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Thema verkeer en omgeving 

Met dit themablad helpt de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche u om binnen uw organisatie aan de slag te 

gaan met een bepaald risico of de aanpak van de Arbocatalogus Afvalbranche in het algemeen. Het biedt u 

informatie en geeft aanbevelingen. 

Risicogroep verkeer en omgeving 

Zowel op de openbare weg als op het eigen terrein is het risico op een aanrijding groot als er geen adequate 

maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. De risico’s op de openbare weg zijn 

vooral relevant voor afvalinzameling, beheer openbare ruimte1 en rioolbeheer. Daarbij gaat het net zo zeer om 

de veiligheid van medewerkers als van andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld voetgangers. Op het eigen 

terrein is sprake van een verhoogd risico op overslaglocaties, daar waar druk verkeer is én afval gelost wordt 

alsmede op plaatsen waar gereden wordt terwijl anderen te voet bezig zijn hun werk uit te voeren. Verder 

kunnen wegen op eigen terrein elkaar kruisen. Tot slot kan de begaanbaarheid van het terrein risico’s met zich 

brengen, met name op stortplaatsen. De gevolgen van een aanrijding of het kantelen van een voertuig kunnen 

beperkt blijven tot materiële schade, maar ze kunnen ook tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden. 

Maatregelen 

In de Arbocatalogus Afvalbranche zijn maatregelen te vinden die verkeersongevallen zoveel mogelijk kunnen 

voorkomen. Bij ieder risico geeft de Arbocatalogus Afvalbranche een overzicht van wettelijke, bron-, technische, 

organisatorische maatregelen en eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen om het risico op dergelijke 

ongevallen zoveel mogelijk te beperken.  

Risico: aanrijdgevaar eigen terrein 

Wettelijke maatregelen 

 Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&E

 Opleiden chauffeurs en machinisten

 Voorlichten over verkeersrisico’s

Bronmaatregelen 

 Stellen eisen aan voertuigen en containers

 Stellen eisen bij investeringen en inkoop

 Verlichten terrein en arbeidsmiddelen

Technische maatregelen 

 Gebruiken alarmering en spiegels of camera's op voertuigen (pagina ‘in ontwikkeling’2) 

 Plaatsen verkeersaanwijzingen

1 Momenteel wordt gewerkt aan uitbreiding van de Arbocatalogus Afvalbranche met het onderdeel ‘Beheer Openbare Ruimte (BOR)’ 

2 Voorafgaand aan overeenstemming zijn pagina’s in ontwikkeling. De mate van uitwerking kan verschillen van eerste versie tot 

eindconcept, dat voor overeenstemming aan de samenwerkende partijen wordt voorgelegd. 

http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beschrijven-verkeer-en-maatregelen-in-rie
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/opleiden-chauffeurs-en-machinisten
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/voorlichten-over-verkeersrisico%E2%80%99s
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/stellen-eisen-aan-voertuigen-en-containers
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/stellen-eisen-bij-investeringen-en-inkoop
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/verlichten-terrein-en-arbeidsmiddelen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-alarmering-en-spiegels-of-cameras-op-voertuigen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/plaatsen-verkeersaanwijzingen
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 Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverlening

 Berijdbaar maken/houden terrein

Organisatorische maatregelen 

 Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterrein

 Dragen werkkleding zomerweer op bedrijfsterrein

 Maken afspraken over aanbieden en verpakken afval

 Nemen snelheidsbeperkende maatregelen

 Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen – waaronder voertuigen (‘overeenstemming’ door deelnemende 

partijen3) 

 Opstellen bhv-plan

 Opstellen en volgen verkeersplan

 Organiseren bedrijfshulpverlening

 Registreren en regelen toegang personen en verkeer

 Scheiden verkeersstromen

 Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagen

Risico: openbare weg 

Wettelijke maatregelen 

 Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&E

 Dragen zichtkleding openbare weg (‘overeenstemming’ door deelnemende partijen)  

 Opleiden chauffeurs en machinisten

 Voorlichten over verkeersrisico’s

Bronmaatregelen 

 Stellen eisen aan voertuigen en containers

Technische maatregelen 

 Communiceren en alarmeren langs openbare weg

 Gebruiken alarmering en spiegels of camera's op voertuigen (pagina ‘in ontwikkeling’) 

 Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverlening

Organisatorische maatregelen 

 Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen – waaronder voertuigen (‘overeenstemming’ door deelnemende 

partijen) 

 Opstellen bhv-plan

 Organiseren bedrijfshulpverlening

 Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagen

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelm

3 Alvorens de Arbocatalogus Afvalbranche voor toetsing aan Inspectie SZW wordt aangeboden, moeten de deelnemende partijen 

overeenstemming hebben over de te toetsen arbocatalogus. 

https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/treffen-voorzieningen-voor-bedrijfshulpverlening
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/berijdbaar-makenhouden-terrein
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/dragen-werkkleding-winterweer-op-bedrijfsterrein
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/dragen-werkkleding-zomerweer-op-bedrijfsterrein
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/maken-afspraken-over-aanbieden-en-verpakken-afval
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/nemen-snelheidsbeperkende-maatregelen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/onderhouden-en-afstellen-arbeidsmiddelen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/opstellen-bhv-plan
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/opstellen-en-volgen-verkeersplan
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/organiseren-bedrijfshulpverlening
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/registreren-en-regelen-toegang-personen-en-verkeer
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/scheiden-verkeersstromen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/toepassen-instructie-veilig-gebruiken-treeplank-van-kraakperswagen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beschrijven-verkeer-en-maatregelen-in-rie
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/dragen-zichtkleding-openbare-weg
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/opleiden-chauffeurs-en-machinisten
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/voorlichten-over-verkeersrisico%E2%80%99s
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/stellen-eisen-aan-voertuigen-en-containers
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/communiceren-en-alarmeren-langs-openbare-weg
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-alarmering-en-spiegels-of-cameras-op-voertuigen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/treffen-voorzieningen-voor-bedrijfshulpverlening
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/onderhouden-en-afstellen-arbeidsmiddelen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/opstellen-bhv-plan
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/organiseren-bedrijfshulpverlening
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/toepassen-instructie-veilig-gebruiken-treeplank-van-kraakperswagen
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-veiligheidsschoeisel-handschoenen-en-veiligheidshelm
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Aanbevelingen 

Om te beginnen is het van belang in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) na te gaan of en zo ja waar en 

bij welke functies risico’s zijn met verkeersbewegingen op het eigen terrein en de openbare weg voor de 

inzittenden in de voertuigen, maar ook voor hun omgeving. Aan de hand van voorgaande lijst kan worden 

nagegaan of de maatregelen op niveau zijn.  

Verder zijn de volgende aanbevelingen relevant: 

 In de Arbocatalogus Afvalbranche zijn alle maatregelen omschreven en is meer achtergrondinformatie te 

vinden. 

 U kunt informatie van dit themablad en van de website gebruiken voor uw eigen bedrijfsinterne 

communicatiekanalen, bijvoorbeeld mededelingenbord, intranet, nieuwsbrief, personeelsblad.  

 U kunt aandacht vragen voor het thema tijdens de (vaste) interne overlegmomenten, veiligheidsrondes, 

evaluatiemomenten, etc. 

 U kunt een toolbox over het thema ontwikkelen en een toolboxmeeting organiseren. 

 U kunt gebruik maken van beeldmateriaal uit de media – beelden zeggen vaak meer dan woorden. Houd 

hierbij rekening met het auteursrecht.  

 Bij de communicatie kunt u de volgende aspecten belichten:  

▲ De oorzaken voor verkeersongevallen of aanrijdingen 

▲ De mogelijke gevolgen hiervan 

▲ Situaties waarin dit zich kan voordoen 

▲ Manieren waarop dit te voorkomen is 

 In zijn algemeenheid geldt:  

▲ Herhalen van de boodschap is effectief 

▲ Breng de boodschap op verschillende wijzen 

▲ Breng de boodschap zo duidelijk en eenvoudig mogelijk 

Cartoon 

Bijgeleverde cartoon kunt u gebruiken bij de interne communicatie. Deze 

en andere middelen zijn beschikbaar op de uitwisselingssite van de 

Arbocatalogus Afvalbranche. 

Ondersteunend filmmateriaal 

De veiligheidsfilm ‘Een dag als zovele’ van Renewi, toen nog Shanks (vrij 

beschikbaar via YouTube) is een indrukwekkende film om eventueel 

aanvullend te gebruiken bij de interne communicatie over het onderwerp 

‘verkeer’.  

Link naar thema 

 Verkeer en omgeving »

http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/uitwisseling
https://www.youtube.com/watch?v=kF6DxCHse-I
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/arbocatalogus/12/33

