdoener op een Attero-locatie alleen afvalstoffen afgeven met toestemming van Attero.
Hierbij zijn de acceptatievoorwaarden van de locatie van toepassing. Ook moet u beschikken over alle documenten die
voor het transport en de afgifte aan de locatie noodzakelijk zijn.
Afval kunt u alleen afgeven binnen de openingstijden.
U mag niets uit de afvalstoffen of producten halen of meenemen. Ook mag u er niets bij doen.
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Bijlage Transportregels
Locatie Wijster
Voor de locatie Wijster is de enige aan- en afvoerroute: de A28, afslag 29 Dwingeloo, Wijster, Spier.

Locaties in Zuid-Nederland
Converteren: instructies voor de locaties Deurne, Maastricht, Moerdijk-compostfabriek
en Venlo
Algemeen
•
•
•
•

Shovels hebben in de hallen voorrang op ander verkeer.
Inhalen op het terrein is verboden.
Zorg ervoor dat u geen gft en lekwater op het buitenterrein morst.
U mag niet fietsen op deze locaties.

Converteren: instructies voor de locaties Deurne, Maastricht en Venlo
Lossen van gft
• Rijd stapvoets achteruit naar binnen. Er mag nooit meer dan één wagen binnen zijn.
• Los tegen het aanwezige gft. Volg eventuele aanvullende losinstructies op.
•	Moet u in de fabriek op een andere plaats dan op de gft-plaat lossen? Dan wacht u op de gft-plaat tot u nadere instructies
krijgt van de machinist.

Converteren: instructies voor de locatie Maastricht
Algemeen
•

Onder de hoogspanningsleiding(en) mogen delen van voertuigen niet hoger zijn dan 10 meter.

Converteren: instructies voor de locatie Moerdijk-compostfabriek
Lossen van GFT
•
•
•

Rijd stapvoets achteruit naar binnen.
Los in de ontvangstsluis nadat de toegangsdeuren gesloten zijn (maximale voertuiglengte 14,5 meter).
In verband met lossen in de stortbunker is zij-ontgrendeling van voertuigen verplicht.

Stort en overslag
•

Op deze locaties is fietsen verboden.

Locatie Moerdijk-afvalenergiecentrale
•

In de loshal moet u stapvoets rijden.
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3. Veiligheids- en milieuregels
3.1

Inleiding
De veiligheids- en milieuregels zijn voor iedereen die op een Attero-locatie is.
Bezoek van leveranciers op uitnodiging van een contractor/aannemer is alleen toegestaan na toestemming van een
leidinggevende van Attero.
De contractor/aannemer is ook verplicht:
•	zijn personeel en het personeel van zijn onderaannemers te instrueren over de inhoud van dit reglement en de
aanvullingen die gelden;
•	het personeel doeltreffend en specifiek gericht op zijn taken te instrueren over veiligheid, gezondheid, welzijn en
milieu;
•	het personeel te voorzien van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en te instrueren over het gebruik
ervan.
De contractor/aannemer moet toezien op naleving van de voorschriften over veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
Volgt u de voorschriften niet goed op? Dan zijn wij niet aansprakelijk. Wij kunnen u dan van het terrein verwijderen.

3.2

Toegang locatie
Op de locatie moet u zich houden aan de arbeids- en rusttijden van de Arbeidstijdenwet.
U mag maximaal 12 uur per periode van 24 uur op het Attero-terrein aanwezig zijn. Hierbij geldt de tijd tussen het
inklokken of aanmelden bij de poort en het uitklokken of afmelden inclusief pauzes en rusttijden.
Iedereen die op de locatie aan installaties werkt, moet een geldig VCA-diploma hebben.
Een geldig veiligheidspaspoort of een gelijkwaardig document wordt aanbevolen.
Dit geldt ook voor iedereen die in de buurt van installaties werkt. En voor iedereen die leiding geeft aan werkzaamheden.
Heeft iemand een afwijkende veiligheidsopleiding gevolgd? Dan kan de veiligheidsfunctionaris aangeven of dit een
gelijkwaardige opleiding is.
Buitenlandse werknemers moeten een E101- of A1-verklaring hebben en kunnen tonen. De buitenlandse werknemer
moet ook beschikken over een geldig verblijfsdocument. Hierop moet de aantekening “Arbeid is vrij toegestaan. TWV niet
vereist” staan. Ook geldt een geldig paspoort met een officiële geldige sticker voor verblijfsaantekeningen met daarop de
aantekening “Arbeid is vrij toegestaan. TWV niet vereist”. De werkgever van deze werknemers moet bovendien
beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning. Dit geldt niet voor werknemers van de Europese Unie,
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Die hebben een verblijfsdocument niet nodig.

3.3

Veiligheid
Voordat de werkzaamheden beginnen moet u altijd een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uitvoeren. Dit houdt in dat u
de risico’s van de eigen werkplek en de bijbehorende beheersmaatregelen een laatste keer controleert. Dit doet u aan de
hand van een LMRA-kaartje.
Het LMRA-kaartje dient op de werkplek aanwezig te zijn.
Werk netjes en voorkom gevaarlijke situaties. Dit houdt in dat u er alles aan doet om de werkplek tijdens de
werkzaamheden opgeruimd te houden. En deze na afloop ook opgeruimd achter te laten. Ook hangt u kabels en slangen
bij voorkeur aan S-haken. U hangt ze zo op dat ze niets of niemand hinderen. En uiteraard denkt u eraan om gebruikte
apparatuur, gereedschap, emballage en afval op te ruimen.
Tijdens werkzaamheden aan installaties of bij het besturen van voertuigen moet u geluid en geluidssignalen uit uw
omgeving kunnen horen. Dit is voor uw eigen veiligheid.
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Voert u werkzaamheden in de buurt van elkaar uit? Bijvoorbeeld naast, onder, boven, voor of achter elkaar? Dan moet u
vooraf inschatten welke effecten die werkzaamheden op elkaar kunnen hebben. Ook moet u eventuele
beheersmaatregelen nemen voordat u aan het werk gaat.
3.3.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Waar dit is aangegeven, bent u verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
•	U moet een veiligheidsbril dragen bij werkzaamheden waarbij kans op oogletsel bestaat. Denk aan slijpen, hakken,
verspanen enzovoort. De veiligheidsbril moet goed op uw gezicht aansluiten.
•	U moet geschikte adembescherming gebruiken bij werkzaamheden in werkruimten waarbij schadelijke gassen,
dampen en stoffen vrijkomen. Dit doet u op basis van metingen die wij moeten uitvoeren.
•	U moet stofmaskers gebruiken die minimaal voldoen aan de klasse FFP3.
•	U moet geschikte handbescherming dragen als het risico bestaat dat u handletsel oploopt. Bijvoorbeeld door
mechanische, thermische of chemische factoren.
• In alle voertuigen is het dragen van de aanwezige veiligheidsgordel verplicht.
Bij specifieke werkzaamheden waarvoor altijd een werkvergunning verplicht is, gebruikt u de beschermingsmiddelen die
daarbij vereist zijn. De veiligheidsmaatregelen en de specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen staan in de
werkvergunning vermeld.
3.3.2 Stoppen werkzaamheden
U moet met uw werkzaamheden stoppen als er:
• sprake is van een gevaarlijke situatie;
• door het werk een gevaarlijke situatie ontstaat;
• onveilig wordt gewerkt;
• alarm is gegeven.
Als u om een van bovenstaande redenen stopt met uw werkzaamheden, dan meldt u dit meteen aan uw leidinggevende of
contactpersoon van Attero.
3.3.3 Bevoegd personeel
Bepaald werk vereist een specifieke opleiding en deskundigheid. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van elektrische
installaties, het opheffen van storingen aan machines, het meten van gassen, het gebruik van hijs- en hefmiddelen en
hoogwerkers, het besturen van een heftruck, het werken met hydraulisch gereedschap enzovoort.
Alleen personeel met de juiste opleiding en toestemming mag deze werkzaamheden uitvoeren. Daarom moet u vóór
aanvang van dergelijke werkzaamheden kunnen aantonen dat u in het bezit bent van de juiste opleiding en kwalificaties.
Voor medewerkers in opleiding kunnen we hiervoor een uitzondering maken. Maar alleen als de juiste begeleiding
gegarandeerd is.
3.3.4 Werkvergunning
Op een werkvergunning staat welke veiligheidsvoorzieningen er getroffen moeten worden om de installatie of andere
werkplek veilig te stellen. Hiermee bereiken we dat iedereen veilig zijn werk kan uitvoeren. En ook dat het veilig is voor
medewerkers in de directe omgeving.
U moet altijd de maatregelen treffen die in de werkvergunning zijn voorgeschreven.
Uw leidinggevende of contactpersoon van Attero geeft aan of een werkvergunning verplicht is en wie deze verstrekt.
Hebt u een werkvergunning nodig? Dan kunt u pas met uw werkzaamheden beginnen, nadat Attero hiervoor een
werkvergunning heeft afgegeven. Die moet door beide partijen zijn ondertekend.
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Een aanvullende werkvergunning of hoog risicowerkvergunning en/of instructie kan nodig zijn voor:
• las- en snijwerkzaamheden;
• het werken in besloten ruimten;
• graafwerkzaamheden.
U moet de werkvergunning inleveren bij degene die de vergunning heeft afgegeven. Of bij zijn plaatsvervanger. Dit doet u
na het beëindigen van de werkzaamheden, of aan het eind van de dag. De werkvergunning kan maximaal 7 dagen worden
verlengd.
Een werkvergunning is tijdens en na een alarmfase niet meer geldig. U stopt dan met uw werkzaamheden, uiteraard op
een veilige manier. Bij hervatting van de werkzaamheden moet de werkvergunning opnieuw worden verleend.
3.3.5 Werken met risico op valgevaar
Werken op een hoogte van hoger dan 2,5 meter is alleen toegestaan wanneer er voldoende maatregelen zijn getroffen om
vallen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een hoogwerker, steigers en bordessen. Deze moeten voldoen
aan de eisen die daarvoor gelden. Ook bij het werken op geringere hoogte (lager dan 2,5 meter) moet u goede
veiligheidsmaatregelen treffen, als er een verhoogd risico bestaat.
U moet een valgordel om hebben in de werkbak van een telescoophoogwerker. De vanglijn moet u bevestigen aan het
leuningwerk van de werkbak. In een schaarhoogwerker is het dragen van een valgordel niet verplicht. U moet de omgeving
van de telescoophoogwerker of ander type hoogwerker altijd afzetten om aanrijdgevaar te voorkomen.
Kunt u geen hoogwerker, steigers of bordessen gebruiken? Dan moeten de medewerkers (harnas)valgordels dragen.
Deze moeten zij op een geschikt inhaakpunt inhaken.
In bepaalde situaties is het gebruik van een ladder toegestaan. U mag alleen een ladder gebruiken:
• om een hoogte te overbruggen (bijvoorbeeld van begane grond naar dak);
• in situaties waarin een veiliger middel niet beschikbaar of toepasbaar is;
• als het gaat om een klein risico en een korte gebruiksduur (minder dan 2 uur per project);
• als de windkracht niet groter is dan 6 Bft (buitenwerk);
• als deze gekeurd is en voorzien is van een CE-markering.
Professionele steigerbouwers bouwen, keuren en geven steigers vrij. Zij doen dat volgens het scafftag-principe. U mag
alleen met goedgekeurde steigers werken. Bij gebreken of wijzigingen aan een steiger moet u de scafftag omdraaien
(rode zijde naar voren). Ook is een herkeuring nodig door een daartoe bevoegde persoon van de steigerbouwer. Het is
verboden op een niet goedgekeurde steiger te zijn. Ook mag u niet zelf veranderingen aan een steiger aanbrengen. Voor
het plaatsen van een rolsteiger zijn geen specialisten nodig. Dit mag door iedereen gebeuren. Maar alleen als de persoon
aantoonbaar voldoende is geïnstrueerd.
Elektriciteit op steigers
Voor werken met elektrische apparatuur op de steiger geldt het volgende.
• De voedingsspanning is niet groter dan 380 V.
• Het gebruik van dubbel geïsoleerd handgereedschap en verlichting (of voorzien van een veilige spanning) is verplicht.
•	De voedingsspanning is beveiligd met een 30 mA aardlekschakelaar bij apparatuur met een spanning hoger dan 50 V
wisselspanning of 110 V gelijkspanning. Is de voedingsspanning niet voorzien van een vaste 30 mA aardlekschakelaar?
Dan dient de ontvangende afdeling op de werkvergunning aan te geven dat een aardlekschakelaar moet worden
toegepast.
• Verlaat bij onweer tijdig de steiger als deze buiten staat.
Kabels en snoeren
Elektrische kabels en snoeren mag u niet aan de steigers vastknopen of verbinden. Dit moet op geïsoleerde wijze
plaatsvinden, bijvoorbeeld door uithouders of kunststof S-haken.
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Aarden van steigers
Steigers moeten worden geaard bij gebruik van machines die beveiligd zijn met 32 A of meer. Dit moet door een
deskundige worden uitgevoerd.
Werken op daken mag alleen na opdracht en instructie van de leidinggevende of contactpersoon. Hiervoor heeft u een
werkvergunning nodig.
Bij wand- en vloeropeningen waarbij gevaar van vallen bestaat, moet u doelmatige harde afschermingen plaatsen.
Gevaarlijke handelingen zoals het lopen of kruipen over leidingen, leuningen en constructiebalken, zijn ten strengste
verboden.
Bij het werken op hoogte moet u ervoor zorgen dat er geen gereedschap of materiaal naar beneden kan vallen.
3.3.6 Werken in besloten ruimten
Onder werken in besloten ruimten verstaan we onder andere het werken in:
• opslagtanks;
• reactieketels;
• smalle open vaten;
• sleuven;
• liftschachten;
• putten;
• riolen;
• tunnels in stortplaatsen;
• pijpleidingen.
De specifieke risico’s hiervan vragen om extra voorzorgsmaatregelen. Voor werkzaamheden in besloten ruimten is altijd
een werkvergunning nodig. Verder moet u zich houden aan de speciale aanvullende instructie voor het werken in besloten
ruimten.
3.3.7 Draaiende delen/afschermingsmiddelen
U mag afschermingen en beveiligingen van niet-veiliggestelde en niet-geblokkeerde draaiende delen niet verwijderen of
aanpassen.
In de buurt van draaiende delen is het dragen van loshangende kleding en loshangend haar verboden. Wij raden u sterk af
om ringen en andere sieraden te dragen.
Ga nooit schoonmaken of onderhoud plegen aan transportbanden, transporteurs en dergelijke die in bedrijf zijn.
Stopzetten alleen is niet voldoende. De installatie moet eerst worden geblokkeerd of elektrisch worden veiliggesteld
(LockOutTagOut). Hiervoor is een werkvergunning vereist. Het veiligstellen moet worden uitgevoerd door iemand die daar
toestemming voor heeft.
3.3.8 Werken aan elektrische installaties en met elektrische gereedschappen
Alleen personen die daar toestemming voor hebben, mogen werkzaamheden aan, in of in de buurt van elektrische
installaties uitvoeren. Die medewerkers moeten in elk geval een geldige aanwijzing hebben. Voor laagspanning: NEN 3140,
voor midden- en hoogspanning: NEN 3840. Als de werkzaamheden geen feitelijke handelingen inhouden (bijvoorbeeld
het alleen uitlezen van gegevens) kunt u zonder aanwijzing werken. Maar alleen onder voortdurende begeleiding van een
daarvoor aangewezen medewerker van Attero.
Het is ten strengste verboden om te werken aan delen die onder spanning staan.
U mag zekeringen van installaties die zijn aangebracht tegen onbedoeld inschakelen nooit zonder toestemming van de
werkverantwoordelijke verwijderen. We bedoelen daarmee onder andere sloten, dummies en borden.
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Elektrisch gereedschap, ook accugereedschap, moet regelmatig gecontroleerd worden op deugdelijkheid en veiligheid.
De datum van de volgende keuring moet leesbaar op het gereedschap staan. U gebruikt het gereedschap alleen voor het
doel waarvoor het bestemd is. Ook moet u zich, voor u gereedschap gebruikt, ervan overtuigen dat het in goede staat is.
3.3.9 Werken met gevaarlijke stoffen
Zorg ervoor dat u het etiket op de verpakking leest en het veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) kent en toepast, voordat u
gaat beginnen.
Houd er rekening mee dat chemische stoffen het lichaam binnen kunnen dringen door inademen, inslikken en huidcontact.
Draag daarom de juiste, op het veiligheidsinformatieblad aangegeven, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
Plaats nooit gevaarlijke stoffen in de buurt van warmtebronnen.
3.3.10 Hijsmiddelen
Alleen personen met de juiste opleiding en toestemming mogen met hijsmiddelen werken. Voor het uitvoeren van
hijswerkzaamheden moet u altijd een werkvergunning en/of aantoonbare instructie hebben.
Bij hijswerkzaamheden moet u de omgeving afzetten. Alle hijsmateriaal moet voorzien zijn van geldige, wettelijk
verplichte, keuringsbewijzen en certificaten.
Inspecteer alle hijsgereedschappen vóór gebruik. U mag alleen werken met hijsgereedschappen die zijn goedgekeurd, in
goede staat verkeren en voor hun doel geschikt zijn.
Gebruik nooit zelfgemaakte hijsgereedschappen als deze niet zijn goedgekeurd door een erkende instantie.
Houd altijd rekening met de mogelijkheid van kabelbreuk of het uit de hijs schieten van de last. Blijf onder de last vandaan
en draag een veiligheidshelm.
U hangt de hijsgereedschappen na gebruik zorgvuldig, schoon, droog en zonder defecten op de daarvoor bestemde plaats.
3.3.11 Las- en snijapparatuur
Voor brandgevaarlijke werkzaamheden hebt u altijd een werkvergunning nodig, zoals las- en snijwerkzaamheden.
Bij las- en snijwerkzaamheden is het dragen van vlamvertragende kleding en oogbescherming altijd verplicht.
Ook moeten er altijd voldoende juiste brandblusmiddelen aanwezig zijn.
U moet uw las- en snijwerkzaamheden een half uur voor het einde van de werktijd beëindigen. Dit geldt niet voor de
werkplaatsen. Voordat u de werkplek verlaat, overtuigt u zich ervan dat er geen hete of smeulende delen achterblijven.
Elektrische en autogene las- en snijapparatuur moet u spanningsloos of drukvrij tot aan de hoofdschakelaar of
hoofdafsluiter achterlaten. Dit doet u als u weggaat en bij het einde van een karwei.
U zet autogene las- en snijapparatuur altijd terug op de daarvoor bestemde plaats na beëindiging van de werkzaamheden.
Om te zorgen dat deze niet kunnen omvallen of wegrollen, moet u zowel volle als lege gasflessen vastzetten. Het liefst op
een wagen.
3.3.12 Werkzaamheden met explosiegevaar
Bij installaties met een explosieveiligheidsdocument (EVD) houdt u zich aan de eisen en voorschriften die hierin zijn
vastgelegd. Is er geen explosieveiligheidsdocument? Dan moet u vooraf een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren.
Vervolgens doet u de nodige metingen. U hebt voor het uitvoeren van werkzaamheden in een omgeving met
explosiegevaar altijd een werkvergunning nodig.
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3.4

Milieu
Gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Kantoor- en kantineafval (KWD)
Papier en karton
Voor oud papier en karton staan in de kantoren papierbakken.
Groente- en fruitafval
In de kantines waar voedsel wordt bereid, zijn aparte afvalbakken voor gft aanwezig.
Restafval
Restafval van kantoren, kantines en het overige KWD-afval van installaties en werkplaatsen gooit u in de afvalbakken ter
plaatse.
Klein gevaarlijk afval
Voor producten van de KGA-lijst van VROM is een aparte opslag voor KGA aanwezig. Uitzondering hierop zijn de producten
van de categorie ‘vervoer’. Ook zijn er in elk kantoorgebouw voorzieningen voor het weggooien van batterijen en
inktcartridges.
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Bijlage Veiligheids- en milieuregels
Locatie Wijster
Toegang locatie
De afdeling Beveiliging registreert iedereen op dezelfde manier.
Bezoekers moeten zich, afhankelijk van het doel van hun bezoek, melden bij de afdeling Beveiliging (poort 2) of Wegen (poort 1).
De bezoeker krijgt daar een veiligheidshandleiding en eventuele andere informatie. Daarna wordt hij verwezen naar de afdeling
of werkplek waar hij moet zijn.
Uitzondering hierop is de bezoeker die alleen voor een bezoek aan het hoofdkantoor komt. Deze kan zich rechtstreeks bij de
Receptie in het hoofdkantoor melden.
Als u bezoekers uitnodigt, moet u deze van tevoren aanmelden via het daarvoor beschikbare systeem.
Moet u op een andere afdeling werk uitvoeren? Dan moet u zich melden bij de leidinggevende of verantwoordelijke van die
afdeling. U vertelt hem welke werkzaamheden u wilt uitvoeren. U moet zijn aanwijzingen voor veilig werken opvolgen. U werkt
namelijk tijdelijk onder zijn verantwoordelijkheid.
Voor het plaatsen en gebruiken van voorzieningen op de locatie gelden specifieke regels. Bijvoorbeeld voor een keet of
voorzieningen voor opslag. Ook moet u hiervoor vooraf toestemming hebben van de verantwoordelijke afdeling.

Veiligheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen voor Attero-medewerkers van locatie Wijster krijgt u op de afdeling of bij het centrale
magazijn.
Algemeen
In de volgende ruimten binnen de AEC geldt een vrijstelling voor het dragen van een veiligheidshelm:
• kraancabine;
• werkplaatsen;
• magazijnen;
• archiefruimte;
• laboratorium.
Het gebruik van adembescherming met FFP-filter is verplicht in:
• RA- en RDF bunkers, voorscheiding en ketelhuis;
• RGR (alleen bij werkzaamheden aan installaties en schoonmaakwerkzaamheden);
• slakkenbunker en bij de verlading van slakken;
• reststoffenverlading;
• kalkaanmaakruimte.
In de productieruimte AEC moet u een goed op het gezicht aansluitende veiligheidsbril dragen.
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Wie in of nabij de reststoffenverlading werkzaamheden uitvoert of toezicht houdt, moet de volgende extra persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen:
• een werkoverall met gesloten mouwen en broekspijpen;
• chemicaliënbestendige werkhandschoenen;
• gehoorbescherming;
• adembescherming.
Afhankelijk van de werkzaamheden die u verricht, moet u een veiligheidsbril of zuurbril gebruiken of beide. Deze brillen zijn in
de directe nabijheid van de werkzaamheden te krijgen.

Graafvergunning
U hebt een aanvullende vergunning nodig voor:
• graven in het maaiveld (zowel machinaal als handmatig);
• heien;
• uitvoeren van sonderingen, persingen en ophogingen.
Deze aanvullende graaf- en heivergunning wordt opgenomen in uw algemene werkvergunning.

Milieu
Al het rijdende materieel op de locatie Wijster tankt bij de tankinstallatie op de locatie. Ook dat van andere bedrijven.
Dat geldt ook voor het vullen van bijvoorbeeld een mobiele tankunit. Bij deze tankinstallatie zijn namelijk bodembeschermende
voorzieningen aanwezig.
Een mobiele tankunit mag alleen het stationaire materieel zoals shredders en rupsvoertuigen van brandstof voorzien.
Die kunnen namelijk de vloeistofdichte vloer bij de tankinstallatie beschadigen. Uiteraard bent u daarin zeer zorgvuldig.
Onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen en ander rijdend materieel mag alleen gebeuren in de garage. Of op andere
plaatsen die Attero daarvoor heeft aangewezen.
Onderhoudswerkzaamheden aan stationair of rijdend materieel dat de vloer kan beschadigen mogen uitsluitend na overleg met
de leidinggevende op een daarvoor aangewezen locatie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de Tana. U moet daarin zeer
zorgvuldig zijn. Als daarbij vloeistoffen vrijkomen, moet u de vloeistofdichte lekbakken gebruiken.

Kantoor- en kantineafval (KWD)
ICT–apparatuur
U kunt afgedankte ICT-apparatuur bij de ICT-afdeling inleveren. Voor oude telecommunicatie- en kopieerapparatuur kunt u
terecht bij de afdeling Facilities.

Bedrijfsafval
Metalen
U moet afvalschroot van non-ferro- en ferroconstructies opslaan in de daarvoor bestemde containers. Deze staan op
verschillende plaatsen op de locatie.
Onderdelen en vervangen materialen
Onderdelen en materialen die vrijkomen bij reparaties of vervanging moet u in overleg met de leidinggevende ter plaatse
gescheiden opslaan en afvoeren. Zoals transportbanden, autobanden en elektromotoren.
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Emballage- en verpakkingsmaterialen
Papier en karton behandelt u als kantoor- en kantineafval (KWD). Kunststof verpakkingen als restafval.
U brengt houten pallets naar de verzamelpunten in de AEC:
• RA-bunkermuur;
• stofzuigerinstallatie;
• rookgasreiniging;
• achter de keet oostzijde;
• in het PP-hok oostzijde.
Andere verzamelpunten zijn:
• bij de slakkenopwerking;
• bij Hal E van de GECO.
Niet meer herbruikbaar hout geldt als restafval.
Overige afvalstoffen
Bij enkele afdelingen komen specifieke afvalstoffen vrij. Die afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inzameling, opslag en
afvoer daarvan. Het gaat hierbij om stoffen als:
• verven, oplosmiddelen:				
• bestrijdingsmiddelen:				
• elektrische en elektronische apparatuur:			
• actieve kool:							
• chemicaliën waterzuivering:					
• waaivuil, veegvuil, snoeiafval van eigen terrein:		
• chemicaliën afvalstoffencontrole:				

Locaties in Zuid-Nederland
Converteren: Instructies voor de locaties Deurne, Maastricht, Moerdijk-compostfabriek
en Venlo
Aanvullend gelden er verschillende veiligheidsinstructies voor:
• veiligstellen van installaties;
• werken op hoogte;
• instructies voor diverse machines;
Is dit voor u van toepassing? Dan krijgt u deze aanvullende veiligheidsinstructies op de locatie.
Bedrijven van contractors/aannemers krijgen zo nodig de beschikking over een heftruck of een hoogwerker. U mag deze alleen
maar gebruiken binnen het gebied waar u aan het werk bent. Deze heftruck of hoogwerker wordt door medewerkers van Attero
naar en van de werkplek gereden.
Moet u met een heftruck, hoogwerker of iets dergelijks op de rijroutes van de loaders zijn? Dan moet u vooraf het
loaderverkeer op die plek stilleggen. Dan kunt u veilig passeren. Daarna geeft u dat gedeelte weer vrij aan de loaders.
In de fabriek en op het buitenterrein zijn speciale looproutes. Iedereen moet die volgen. Moet u van de looproutes afwijken?
Dan legt u het loaderverkeer in die zone stil. U geeft het verkeer weer vrij zodra u van de rijroutes af bent. Uiteraard wijkt u
alleen van de looproutes af als daar een gegronde reden voor is.

Converteren: Instructies voor de locaties Deurne, Maastricht en Venlo
U mag alleen werkzaamheden uitvoeren in de tunnel als de tunnel is afgezet. Bijvoorbeeld met een schaarhekje. Dan weet de
machinist dat hij niet de tunnel in mag. Een tunnel is dan voetgangersgebied geworden.
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Locatie Moerdijk-afvalenergiecentrale
Toegang locatie
Bent u geen medewerker van Attero en moet u op de locatie zijn? Dan heeft uw contactpersoon u van te voren bij de portier
aangemeld. De portier registreert u bij aankomst. Hij stelt uw contactpersoon ervan op de hoogte dat u aangekomen bent. De
portier registreert iedereen op dezelfde manier.
Overschrijdt u de maximum verblijfstijd? Dan informeert de portier uw leidinggevende of de verantwoordelijke binnen de
projectorganisatie. Deze vertelt u dan dat u de locatie moet verlaten. De maximum verblijfstijd is 12 uur per periode van 24 uur.
Zie ook 3.2 Toegang locatie.
Als de portier afwezig is, neemt de teamleider AVI deze taak over. De portier is afwezig na 22:00 uur en in het weekend.
Wilt u andere personen uitnodigen om u tijdens uw bezoek te vergezellen? Dan overlegt u dat van tevoren met uw
contactpersoon.

Veiligheid
U moet een veiligheidsbril dragen die goed op uw gezicht aansluit in het ketelhuis, het rookgasreiniginggebouw en de
slakopwerkinstallatie.
U hebt een aanvullende vergunning nodig voor:
• het graven in het maaiveld (zowel machinaal als handmatig);
• heien;
• het uitvoeren van sonderingen;
• het uitvoeren van persingen;
• het uitvoeren van ophogingen.
Deze aanvullende graaf- en heivergunning wordt opgenomen in uw algemene werkvergunning. Die wordt ook verstrekt door de
afdeling Onderhoud.
De aanvullende vergunningen voor heetwerk en voor werken in een besloten ruimte worden uitgegeven door de teamleider AVI,
door het hoofd van de afdeling Aanvoer & Reststoffen of door het hoofd van de afdeling Onderhoud

Milieu
Bij enkele afdelingen komen specifieke afvalstoffen vrij. De afdeling waar het om gaat is zelf verantwoordelijk voor de
inzameling, opslag en afvoer daarvan. Het gaat hierbij om stoffen als:
• verven, oplosmiddelen;
• elektrische - en elektronische apparatuur;
• chemicaliën.

VAR locatie Wilp
Veiligheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Op de locatie Wilp is het dragen van een veiligheidshelm verplicht in de nabijheid van installaties (uitgezonderd
vergistingsinstallaties), stortbordes sorteren en in de productiehallen van sorteren, composteren, vergisten en duurzame
brandstoffen.
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Locatie

Bezoekadres

Postcode Plaats

Telefoon

Activiteiten

Afvalenergiecentrales
Locatie Moerdijk

Middenweg 34

4782 RM

MOERDIJK

088 5501000

Afvalenergiecentrale

Locatie Wijster

VAMweg 7

9418 TM

WIJSTER

088 5501000

Afvalenergiecentrale

Locatie Groningen

Duinkerkenstraat 99

9723 BP

GRONINGEN

088 5501000

Scheiden en vergisten

Locatie Tilburg

Vloeiveldweg 8

5048 TD

TILBURG

088 5501000

Operationele stortplaats

Locatie Landgraaf

Europaweg Noord 179

6374 CH

LANDGRAAF

088 5501000

Operationele stortplaats

Locatie Bergen op Zoom

Moervaart 25

4622 RR

BERGEN OP ZOOM

088 5501000

Stortplaats selectief open

Locatie Haps

Beijers Bos 1

5443 PL

HAPS

088 5501000

Stortplaats selectief open

Locatie Montfort

Maasbrachterweg 3

6065 NN

MONTFORT

088 5501000

Stortplaats selectief open

Locatie Schinnen

Hettekensweg 6

6365 EM

SCHINNEN

088 5501000

Gesloten stortplaats

Locatie Zevenbergen

Keeneweg 10

4761 PM

ZEVENBERGEN

088 5501000

Gesloten stortplaats

Locatie Weert

Hazenweg 1

6006 TC

WEERT

088 5501000

Gesloten stortplaats

Locatie Nuenen

Gulberg 9

5674 TE

NUENEN

088 5501000

Gesloten stortplaats

Locatie Tegelen

Kaldenkerkerweg 150

5932 CZ

TEGELEN

088 5501000

Gesloten stortplaats

Locatie Uden

Vluchtoordweg 4

5406 XH

UDEN

088 5501000

Gesloten stortplaats

Locatie Lochem

Hagendijk 1

7241 NR

LOCHEM

088 5501000

Gesloten stortplaats

Stortplaatsen

Overslag en terminals (laad- en losstations)
Terminal Acht

Mispelhoefstraat 2

5651 GL

EINDHOVEN

088 5501000

Terminal

Terminal Tilburg

Jules Verneweg 131

5015 BK

TILBURG

088 5501000

Terminal

Locatie Bergen op Zoom

Moervaart 25

4622 RR

BERGEN OP ZOOM

088 5501000

Overslag/terminal

Locatie Breda

Hazepad 5

4825 AV

BREDA

088 5501000

Overslag

Locatie Tilburg

Vloeiveldweg 8

5048 TD

TILBURG

088 5501000

Overslag

Locatie Kerkrade

Bart van Slobbestraat 30

6471 WV

EYGELSHOVEN

088 5501000

Overslag/terminal

Locatie Maastricht

Fregatweg 30

6222 NZ

MAASTRICHT

088 5501000

Overslag/terminal

Locatie Venlo

James Cookweg 8a-10

5928 LK

VENLO

088 5501000

Overslag

Locatie Montfort

Maasbrachterweg 3

6065 NN

MONTFORT

088 5501000

Overslag

Locatie Deurne

Energiestraat 22

5753 RN

DEURNE

088 5501000

Compostfabriek

Locatie Maastricht

Fregatweg 30

6222 NZ

MAASTRICHT

088 5501000

Compostfabriek

Locatie Venlo

James Cookweg 8a-10

5928 LK

VENLO

088 5501000

Compostfabriek

Locatie Moerdijk

Middenweg 32

4782 PM

MOERDIJK

088 5501000

Compostfabriek

Locatie Born

Holtum Noordweg 3

6121 RE

BORN

088 5501000

Tijdelijk buiten gebruik

Locatie Buggenum

Roermondseweg 53

6081 NT

HAELEN

088 5501000

Kantoor

Locatie Arnhem

Meander 861 (zesde verd.)

6825 MH

ARNHEM

088 5501000

Kantoor

Locatie Tilburg

Vloeiveldweg 8

5048 TD

TILBURG

088 5501000

Kantoor

Locatie Wilp

Sluinerweg 12

7384 SC

WILP-ACHTERHOEK

088 5501000

Recycling

Locatie Spijk

SpijkseDijk 3-139

6917 AB

SPIJK

055 3018300

Recycling

Locatie Haaksbergen

Elektrostraat 5

7483 PG

HAAKSBERGEN

053 5727575

Recycling

VAMweg 18

5731 PW

MIERLO

088 5501000

Converteren

Kantoor

VAR

Overig
Locatie Mierlo

Voor alle locaties geldt als postadres: Postbus 4114, 6080 AC HAELEN
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Verwerkingslocaties

Groningen

Wijster

Wilp

Spijk

Moerdijk

Bergen op Zoom

Breda

Tilburg
Deurne
Venlo

Montfort

Landgraaf
Maastricht

Kerkrade

Deponie
Verwerking brandbaar afval
Verwerking organisch afval
Sorteren
Overslag
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