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1.

Inleiding

2.

Om zowel overdag en 's-nachts bij het uitvoeren van
werkzaamheden goed zichtbaar dient te zijn voor
bestuurders van vrachtwagens, vorkheftrucks, kranen,
shovels, e.d. is het bij veel bedrijven in het EuropoortBotlek gebied het dragen van speciale
veiligheidswerkkleding verplicht gesteld.
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Risico’s

Jaarlijks vinden er ernstige ongevallen doordat het
slachtoffer niet goed zichtbaar bij het uitvoeren van zijn
werkzaamheden op bedrijfsterreinen en langs
verkeerswegen.
Door het gebruik te maken van speciale
veiligheidswerkkleding is het gevaar om aangereden te
worden kleiner dan zonder deze veiligheidskleding.

''Gebruik van veiligheidswerkkleding''
3.

3.3 Veiligheidspak

Veiligheidswerkkleding

Het gebruik van veiligheidswerkkleding bij het uitvoeren
van werkzaamheden langs verkeerswegen, spoorwegen
en op bedrijfsterreinen waar veel transport activiteiten
plaats vinden zijn de onderstaande persoonlijke
beschermingsmiddelen verplicht gesteld:
 Veiligheidsvest
 Veiligheidsjack
 Veiligheidspak.

Ingeval van een veiligheidspak, dan hebben de pijpen
van de broeken rondom twee horizontale banden
tussen de 50 en 35 cm boven de onderkant van de pijp.
De onderlinge tussenafstand moet tenminste 5 cm
bedragen.

3.1 Veiligheidsvest
Een veiligheidsvest dient rondom voorzien te zijn van
twee horizontale banden, waarvan de onderste zich op
± 5 cm boven de onderkant van het vest en de
bovenste op schouderbladhoogte bevindt. De onderste
band mag aan de zijkanten nergens meer dan 5 cm
onderbroken zijn. De breedte van de banden moet
tenminste 5 cm bedragen.
4.

3.2 Veiligheidsjack
Een veiligheidsjack en/of veiligheidsoverall moet
eveneens rondom voorzien zijn van twee horizontale
banden, waarvan de onderste band zich op ± 5 cm
boven de onderkant van het jack bevindt en de
bovenste juist onder de oksels.
Als het kledingstuk lange mouwen heeft, bevinden zich
op dezelfde hoogten ook om de mouwen
horizontale banden. De mouwen zijn aan de buitenzijde
voorzien van een verticale band.
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Algemene veiligheidsregels

Voor het dragen van veiligheidswerkkleding geldende
de volgende veiligheidsregels:
 Veiligheidswerkkleding moet worden gedragen bij
het uitvoeren van werkzaamheden langs
verkeerswegen en op bedrijven waarbij het risico
aanwezig is dat men wordt aangereden door
voertuigen
 Bij sommige bedrijven moet in operationele
gebieden minimaal een verkeersvest worden
gedragen
 Veiligheidswerkkleding moeten gesloten worden
gedragen en in goede staat verkeren
 Een veiligheidsvest is in de regel een uitstekend
middel om goed zichtbaar te werken, maar het is
aan de opdrachtgever om in te schatten of er bij de
uitvoering van werkzaamheden een veiligheidsvest,
veiligheidsjack of veiligheidspak gedragen moet
worden.

