
PROCEDURE 
'TOEZICHT EN METING', 'PREVENTIE EN BEHEER VAN 

MILIEU- EN SAFETY ONGEVALLEN' EN NOODSITUATIES 

Goedkeuring 

Wouter Swalus 

Preventieadviseur 

Opgesteld door : Preventieadviseur en Milieucoordinat 

lnhoudsopgave 

p 07-04 

Rev 01 

P 1 van 4 

Voorwerp en toepassingsgebied ..... ....... ....... .. ....... ... ...... ... ...... ........ .... ... ..... .. ........ .. ... ........ ....... ........ ........ 1 

2 Definities en afkortingen ..... ................. ..... ...... ..... ... ... .... .. ............ ...... ...... ... .... .. .... ....... ... ....... .. .... .... ... .... ... . 1 

3 Werkmethode ... ...... ........ ... ...... .. ....... .... ..... ...... ........ ..... .. ... ... ... ...... .. ..... ..... ..... ..... ..... .. ... .. ... ... ........ ...... ... .... 2 

3.1 Toezicht en meting ..... ....... ......... .... ....... ....... .... ... .. .. ........ ... ... ............ ........... .... .... .. .. .... ........ ..... ... .. .... 2 

3.2 PREVENTIE EN BEHEER VAN MILIEUONGEVALLEN ..... .. .. .... .. ... . .. .. .... ... ... . ... . .. .. . .. .. ....... . ..... ... ... .. ... . .. .. ... . .. .. 2 

3.3 Preventie en be heer van Safety ongevallen en incidenten ....... .... ....... ..... .. ....... .. .. ........ .. .... ... ...... ..... 2 

3.4 Noodsituaties safety \ intern noodplan ....... ....... ... .... .. ... ............. .. ... ....... ... .. .... .... .. ....... ....... ...... ......... 3 

4 Ermee verband houdende documenten .... .... ........ ... .... ........ .... .. ... ..... ........ ......... ...... ....... ... .. ...... ....... ..... ... 3 

5 Doel van de wijziging ........... ....... .. ...... ..... ............... ..... .... ............ ...... ... ......... ... .......... .. .. ..... .. .. ... ... ... ..... ... . 3 

Bijlage .. .. ....... ..... .... ........... ...... .... ... ...... .... ... ...... .... .......... ............... .. ....... ...... ..... .......... ...... ... .... ...... .... .. .. ........ 4 

Preventie en reactie tegen ernstigste milieuongevallen ......... ... ... .......... ... ... ........... ...... ... ..... ...... .. .. .... ... ... ..... 4 

1 Voorwerp en toepassingsgebied 

Het doel van deze procedure is te beschrijven op welke manier het 'toezicht op' en 'hoeveel keer' de 
controlemetingen van de milieu en safety eisen gebeuren, alsmede wie ervoor verantwoordelijk is. 
Het toezien op en het controleren van de significante milieu en safety aspecten alsmede het daadwerkelijk 
bereiken van de doelstellingen , worden bereikt door indicatoren voor het toezicht in het processen 
«Procesfiche Milieubeheer » (PRO 08) en «procesfiche Safety beheer» (PRO 07). 

Deze procedure handelt ook over de te nemen voorzorgen om het opduiken van toevallige gebeurtenissen 
te voorkomen en zo nodig over de manier waarop men moet reageren om de omvang te beperken van de 
milieu en safety gevolgen veroorzaakt door deze gebeurtenissen. 

2 Definities en afkortingen 

Ongeval : plotse, onvoorziene en ongewilde gebeurtenis waardoor de fysieke integriteit van mens, 
gebouwen, uitrusting , voorraden en milieu in gevaar wordt gebracht. 

Non-conformiteit : afwijking ten opzichte van het KMMS, de eisen van de norm ISO 9001 of van de EMAS 
verordening ; er wordt een correctie, een corrigerende en/of een preventieve maatregel vastgelegd om de 
vastgestelde non-conformiteit weg te werken , de oorzaak weg te nemen en 1 of te vermijden dat een analoge 
NC zich zal voordoen. 
MC : Milieuconsulent 

PA: Preventieadviseur 

RIE: Risico inventarisatie en evaluatie 

JAP: Jaarlijks actie plan 
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3 Werkmethode 

3.1 Toezicht en meting 

De 'Toezicht en meting' is beschreven in de betroken procesfiches PRO 07 en PRO 08 

3.2 PREVENTIE EN BEHEER VAN MILIEUONGEVALLEN 

De maatregelen om milieuongevallen te voorkomen staan in bijlage 1. 

leder personeelslid kan een milieuongeval aan het licht brengen. 
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De persoon die een milieuongeval vaststelt, moet alle nodige maatregelen treffen om de verspreiding ervan 
binnen de perken te houden, in het licht van zijn bevoegdheden. 

Na alles te hebben gedaan wat mogelijk was, geeft de persoon die het ongeval heeft vastgesteld een seintje 
aan de MC. 

De MC zoekt dan wat de oorzaak is van het ongeval, schat hij/zij de omvang alsook het risico van 
besmetting van het externe milieu ervan in. 

Naargelang de grootte van dat risico, beslist de MC al dan niet de bevoegde overheden op de hoogte te 
brengen, zodat die de noodzakelijke maatregelen treffen. Het optreden van die overheden wordt formeel met 
de opstelling van een proces-verbaal, waarvan een kopie geregistreerd wordt. 

De MC brengt verslag uit van het ongeval in het overzicht van de problemen en verbeteringen en volgens de 
procedure « Beheer van de problemen en de verbeteringen ». 

Die procedure moet telkens na een belangrijk milieuongeval door de MC worden herzien, om ze aan te 
passen of aan te vullen naargelang de les die wordt getrokken uit die noodsituatie. De procedures en 
instructies met betrekking tot het ongeval/voorval moeten ook worden herzien. 

3.3 Preventie en beheer van Safety ongevallen en incidenten 

Belangrijke incidenten worden op dezelfde manier behandelt ais ongevallen. 

Aangifte van het arbeidsongeval moet worden gedaan bij de personeelsdienst (procedure in 
Arbeidsreglement). 

leder personeelslid kan een Safety ongeval melden dmv het interne noodnummer 555. 

Na alles te hebben gedaan wat mogelijk was, geeft de persoon die het ongeval heeft vastgesteld een seintje 
aan de verantwoordelijke PA. 

De PA zoekt dan wat de oorzaak is van het ongeval, schat hij/zij de omvang alsook het risico van het 
ongeval in. De PA maakt zijn analyse samen met betrokkenen en de hiërarchische meerdere onder de vorm 
van een arbeidsongevallensteekkaart en houdt deze bij . De bedoeling is preventieve en corrigerende 
maatregelen op te sporen. 

Naargelang de grootte van dat risico, beslist de PA al dan niet de bevoegde overheden op de hoogte te 
brengen, zodat die de noodzakelijke maatregelen treffen. Het optreden van die overheden wordt formeel met 
de opstelling van een proces-verbaal, waarvan een kopie geregistreerd wordt. 

De PA brengt verslag uit van het ongeval of incident in het overzicht van de problemen en verbeteringen en 
volgens de procedure « Beheer van de problemen en de verbeteringen ». De Excellijst Preventiebase wordt 
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gebruikt voor de registratie van de ongevallen en incidenten en de statistische verwerking. Indien nodig 
wordt de RIE van de betreffende werkpost opnieuw bekeken en \of wordt er een project opgemaakt in het 
JAP. 

3.4 Noodsituaties safety \ intern noodplan 

Op basis van de resultaten van P07-01_Risico inventarisatie en evaluatie NL' identificeren we de mogelijke 
noodsituaties en schrijven we die neer in Risicoanalyse 00.10 noodgevallen 

Uit de Risicoanalyse 00.10 noodgevallen vloeit het interne noodplan voort. Voor de noodsituatie brand is er 
een jaarlijkse evacuatieoefening. De jaarlijkse evaluatie van het interne noodplan gebeurt na de 
evacuatieoefening en na een ernstig noodgeval. 

4 Ermee verband houdende documenten 

Code Titel 
A07-01 Activiteitsfiche Dynamisch Risicobeheersing systeem 
PRO OS Proces « Milieu beheer » (voorde definitie van indicatoren) 
PR007 Procesfiche Safety beheer 
P07-01 Risicoanalyse en evaluatie 
P07-02 Beheer milieu en safety_ eisen NI 
Registratie Overzichtlijst van problemen en verbeteringen 
Registratie Register van stock onderhoudsprodukten 
Registratie Overzicht attesten 
Bijlage Preventie en reactie tegen ernstigste milieuongevallen 

5 Doel van de wijziging 

Datum Versie 
01/09/2014 01 
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Bijlage 

Preventie en reactie tegen ernstigste milieuongevallen 

Preventie Onqeval Reactie 
Naleving door iedereen van het rookverbod in de 
ruimten waar niet mag worden gerookt. 
Periodiek onderhoud en controle van het De evacuatie- en responsrichtlijnen volgen die zich 
interventiemateriaal (brandblussers, Brand en/of ontploffing. op intranet bevinden onder "Veiligheid- Welzijn". 
zuurstofmaskersl_. 
Opbergen van de ontvlambare of gevaarijke 
producten op de hiervoor bestemde plaats. 

De bevoegde personen verwittigen. Het nodige 
Jaarlijkse controle van de stookolietanks en de Olielek bij het vullen ais gevolg van een lek in de 

doen om de omvang van de vervuiling zoveel 
leidingen. Te bepalen door de leverancier. leidingen of de tank. Bodemvervuiling . mo_gelijk in te perken . 
Regelmatig onderhoud en controle van de Breuk in de waterleiding . Overstroming. 

De bevoegde personen verwittigen. De 
waterleidinÇJen en van het waterverbruik. watertoevoerkranen afsluiten. 
Onderhoud van de verwarmingsketels en Koelvloeistof lek. Luchtverontreiniging. De bevoegde personen verwittigen. 
verbrandingscontrole. 
Onderhoud van koelingmachines en lektest 

Slechte verbranding. Luchtverontreiniging. De bevoegde personen verwittigen . 
certificaat. 
Zie certificaat "asbest free" van het gebouw. Vrijkomen van asbest. lntoxicatie. -

Regelmatig onderhoud van de 
Ontstaan van de veteranenziekte. -

warmwaterleidingen. 
Periodieke inventarisatie van de hoeveelheden 

De bevoegde personen verwittigen. Het nodige 
gevaarlijke stoffen opgeslagen. Ophaling, opslag 

Lek 1 los van gevaarlijke stoffen. doen om de omvang van de vervuiling zoveel 
en verwijdering van gevaarlijk afval volgens 

mogelijk in te perken . milieuwetgeving. 
Olie-, benzine- of diesellek van een of meer Zo vlug mogelijk opsporen en schoonmaken van 

Ondoordringbare bodem. 
yoertuigeDJD~ondergrondse parkeergarage. de vlekken. 
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