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De Levensreddende Regels van 
Nyrstar werden ontwikkeld nadat 
we een overzicht maakten van de 
kritische incidenten die binnen ons 
bedrijf voorkwamen.

• Meer dan 80% van de dodelijke 
ongevallen waren gerelateerd aan 
de Levensreddende Regels.
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• De Levensreddende Regels zijn 
een voorwaarde om te werken, 
en moeten te allen tijde worden 
gevolgd.

• De Levensreddende Regels gelden 
voor iedereen: medewerkers, 
contractors, dienstverleners en 
bezoekers.

• Indien je beslist dat een taak niet 
veilig kan worden uitgevoerd, start 
het werk dan niet of leg het werk stil.

• Indien je ziet dat iemand tegen een 
Levensreddende Regel zondigt, dan 
moet je tussenkomen.   Doe dit op 
een veilige manier.



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#1

FIT VOOR HET WERK
Ik zal op het werk nooit  

alcohol of drugs bezitten, 
consumeren, of onder invloed 

zijn van deze middelen.



Op het werk zal ik:
• Altijd in fitte en gezonde 

toestand zijn

• Nooit positief testen voor drugs 
of alcohol

• Nooit alcohol of drugs bezitten

• Nooit een taak uitvoeren tenzij ik 
me fit voel voor het werk

• Steeds mijn leidinggevende 
informeren indien ik medicatie 
neem waarin men mij adviseerde 
dat die me op het werk kan 
beïnvloeden.



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#2

VEILIGHEIDSAFSCHERMINGEN
Ik zal nooit een primair 

veiligheidsbeschermingssysteem of 
–middel omzeilen of overbruggen. 

Ik zal geen afgeschermd werkgebied 
betreden waarvoor ik geen 

autorisatie en goedkeuring heb. 



Op het werk zal ik:
• Nooit werken of toetreden tot een 

werkgebied zonder introductie, 
toegangsregistratie of in het bezit van 
een geldige werkvergunning

• Nooit een afdeling of installatie 
opereren zonder of met een onvolledige 
afscherming

• Nooit een noodstop, veiligheids-
schakeling, kabelnoodstop of 
afbakenlint negeren of overbruggen

• Nooit een afgezet werkgebied betreden 
of een afzetting aanpassen zonder 
autorisatie van de verantwoordelijke

• Het werk stopzetten en alle afwijkingen 
aan een veiligheidssysteem  
rapporteren



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#3

WERKEN OP HOOGTE
Ik zal nooit werken op 

hoogte zonder opleiding, 
autorisatie en altijd met 

de correcte valbeveiliging/
preventiesysteem.



Op het werk zal ik:
• Altijd de nodige training hebben doorlopen en licentie 

bekomen hebben alvorens valpreventie, valbeveiliging te 
gebruiken, en voor het werken met een hoogwerker

• Altijd ten minste 1.8 meter afstand houden van 
onbeschermde openingen/gaten/randen

• Altijd mijn valbescherming/preventiemateriaal 
inspecteren voor gebruik

• Altijd verifiëren dat materiaal geïnspecteerd werd door 
een competent persoon en binnen de afgelopen 3 
maanden of binnen de termijn aangegeven door mijn site

• Altijd vermijden om te werken op ladders, uitgezonderd 
voor occasionele werken goedgekeurd door mijn 
leidinggevende. Onder die voorwaarden zal ik altijd drie 
contactpunten aanhouden.

• Altijd correcte en persoonlijke valbescherming gebruiken 
voor de taak/situatie.

• Nooit naar de midden- of bovenste rail klimmen of 
werken buiten de hoogwerker wanneer ik bevestigd ben 
aan een hoogwerker.

• Altijd voorkomen dat onderdelen vallen en verwondingen 
kunnen veroorzaken bij andere mensen

• Controlemaatregelen nemen om te verzekeren dat het 
valgebied onder mijn werkgebied veilig is.

• Nooit een steiger gebruiken zonder het goedkeuringslabel 
te checken en te verzekeren dat het geldig is. 



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#4

MOBIEL WEGVERKEER
Ik zal nooit voertuigen gebruiken 
tenzij ik specifieke training heb 

doorlopen hiervoor en autorisatie  heb 
gekregen voor het vervoermiddel dat 
ik wil gebruiken. Hiernaast zal ik altijd 

de procedures volgen. 



Als BESTUURDER zal ik steeds:
• Verzekeren dat ik een actuele en relevante 

training heb doorlopen of de licentie/bewijs 
heb om dat specifiek industrieel voertuig te 
besturen

• De checklijst voor ingebruikname heb 
vervolledigd/gecheckt en het vervoermiddel 
veilig is om te gebruiken

• De verkeersregels respecteren van de site, 
afdeling of het openbaar wegverkeer (b.v. 
hou je aan de maximum snelheid, gordel 
vast, niet bellen tijdens het rijden, niet rijden 
op plaatsen waar dit niet is toegelaten)

• Het vervoermiddel stilleggen wanneer een 
passagier zijn/haar gordel niet om heeft 
(waar relevant) of wanneer voetgangers, 
onbewust, zich  richting het vervoermiddel 
begeven.





Als VOETGANGER of FIETSER  
zal ik:
• Altijd high visibility kledij dragen en/

of reflecterende strips

• Altijd de daarvoor bestemde 
wandel- en fietspaden gebruiken

• Altijd een veilige afstand bewaren 
tot alle voertuigen. Alle procedures 
volgen aangaande het werken in  
de nabijheid van een voertuig.

• Altijd vragen naar   
toelating door de  
bestuurder  vooraleer  
een voertuig te naderen.

• Niet wandelen of fietsen  
buiten de toegelaten paden
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LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#5

ISOLATIE & VERGRENDELEN
Ik zal niet werken aan aangedreven 
installaties die niet energievrij zijn, 

zonder mijn persoonlijk slot te hangen 
en de energievrije staat getest te 

hebben. Ik zal nooit de tag of het slot 
van een ander persoon verwijderen. 



Wanneer ik werk aan een 
aangedreven installatie zal ik:
• Me altijd verzekeren dat ik de competentie 

en certificatie heb om deze taak uit te voeren
• Altijd checken dat alle energiebronnen 

geïsoleerd werden en geverifieerd zijn door 
de isolatie-coördinator(en).

• Altijd een test uitvoeren om te verzekeren 
dat de installatie energievrij is vooraleer het 
werk te starten

• Altijd goedgekeurde isolatiedocumenten en 
-vergunningen gebruiken

• Altijd goedgekeurde vergrendeltags en 
-sloten gebruiken, en deze enkel gebruiken 
voor het vergrendelen van installaties/
machines

• Altijd vergrendelmateriaal respecteren – Ik 
zal nooit knoeien aan andermans sloten/
vergrendeltags of lock boxen.



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#6

ELEKTRICITEIT
Ik zal alleen werken aan 

elektrische installaties wanneer 
ik hiervoor ben getraind en 

geautoriseerd.



Wanneer ik werk met 
elektriciteit dan zal ik:

• Me altijd verzekeren dat ik de 
competentie en de certificering 
heb om de taak uit te voeren

• Altijd het specifieke 
beschermingsmateriaal 
gebruiken wanneer ik werk 
onder spanning uitvoer.

• Altijd de installatie test 
vooraleer ik er fysiek mee in 
aanraking kom.



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#7

HIJSWERKEN
Ik zal me nooit begeven 

onder een hangende last of 
hijswerken uitvoeren zonder 

goedgekeurde training, 
certificatie en autorisatie.



Wanneer ik werk met 
hijsmateriaal, dan zal ik:
• Altijd het hijsmateriaal inspecteren 

voor gebruik

• Me altijd verzekeren dat het 
hijsmateriaal geschikt is om de last 
te hijsen

• Nooit staan of passeren in de 
gevarenzone van een hangende last

• Me altijd verzekeren dat ik over 
de benodigde training/certificatie 
beschik om het hijsmateriaal te 
gebruiken

• Me altijd verzekeren dat de hijszone 
gemarkeerd of gebarricadeerd is om 
toegang te verbieden.



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#8

TOEGANG BESLOTEN RUIMTE
Ik zal nooit een besloten 

ruimte betreden zonder een 
betredingsvergunning, en alleen 

wanneer ik instructies heb 
gekregen inzake de risico’s en de 

controlemaatregelen voor het werken in 
die specifieke besloten ruimte.



Wanneer ik werk in een besloten 
ruimte, zal ik:
• Verzekeren dat ik de nodige 

training heb gelopen om die 
besloten ruimte te betreden of om 
als stand-by persoon op te treden

• Altijd verzekeren dat ik de 
vergunning voor besloten ruimte 
heb gelezen en ondertekend heb 
en dat ik op de hoogte ben van 
de gevaren en de toegepaste 
controlemaatregelen

• Altijd de instructies volgen 
die op de vergunning staan of 
die gegeven worden door de 
mangatwacht /stand-by persoon 
van de besloten ruimte.



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#9

BRANDGEVAAR
Ik zal nooit werken met 

brandgevaar uitvoeren zonder 
goedgekeurde training, 

autorisatie en het nemen van 
kritische controlemaatregelen.



Wanneer ik werk waarbij 
brandgevaar bestaat, zal ik:
• Verzekeren dat ik de nodige 

training heb gelopen voor dat 
type activiteit (lassen, snijden, 
branden)

• Altijd de instructies volgen op 
de werkvergunning

• Altijd de specifieke PBMs 
dragen voor het type werk met 
brandgevaar dat ik uitvoer 
(lassen, snijden, branden).
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INKALVING/BEDELVING
Ik zal geen werkgebieden 

betreden met niet-ondersteunde 
grond zonder toelating. Ik zal 

mijn werk niet aanvatten zonder 
het vervolledigen van een 

werkplek-onderzoek.



Wanneer ik ondergronds werk, 
dan zal ik:
• Nooit een werk aanvatten zonder 

een werkplek-onderzoek

• Altijd rekening houden met 
het feit dat de ondergrond niet 
ondersteunt als geen steunen 
aanwezig zijn, niet geïnspecteerd 
werd of niet werd gekeurd als 
zijnde stabiel

• Mijn werkgebied altijd te 
inspecteren, testen en zoneren en 
deze steeds veilig achter te laten

• Altijd mijn grondcontroleplan 
volgen en adequaat gebieden 
aanduiden die mogelijk losse 
grond bevatten.



LEVENSRED-
DENDE REGEL 

#11

VLOEIBAAR METAAL
Ik zal geen werk verrichten 

met vloeibaar metaal zonder 
goedgekeurde training, 

autorisatie of het nemen van 
kritische controlemaatregelen.



Wanneer ik werk met vloeibaar 
metaal, dan zal ik:
• Enkel werk uitvoeren met vloeibaar 

metaal wanneer ik een specifieke 
inleiding en training heb vervolledigd 
voor dat werkgebied en die taak.

• Altijd mijn PBMs dragen voor het 
werken met vloeibaar metaal en 
strikt de procedures volgen om 
hiermee veilig om te gaan.

• Altijd mijn PBMs voor het werken met 
vloeibare metalen correct dragen en 
verzekeren dat ze in goede staat zijn

• Nooit verboden items binnenbrengen 
in een werkgebied waar zich 
vloeibaar metaal bevindt.



LEVENSRED-
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#12

GEVAARLIJKE STOFFEN
Ik zal nooit gevaarlijke STOFFEN 
hanteren of gebruiken zonder 

goedgekeurde training, 
autorisatie en het nemen van 

kritische controlemaatregelen.



Wanneer ik werk met gevaarlijke 
stoffen, zal ik:
• Altijd de instructies van de veiligheids-

datasheet verkrijgen, lezen, begrijpen en 
volgen voor de desbetreffende gevaarlijke 
substantie die ik zal hanteren.

• Nooit chemische of gevaarlijke stoffen 
hanteren of gebruiken als ik niet getraind 
of geautoriseerd ben om ze te gebruiken, 
hanteren, op te slaan of te ontdoen/op te 
ruimen

• Nooit  werk met een gevaarlijke stof uitvoeren 
zonder het gebruik van goedgekeurde PBMs 
en uitrusting en zonder het volgen van de 
relevante procedure.

• Nooit een gevaarlijke stof op het bedrijfsterrein 
brengen zonder het vervolledigen van een 
risicoanalyse voor gevaarlijke substanties en 
het verkrijgen van goedkeuring hiervoor.

• Altijd gevaarlijke substanties opslaan op een 
daarvoor geschikte locatie, container en met 
de gepaste etikettering.



Veiligheid is 
een zaak van 
iedereen, 
elke dag.




