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In het kader van milieu- en veilgheidszorg vragen wij U dit voorschrift na te leven 

Meldingsplicht 
 

Meld u aan in Hal196 vooraleer u de VITO-terreinen betreedt, tenzij anders 
afgesproken 
Draag uw badge op een zichtbare plaats  
Vraag het telefoonnummer van uw VITO-contactpersoon 

Toegang Betreed enkel de zones waar de werken plaatsvinden 

Verboden 

Roken binnen de gebouwen en opslagplaatsen 
Gebruik van alcohol en drugs 
Wapenbezit 
Eten en drinken in ateliers, werkplaatsen, labo’s.  Eten en drinken is alleen 
toegelaten in refters/koffielokalen/bureau’s. 

Verkeersregeling 
Volg dezelfde verkeersregels als op de openbare weg 
Max. snelheid van 30 km/uur 

Vergunningen 
en 

toelatingen 

Hou steeds de werkvergunning en indien nodig de vuurvergunning, 
dakvergunning, vergunning betreden besloten ruimte ter beschikking 
Vraag toelating voor: 
• Werken op hoogte(stellingen en/of hoogtewerkers) 
• Werken aan elektrische installaties 
• Werken in besloten ruimten (waterputten, riolering, ventilatieruimten, 
kruipruimten,..) 
• Graaf- en grondwerken 
• Werken met heftrucks 
• Stofveroorzakende werken binnen de gebouwen 
• Werken die geluidshinder kunnen veroorzaken.  
• Op vraag van VITO-medewerkers die in de omgeving zitten van de 
werkzaamheden, moeten radio’s minder of volledig afgezet worden.  
• Werken in witverklaarde lokalen (voormalige  
radioactieve lokalen)  
• Gebruik van gevaarlijke producten 
• Betreding van en werken in lokalen met het 
bioveiligheids- of nanopictogram 

Gebruik van PBM’s 
Gebruik de vereiste PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) : 
veiligheidsschoenen, -bril, -helm, -harnas, -kledij, handschoenen, 
ademhalingsbescherming 

Afval Neem afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds mee tenzij anders 
overeengekomen 

Sorteer en deponeer afval enkel na toestemming in de daartoe bestemde 
containers/vuilbakken 
Hou de werkplek proper en net 

Materiaal en uitrusting 
Gebruik het VITO-materiaal en –uitrusting alleen na toelating 

Gebruik enkel CE-gemerkte en correct gekeurde uitrusting 

Gevaarlijke producten 

Beschik over toelating via werkvergunning voor gebruik van gevaarlijke 
producten 
Werk enkel met correct geëtiketteerde recipiënten 

Vermijd morsen en lekkage (lekbakken, absorptie-middelen,…) 

Hou veiligheids- of MSDS-fiches steeds ter beschikking 

Ruim eventuele lekken direct op met geschikte absorptiemiddelen 

Noodsituaties                 Noodnummer 014 33 88 88 

Alarmsirenes 
Brand: continu sirenesignaal binnen het gebouw : dadelijk het gebouw verlaten 

Nucleair: lang gemoduleerd sirenesignaal buiten de gebouwen: blijf binnen het 
gebouw 

Brand / 
ontploffing 

Denk aan uw eigen veiligheid 

Verwittig bedreigde personen 

Bel het noodnummer 8888 (interne telefoon) of 014338888. 

Vat indien mogelijk de bluswerken aan 

Morsen en lekkage van 
gevaarlijke producten 

Denk aan uw eigen veiligheid 
Ruim indien mogelijk zelf het gevaarlijk product op gebruikmakend van de 
nodige PBM’s en opruimmateriaal 
Bel het noodnummer 8888 (interne telefoon) of 014338888. 

Nucleaire 
noodtoestand 

Houdt u aan de instructies die u zullen meegedeeld worden door het VITO-
personeel (géén evacuatie) 

Noodsituaties            Ongevallen 014 33 88 88 

Arbeidsongeval 
Verleen eerste hulp bij ongevallen 

Bel het nummer 8888 (interne telefoon) of 014 33 88 88 bij ernstige ongevallen 

Vragen 

Bij vragen over de uitvoer van de werken: bel de verantwoordelijke van je firma 
of de VITO contactpersoon 
Bij vragen over deze fiche: contacteer: 
   Milieucoördinator  014 33 55 25  
   Preventieadviseur   014 33 56 75 

 


