
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT 15 

Zone afbakenen 
 

Balen/Overpelt 

  Datum laatste wijziging:    18 maart 2019 

  Aard laatste wijziging: nagezien Zie wijzigingen in 

blauwe tekst 

 

 

1 DOEL .................................................................................................... 2 

2 TOEPASSINGSGEBIED .......................................................................... 2 

3 DEFINITIES .......................................................................................... 2 

4 VOORSCHRIFT ...................................................................................... 2 

5 AFZETLINTEN ....................................................................................... 2 

6 AFSCHERMING ..................................................................................... 4 



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT 15 

Zone afbakenen 
 

Balen/Overpelt 

 

 

 

1 DOEL 
Een zone afbakenen om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren 

2 TOEPASSINGSGEBIED 
De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium.  

3 DEFINITIES 
Tags: labels voor aan afzetlinten te hangen 

4 VOORSCHRIFT 
Als het niet mogelijk is het gevaar weg te nemen, dan moet er een afscheiding komen 

tussen mens en het gevaar. Dat kan door een afscherming of afzetting te plaatsen, 
bijvoorbeeld een hekwerk, palen met kettingen ertussen of met rood-wit of geel-zwart 

afzetlint. Er zijn diverse tijdelijke situaties, waarbij het aanbrengen van een 
waarschuwings- en afzetsignalering noodzakelijk is vanwege de risico’s zoals: 

- onderhoud: stoten, vallende obstakels, hijsen. 

- storing of calamiteit: ruimte, omgeving niet betreden. 

- tijdelijk bouw- en onderhoudswerk: Afgravingen, slopen, obstakels, 

grondwerkzaamheden.  

Wanneer men welke afscherming of afzetting gebruikt, kan men best beoordelen in de 

Taak Risico Analyse. 

5 AFZETLINTEN 
Er bestaan verschillende soorten afzetlint, wij gebruiken de rood-wit en geel-zwart. 

Rood-wit afzetlint: Verboden doorgang  

Betreden NIET toegestaan 

uitgezonderd voor de personen  

betrokken bij de werken in de zone 

Dit lint gebruikt men om een zone af te bakenen die men niet mag betreden, tenzij 

men zelf betrokken is bij de werken die er worden uitgevoerd, vergelijkbaar met wat 

verbodsborden je opleggen 
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Geel-Zwart afzetlint: Let op gevaar 

Betreden aan iedereen toegestaan 

NA evaluatie aanwezige gevaren 

Dit lint gebruikt men om te waarschuwen dat er gevaren aanwezig zijn, zoals 
waarschuwingsborden wijzen op de aanwezige gevaren 

Vereisten bij gebruik 

Wanneer afzetlint toegepast wordt dient men rekening te houden met de volgende 2 

punten: 

 De afzetting dient zo gekozen te worden dat passanten (bv. voetgangers) niet 

onnodig gehinderd worden. 

 Nadat de aanleiding voor het aanbrengen van het afzetlint weggenomen is, dient 

dit volledig verwijderd te worden. 

Identificatie van de afzetlinten 

Om te weten wie, wanneer en waarom men een lint plaatst dient men gebruik te 

maken tags. 

Hierop kan men het doel of reden aangeven, wie het  

lint geplaatst heeft,  zijn telefoonnummer en de  
datum waarop het lint geplaatst is 

 

 

 

 

 

Afzetten met verkeerskegels 

In geval werkzaamheden plaatsvinden die normaalgesproken afzetten van de omgeving 

vereisen en deze werkzaamheden vinden plaats in een overzichtelijke omgeving (bv. 
open veld), dan volstaat markering door middel van kegels in een opvallende kleur. 
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6 AFSCHERMING 
Afscherming door middel hekwerk (harde afzetting) is verplicht bij grote bouwwerven, 

putten, afgravingen, sloopwerken en andere situaties waarbij valgevaar bestaat. 
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