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ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

WELKOM BIJ EMO
Bij betreding van het EMO-terrein, verzoeken wij u om deze voorschriften na te 

leven. U dient zich te legitimeren en te tekenen dat u heeft kennisgenomen van 

deze voorschriften.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht.

Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.

Het gebruik van autogordels is verplicht. 

De maximum snelheid is 30 km/u, maar bij stofvorming  

dient u uw snelheid nog verder te verlagen.

Het is verboden om onder draaiende machines of  

transportbanden door te lopen.

Fotografie en filmen voor publicatie is ten strengste verboden, zonder 

voorafgaande toestemming van de afdeling Communicatie van EMO. 

U dient dit ruim van tevoren aan te vragen via secretariaat@emo.nl

Op de gehele terminal is open vuur verboden. Roken is toegestaan op 

twee plekken zoals aangegeven op de plattegrond.
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• Volgens de ISPS-code is de terminal verboden voor personen en vervoermiddelen,  

 tenzij de beveiligingsbeambte of bevoegde medewerker van EMO daar  

 toestemming voor geeft. 



• Bezoekers en medewerkers van contractors moeten minimaal 24 uur van tevoren  

 bij de beveiliging worden aangemeld.

• Voor alle bezoekers en medewerkers van contractors geldt dat de minimale  

 leeftijd om de terminal te mogen betreden 18 jaar is.

• Bij het betreden van de terminal dient men in het bezit te zijn van een geldige  

 toegangspas die men bij de beveiligingsloge verkrijgt bij het tonen van een  

 geldige legitimatie (ID-kaart, paspoort of rijbewijs). 

• De toegang wordt uitsluitend verleend voor het gedeelte van de terminal waar  

 men in verband met de aard van het bezoek moet verblijven.

• Het aanbrengen van auto’s op de kade is verboden.

• Er worden te allen tijde CCT-opnames gemaakt voor uw en onze veiligheid.

• Desgevraagd dient u zich te onderwerpen aan visitatie door gecertificeerde  

 havenbeveiligers.

VERKEERSREGELS
Op het EMO-terrein geldt de Nederlandse Wegenverkeerswet.

Daarnaast zijn er specifieke EMO-regels:

• Men dient de aangegeven route te volgen en de aanwijzingen van de  

 beveiligingsbeambte of bevoegde medewerker van EMO op te volgen.

• Aanwijzingen door middel van symbolen, geplaatste borden, afzetlinten en/of  

 pionnen dienen nauwgezet te worden opgevolgd.

• De groene routes zijn vrij van beperkingen. Let wel op aangegeven doorrijhoogtes.

• De rode routes zijn verboden gebied. U kunt deze alleen betreden onder  

 begeleiding van een EMO-vertegenwoordiger.

• Op het terrein gelden beperkte doorrijhoogtes. Deze hoogtes zijn alleen  

 toegankelijk voor voertuigen lager dan 3.10 meter. Deze zijn aangegeven op de  

 routekaart.

• Op de gehele terminal dient men de grootst mogelijk voorzichtigheid in acht te  

 nemen, in het bijzonder aan de zeekade waar u verplicht bent om gebruik te  

 maken van veilige onderdoorgangen.
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• Het is verboden om op andere plaatsen onder de banden lager dan drie meter  

 door te gaan.

• Wielladers, dumpers en ander EMO-materieel hebben altijd voorrang op het  

 overig verkeer.

• Wees uitermate voorzichtig: machines kunnen zich plotseling verplaatsen en  

 transportbanden kunnen gaan draaien.

• Het rijden over hoogspanningskabels is absoluut verboden.

• Let bij het passeren van losbruggen erop dat de grijper boven de bunker stil hangt  

 of boven een schip hangt. Anders moet u wachten tot dit het geval is.

• Parkeer uw voertuig uitsluitend op de daartoe aangegeven plaatsen.

• Op de zeekade dient u uw voertuig steeds ter hoogte van het stuurhuis van het  

 door u te bezoeken schip te parkeren.

• Het versperren van doorgangen, wegen en machinebanen is verboden.

• Het is verboden zich op te houden op risicovolle plekken, bijvoorbeeld onder  

 losbruggen en werkgebieden van automatisch werkende machines.

• Onder het rijden is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. U mag  

 uw telefoon wel bedienen via het dashboard (handsfree), mits dit voor het rijden  

 is ingesteld.

GEDRAGSREGELS
• Gebruik daar waar aangegeven de voorgeschreven beschermingsmiddelen,  

 zoals het dragen van een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, een overall en  

 reflecterende kleding.

• Eenieder dient zich bewust te zijn van het feit dat men zich bevindt op een  

 bedrijfsterrein waar onverwacht gevaarlijke situaties kunnen plaatsvinden.

• Blokkeer geen looppaden, deuren, wegen of de toegang tot blusmiddelen.

• Houd gebouwen en terreinen schoon, gooi uw afval in de afvalbak.

• Het gebruik of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is ten strengste verboden.

• Wij benadrukken altijd alle relevante procedures en instructies op te volgen en  

 ernaar te handelen.
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• Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met een geldige  

 werkvergunning en door personen met een geldig VCA diploma. 

• Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient men zich te houden aan de in de  

 werkvergunning opgenomen instructies.

• Voorafgaand van de werkzaamheden moet men een Laatste Minuut Risico  

 Analyse (LMRA) uitvoeren.

• Laat geen materiaal en gereedschap slingeren. Ruim uw werkplek na afronding  

 van de werkzaamheden op.

• Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en let op elkaars veiligheid.

STOFBESTRIJDING
• Bij uw werkzaamheden/activiteiten moet stofverspreiding tot een minimum  

 beperkt blijven. Er mag in ieder geval niet meer dan 2 meter zichtbaar stof  

 veroorzaakt worden. 

• Wij vragen u situaties met meer dan 2 meter zichtbaar stof direct te melden bij  

 uw contactpersoon of een van de andere EMO-medewerkers.

• Ideeën om stofverspreiding en daarmee de zorg voor onze omgeving nog beter  

 beheersbaar te maken zijn welkom, bespreek deze met de contactpersoon  

 binnen EMO.

• Het is voor EMO van cruciaal belang dat we met elkaar zorgen dat onze basis  

 op orde blijft. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor en daar vragen we ook uw  

 medewerking bij. Zelfs bij twijfel, is het beter om de werkzaamheden stil te leggen  

 en in overleg met elkaar te gaan.

AANSPRAKELIJKHEID
• Het bezoek aan de EMO terminal geschiedt op eigen risico. Aan de bedrijfsvoering  

 van EMO zijn risico’s verbonden, zoals het risico op schade ontstaan in het verkeer  

 op de terminal, bij laad- en loswerkzaamheden en in het transport van alle  

 soorten droge bulk ten behoeve van de op- en overslag.
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EMO en de door EMO te werk gestelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige 

schade – van welke aard of met welke oorzaak dan ook – aan personen, voer- en 

vaartuigen en andere zaken die zich bevinden op het terrein, in het aan het terrein 

grenzende water of op langszij afgemeerde schepen, een en ander tenzij de schade is 

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van EMO of de met de leiding van 

het bedrijf belaste personen.

SANCTIES
Bij het niet naleven van voorschriften, opdrachten of aanwijzingen betreffende 

veiligheid, hygiëne en verkeer behoudt EMO zich het recht voor:

• de betrokken persoon van de terminal te verwijderen en verdere toegang tot de  

 terminal te ontzeggen. 

• het werk te laten stoppen zonder enigerlei wijze aansprakelijkheid te  

 aanvaarden voor de hierdoor ontstane schade aan de kant van de nalatige  

 persoon, voor betrokkenen of de opdrachtgever, echter met behoud van het  

 recht op vergoeding van schade veroorzaakt door het doen en/of nalaten van  

 deze persoon.

VERTREK
Bij het verlaten van het EMO-terrein dient u zich bij de afdeling beveiliging af te 

melden en de bezoekerspas (en eventueel geleende beschermingsmiddelen) in te 

leveren. 

CALAMITEITEN
BIJ CALAMITEITEN BELT U HET INTERNE ALARMNUMMER: +31 181 371 112. 

VOOR VRAGEN KUNT U TERECHT BIJ MEDEWERKERS VAN DE BEVEILIGING.
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GENERAL SAFETY REGULATIONS

WELCOME TO EMO
When entering the EMO site, please comply with the following regulations. You must 

show proof of identity and sign to acknowledge that you have seen and read these 

regulations.
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Safety helmet must be worn at all times.

Safety shoes must be worn at all times.

Seatbelts must be used. 

The maximum speed is 30 km/h. In dusty conditions, 

you must further reduce your speed.

It is strictly forbidden to walk below machines or conveyor belts that 

are in operation.

Photography and filming for publication purposes is strictly forbidden 

without prior permission from the Communication department of EMO. 

Permission must be requested well in advance via secretariaat@emo.nl.

Open flames are forbidden on the entire site. Smoking is only allowed 

at the two designated areas, as shown on the plan.



• In accordance with the ISPS code, access to persons and means of transport  

 is prohibited, unless the security officer or authorised employee of EMO gives  

 permission. 

• Visitors and staff of contractors must be registered with security at least 24 hours  

 in advance.

• All visitors and employees of contractors must be at least 18 years of age to be  

 given access to the terminal.

• When entering the terminal, you must be in possession of a valid access pass  

 supplied at the security desk upon presentation of a valid ID document  

 (ID card, passport or driving licence). 

• Access will only be granted to that part of the terminal relevant given the nature  

 of the visit.

• Cars may not be placed on the quayside.

• CCTV recordings are made constantly, for your and our safety.

• On request, you must allow yourself to be searched by certified port security  

 officers.

TRAFFIC RULES
The Dutch Road traffic Act applies on the EMO site. There are also specific EMO rules:

• Always follow the indicated route and the instructions of the security officer or  

 authorised employee of EMO.

• Instructions in the form of symbols, signposts, barrier tapes and/or traffic cones  

 must be strictly complied with.

• Green routes are free from restrictions. Note designated headroom.

• Red routes are forbidden areas. These areas may only be entered if accompanied  

 by an EMO representative.

• There are limited headroom areas on the site. These are only accessible for  

 vehicles with a height of less than 3.10 metres. They are indicated on the route map.

• Throughout the terminal take the greatest possible care, in particular near the  

 quay where you are required to make use of safe underpasses.
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• At other locations, you are not permitted to pass below the conveyor belts at a  

 height of less than three metres.

• Wheel loaders, dumpers and other EMO equipment always have priority over  

 other traffic.

• Take maximum care: machines can suddenly move and conveyor belts can  

 suddenly start running.

• Driving over high-voltage cables is strictly forbidden.

• When passing unloading equipment, make sure the grab above the bunker is  

 stationary or suspended above a ship. Otherwise, wait until this is the case.

• Only park your vehicle in the specially designated spaces.

• On the unloading quay you must always park your vehicle in line with the  

 wheelhouse of the ship you are visiting.

• Blocking passages, roads and machine tracks is prohibited.

• It is prohibited to remain in high-risk locations, for example below loading  

 equipment and the work areas of automatically operated machines.

• Use of a mobile telephone while driving is forbidden. You may operate your  

 telephone via the dashboard (handsfree) if set before driving.

RULES OF CONDUCT
• Wherever indicated, use the specified protective equipment such as wearing a  

 safety helmet, safety shoes, overalls and reflective clothing.

• Everyone must be aware of the fact that they are present on an industrial site  

 where unexpected dangerous situations can arise.

• Never block walking routes, doors, roads or access to fire extinguishing  

 equipment.

• Keep buildings and sites clean; dispose of waste in waste bins.

• The consumption or being under the influence of drugs and/or alcohol is strictly  

 prohibited.

• We always emphasise the need to comply with and act according to all relevant  

 procedures and instructions.
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• Work may only be carried out with a valid work permit by persons in possession  

 of a valid SCC (“VCA”) diploma. 

• When carrying out work, always comply with the instructions in the work permit.

• Before starting work, always carry out a Last Minute Risk Analysis (LMRA).

• Never leave tools and equipment unattended. Tidy your workplace after  

 completing work.

• Call each other to account for undesirable behaviour and be aware of each others  

 safety.

DUST PREVENTION
• During your work/activities, the spread of dust must be kept to a minimum. Under  

 no circumstances may visible dust clouds of more than 2 metres be caused. 

• Immediately report any situations causing visible dust clouds of more than 2  

 metres to your contact person or another member of EMO staff.

• Ideas on preventing dust spreading and ways to better protect our environment  

 are always welcome. Discuss them with your contact person at EMO.

• It is of vital importance to EMO that we work together to ensure a sound basis. We  

 are personally responsible and request your cooperation, too. If ever in doubt, it  

 is better to halt work and consult with each other.

LIABILITY
• Any visit to the EMO terminal is at your own risk. Business operations at EMO have  

 an inherent risk, for example the risk of damage in traffic on the terminal, during  

 loading and unloading work, and in the transport of all types of dry bulk for  

 storage and transhipment.

EMO and persons employed by EMO are not liable for any damage - of whatever kind 

and due to whatever cause - to persons, vehicles and vessels or any other property 

present on the site, in the water adjacent to the site, or vessels moored alongside, 
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all unless the damage is caused deliberately or negligently by EMO, or the persons 

responsible for management of the company.

SANCTIONS
In the event of failure to comply with regulations, orders or instructions on safety, 

hygiene and traffic, EMO reserves the right:

• to remove the person in question from the terminal and to forbid further access  

 to the terminal. 

• to have work halted without accepting any liability whatsoever for the damage or  

 losses suffered as a consequence on the part of the negligent person, for the  

 persons involved or the client, however subject to reservation of the right to  

 compensation for damage or losses caused by the actions and/or failure to act of  

 this person.

DEPARTURE 
When leaving the EMO site, always inform the security department and hand in your 

visitors pass (and any borrowed personal protective equipment). 

DISASTERS
IN THE EVENT OF DISASTERS, CALL THE INTERNAL EMERGENCY NUMBER: +31 181 371 112. 

PLEASE ADDRESS ANY QUESTIONS TO A MEMBER OF SECURITY STAFF.
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OR GO TO WWW.EMO.NL/DANGER

DANGEROUS SITUATION?
PLEASE REPORT!



EUROPEES MASSAGOED- OVERSLAGBEDRIJF (EMO) B.V.
 
PO Box 9000, 3199 XA • Maasvlakte RT, The Netherlands 
Phone. +31(0)181 - 37 11 11 • www.emo.nl


