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0.

Wijziging ten opzichte van vorige versie
• Koptekst geüpdatet en lay-out aangepast aan nieuwe format conform QHSE 1.00.
• Toegevoegd is de mogelijkheid verkrijgen vaste toegangspas voor vervoerders van gereed
product.
• Tekstuele aanpassingen ter bevordering van de leesbaarheid
• Toevoeging definitie vervoerders gereed product en gereed product

1.

Toepassingsgebied
Dit voorschrift is van toepassing voor het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden.

2.

Document verwijzingen
Aanvraag formulier voor een BIN alsmede Aanvraag formulier voor een ID bewijs zijn te downloaden
via de website: http://veiligheid.tatasteel.nl/nl/home/.
Informatie inzake de Safety Tour en de wijze van inplannen is te vinden op de website:
http://veiligheid.tatasteel.nl/nl/safety-centre.html.

3.

Doel
Dit document beschrijft de procedure voor het vaststellen van de voorwaarden waaronder het terrein,
de gebouwen, de fabrieken of de installaties van Tata Steel op de site IJmuiden mogen worden
betreden.

4.

Voorschrift

4.1.

Het betreden van het Bedrijfsterrein
Eenieder dient bij het betreden van het Bedrijfsterrein in het bezit te zijn van een geldig op naam
staande Bezoekerspas of een Tata Steel ID-bewijs.
Het Tata Steel identiteits- of toegangsbewijs moet altijd zichtbaar worden gedragen, tenzij dit op grond
van veiligheidsoverwegingen onwenselijk is.
Zowel de Bezoekerspas als het Tata Steel ID-bewijs kan door de DBB te allen tijde en met
onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
Overtreding van door het Bedrijf uitgevaardigde verboden, gedragsregels of voorschriften, negeren
van geboden en waarschuwingen, zoals vastgelegd in de Algemene Veiligheidsregels en het Bedrijfs
Verkeers Reglement, of het niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door bedrijfsleiding,
toezichthoudend kader of functionarissen van de Dienst Bedrijfsbeveiliging, kan (permanente)
verwijdering van het Bedrijfsterrein tot gevolg hebben.
Het betreden van het bedrijfsterrein anders dan voor het verrichten van de overeengekomen activiteit
is zonder toestemming niet toegestaan.

4.2.

Schade
Voor zover niet elders geregeld, geldt dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor schade ontstaan tijdens
of in verband met het verblijf op het Bedrijfsterrein, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van het Bedrijf. Opdrachtnemer vrijwaart het Bedrijf voor aanspraken van derden,
daaronder mede te verstaan personeel van Opdrachtnemer. Iedere schade of vermoeden hiervan
dient gemeld te worden aan de Alarm- en Meldcentrale, telefoon 91458 (extern 0251-491458).
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4.3.

Toelaten personen

4.3.1. Categorieën

Cat.nr. Categorie

Tata ID bewijs

Bezoekerspas

De volgende categorieën worden onderscheiden:

Documenten meebrengen

X

Aanvraagformulier Tata
Steel ID bewijs
Werkgeversverklaring
VCA certificaat
Paspoort of ID kaart

X

Aanvraagformulier Tata
Steel ID bewijs
Werkgeversverklaring
VCA certificaat
Paspoort of ID kaart

X
X
X
X
X
X

Aanvraagformulier Tata
Steel ID bewijs
Werkgeversverklaring
Paspoort of ID kaart

Aannemer/onderaannemer van TSE voor werk in de VAG gebieden van
WE'n en SU's (exclusief het "aannemerspark" )
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opdrachtnemer van Tata contractor voor werk in eigen/gehuurde
werkplaats/kantoor zoals o.a. op het "aannemerspark" ,niet in Tata
fabrieken

Goederen leverancier
Transporteur (halen/brengen van goederen: frequent)
Tata-materiaal afhaler (transporteur) frequent
Taxi-vervoer met contract
Externe onderzoekers werkzaam bij R&D (Via HR)
Cateraars met vaste relatie
Opdrachtnemer van bedrijven gevestigd op het bedrijfsterrein: Linde Gas
Benelux BV, NUON (Steg IJmond01) ,Harsco Metals Holland, Pelt &
Hooykaas, Wintershall Noordzee BV, AROC Nederland BV,
Noordzeewind Investor BV, NS Spooraansluitingen BV,
Zendmasten van KPN,Vodafone,T-mobile,Novec
Incidentele bezoeker
Transporteur (halen/brengen van goederen: incidenteel)
Tata-materiaal afhaler (transporteur) incidenteel

3.2
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
7.1

X
X
X

Taxi-vervoer zonder contract
Monteur Carglass/ANWB/Takelauto voor privé personen
Bezoeker eigen afdeling (toestemming BC/GM)

X
X

2.6
3.1

X

X
Overheid/ambtenaar arbeidsinspectie, handhavers, Douane

X

Hulpdiensten: Politie, Ambulance, Brandweer
"Overpad" voor schepelingen
Stoomtreinbezoeker (Stoomclub)
Excursie bezoeker (Ijmuiden visit)
Familiedagen (via BC/GM)
ROM-dagen (via HR)
Expats die werken in IJmuiden (via HR)
Stagiairs/studenten/onderzoekers (via HR) (Stageovereenkomst onder 18jr
getekend door BC/GM en Hoofd DBB)
Richtmeister/ in bedrijf steller, etc.
* aparte regeling
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NVT
X
X*
X*
X*
X*

NVT

X
X
X

Aanvraagformulier Tata
Steel ID bewijs
Werkgeversverklaring
VCA certificaat
Paspoort of ID kaart
Geldig legitimatiebewijs
Vrachtbrief, geldig
legitimatiebewijs
Vrachtbrief, geldig
legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
en brief bezoek eigen
afdeling
Aanvraagformulier en
legitimatie overheid
NVT
Geldig legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
Loopbriefje, geldig
legitimatiebewijs
Geldig legitimatiebewijs
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4.3.2. Minimale Leeftijd
Personen beneden de leeftijd van 16 jaar worden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van een bevoegd persoon, niet tot het Bedrijfsterrein toegelaten. Personen beneden de leeftijd van 18
jaar en in dienst van een opdrachtnemer, mogen op het Bedrijfsterrein géén werkzaamheden
verrichten.
4.3.3. Benodigde documenten voor toegangsverlening
Personen die tot het Bedrijfsterrein worden toegelaten voor werkzaamheden, worden geregistreerd en
ontvangen een Tata Steel ID-bewijs. Registratie vindt plaats aan de hand van de gegevens van een
geldig Legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument).
Personeel met een niet Nederlands paspoort, dient bij de aanmelding te voldoen aan de wettelijke
bepalingen ten aanzien van vreemdelingen gesteld in de Vreemdelingenwetgeving voor wat betreft
het verblijf in Nederland, alsmede van de bepalingen gesteld in de Wet Arbeid Vreemdelingen voor
wat betreft het verrichten van arbeid.
Eenieder die niet een nationaliteit van een der landen van de E.E.R. bezit, dient in het bezit te zijn van
een geldige tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning.
Het Tata Steel ID-bewijs dient persoonlijk door betrokkene te worden afgehaald bij de Afdeling
Toegangsverlening. De houder dient maatregelen te nemen om misbruik dan wel in onbevoegde
handen raken van het Tata Steel ID-bewijs te voorkomen.
Desgevraagd dient het Tata Steel ID-bewijs aan de Dienst Bedrijfsbeveiliging te worden getoond. De
juistheid van de geregistreerde gegevens kan door de Dienst Bedrijfsbeveiliging te allen tijde worden
geverifieerd.
4.3.4. Geldigheidsduur
Geldigheidsduur van de Algemene veiligheidsinstructie: max.2 jaar
Geldigheidsduur van Tata Steel ID-bewijzen:
1. Voor Tata Steel personeel: max. 2 jaar.
2. Voor bedrijven met een Raamcontract: gedurende de contractduur, max. 2 jaar.
3. Overige bedrijven: max. 1 jaar
De geldigheidsduur kan korter zijn namelijk gelijk aan de eerste verloopdatum van één van de
volgende items: legitimatiebewijs, algemene veiligheidsinstructie, werkgeversverklaring, BIN,
tewerkstellingsvergunning/verblijfsvergunning, veiligheidsopleiding, duur van de opdracht
4. Geldigheidsduur van een bezoekerspas: max 1 dag
4.3.5. Aanmelden Firmapersoneel voor een Tata Steel ID-bewijs
Bedrijven dienen vooraf een afspraak te maken voor de veiligheidsrondleiding in het Safety Centre en
dienen bij aanmelden bij de Afdeling toegangsverlening per medewerker een volledig ingevuld
Aanvraagformulier voor een Tata Steel ID-bewijs in te leveren, tevens dient een ieder een
legitimatiebewijs te tonen (Paspoort of ID kaart) en bewijs van VCA certificering of gelijkwaardig aan te
tonen.
Zie http://veiligheid.tatasteel.nl/nl/safety-centre.htm
4.3.6. Afmelden Firmapersoneel met een Tata Steel ID-bewijs
Het Tata Steel ID-bewijs en het eventueel uitgereikte parkeervignet dienen na beëindiging van de
werkzaamheden direct te worden ingeleverd bij Afdeling Toegangsverlening.
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4.3.7. Mutaties
Bedrijven met een BIN zijn verplicht om mutaties in het personeelsbestand met een Tata Steel IDbewijs (uit dienst, verhuisd etc.) direct te melden aan de Afdeling Toegangsverlening en het Tata Steel
ID-bewijs van medewerkers die uit dienst zijn onmiddellijk in te leveren bij de Afdeling
Toegangsverlening.
4.4.

Contactpersonen in geval van calamiteiten
Een bedrijf met een BIN dient, om de bereikbaarheid te waarborgen bij calamiteiten, tenminste twee
mobiele telefoonnummers van medewerkers op te geven die 24 uur per dag bereikbaar dienen te zijn.
Mutaties hierin dienen direct gemeld te melden aan de afdeling Toegangsverlening.
Via mail: DBBtoegangsverlening@tatasteeleurope.com of telefonisch +31(0)2154-92648.

4.5.

Bezoekerspas
Een Bezoekerspas is bedoeld voor bezoekers en chauffeurs die incidenteel komen laden en/of
lossen.(< 8 keer per jaar) Personen die werkzaamheden op het Bedrijfsterrein uitvoeren dienen een
Tata Steel ID bewijs in het bezit te hebben. Voor uitzonderingen zie tabel 4.3.1, Categorieën.
Voor zover PBM’s, zoals een witte helm en veiligheidsschoenen verplicht zijn, dienen chauffeurs deze
middelen te bezitten. Indien ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn, worden
deze door de te bezoeken afdeling verstrekt.
Een bijrijder met relevant (groot) rijbewijs kan tevens in aanmerking komen voor een Bezoekerspas.
Andere meerijders wordt geen toegang verleend tot het Bedrijfsterrein.
Voor het transport van gereed product geldt dat chauffeurs bij de ‘Meet and Greet’ bij P&O
aanvullende instructies krijgen.

4.6.

Aan- en afvoer van materialen
Alle aan- en afvoer van materialen, werktuigen en/of gereedschappen dient via Poort Rooswijk te
geschieden. Zie hiervoor de instructie passeerbewijzen
Intern: Passeerbewijzen op de site van SF
Extern Passeerbewijzen op de site van veiligheid.tatasteel.nl
De aan- of afvoer dient te worden gemeld bij de dienstdoende medewerkers van de Dienst
Bedrijfsbeveiliging aan de poort. Tevens dient men te beschikken over relevante vervoers- of
eigendomsdocumenten. Bij de in- en uitgang, op het bedrijfsterrein en in gebouwen kan de Dienst
Bedrijfsbeveiliging een visitatie uitvoeren. Eenieder is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

4.6.1. Aanvoer firmamaterialen
Voor het aanvoeren van materialen zijn geen overige bepalingen van kracht, met uitzondering van
radioactieve, milieubelastende en overige gevaarlijke stoffen benoemd in de Wet Vervoer Gevaarlijke
Stoffen. Voor het aanvoeren van chemische stoffen geldt dat alleen chemische stoffen die zijn
opgenomen in het Tata Steel Chemische Stoffen Systeem (CSS) mogen worden gebruikt op het Tata
Steel bedrijfsterrein. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de Opdrachtgever.
4.6.2. Afvoer per container/spoor/schip/vrachtauto
Iedere afvoer per container/spoor/schip dient tenminste 24 uur van tevoren telefonisch te worden
aangemeld bij de Alarm- en Meldcentrale. In geval van afvoer per vrachtauto van moeilijk te
controleren lading, geldt het bovenstaande voor iedere vrachtauto. De controle zal dan door de Dienst
Bedrijfsbeveiliging bij het beladen plaatsvinden.
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4.7.

Eisen van toelating tot het Verantwoordelijkheidsgebied (VAG)
De bedrijfschef of een daaraan gelijkgestelde functionaris draagt in zijn werkeenheid/ VAG gebied
zorg voor het functioneel zijn van alle voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van
toegangsrecht in zijn werkeenheid en legt in zijn Management systeem vast op welke wijze hij dit heeft
geregeld.

4.8.

Aanwezigheidsregistratie
Het betreden en verlaten van de installaties door bezoekers en andere, niet tot de Werkeenheid
behorende personen, wordt schriftelijk of elektronisch vastgelegd in een actueel systeem.
De bedrijfschef legt in zijn Management systeem vast op welke wijze hij dit voor zijn werkeenheid
heeft geregeld.

4.9.

Algemene veiligheidsinstructie
De afdeling Health, Safety & Environment (HSE SFY) is verantwoordelijk voor
veiligheidsrondleiding in het Safety Centre en beheert de veiligheidstoets (inhoud en vragen).

de

Tijdens uitvoering van projectmatige werkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat anderstaligen
werkzaamheden komen verrichten op de site IJmuiden.
Standaard wordt de film in 3 talen aangeboden, t.w. Nederlands, Engels en Duits.
Indien een of meerdere medewerker(s) van de ingehuurde organisatie geen van deze 3 talen
beheersen bestaat de mogelijkheid om hiervoor vrijstelling aan te vragen en de Safety Tour en film in
de landstaal van de medewerkers aan te bieden.
De hiervoor extra beschikbare talen zijn:
- Bulgaars

- Hongaars

- Kroatisch

- Slowaaks

- Portugees

- Frans

- Italiaans

- Pools

- Spaans

- Roemeens

- Tsjechisch
Hiervoor gelden een aantal regels:
1. De werkzaamheden die door de betreffende medewerkers uitgevoerd gaan worden moeten
onder een project vallen;
2. De maximale geldigheidsduur van de anderstalige veiligheidsfilm is de duur van het project
met een maximum van 2 jaar + 1 week, indien het project binnen deze termijn van 2 jaar
afgelopen is blijft de toets nog maximaal 1 week geldig na afloop werkzaamheden. Bij uitloop
van een project is verlenging mogelijk, hiervoor dient contact opgenomen te worden met het
Safety Centre;
3. Bij het opstarten van een nieuw project dient verlenging aangevraagd te worden op basis van
het voor het nieuwe project geldende V&G plan. Bij overschrijding van de genoemde 2 jaar of
indien het project langer gaat duren dan 2 jaar dient de Safety Tour opnieuw gevolgd te
worden en de toets opnieuw gedaan te worden;
4. De werkzaamheden dienen beschreven te zijn in een V&G plan waarin het gebruik van
anderstaligen en de wijze van communiceren benoemd is;
5. Er dient een aanspreekbaar persoon te zijn (gedurende het
waarmee in het Nederlands, Engels of Duits gecommuniceerd
fungeert als tolk naar de uitvoerenden (dit dient benoemd te zijn
hierin is 1: (max.) 4 oftewel 1 Nederlands, Engels of Duits
anderstalige uitvoerenden;

gehele verblijf op de site)
kan worden. Deze persoon
in het V&G plan); vuistregel
sprekende op maximaal 4

6. De medewerkers/ het bedrijf dient VCA of gelijkwaardig gecertificeerd te zijn, indien geen
bedrijfscertificatie dan dient vooraf een tijdelijke ontheffing aangevraagd te worden conform de
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daarvoor geldende procedure QHSE 3.15; Voor medewerkers, ingehuurde, ingeleende en
ZZP-ers geldt onverkort de eis tot persoonscertificatie.
7. Inzet van anderstaligen kan alleen geschieden op aanvraag van de opdrachtgever van Tata;
8. Aanvraag voor de anderstalige toegangsfilm en toets dient gedaan te worden bij
hse.frontoffice@tatasteeleurope.com . Bijlage: Aanvraag formulier.
9. Tijdens het volgen van de veiligheidsrondleiding dient de betreffende firma zorg te dragen
voor een Nederlands, Engels of Duits sprekende tolk t.b.v. vertaling naar de landstaal.
Indien aan de gestelde criteria is voldaan zal door HSE SFY een goedkeuring verstrekt worden
(terugkoppeling aan opdrachtgever Tata Steel en berichtgeving aan de afdeling toegangsverlening
DBB en de betreffende firma) waarna deze medewerkers zich door middel van de planningstool aan
kunnen melden voor de veiligheidsrondleiding en de toets
4.9.1 Voor vervoerders van gereed product bestaat de mogelijkheid om een vaste toegangspas te
verkrijgen. Uitgangspunt is dat dit alleen geldt voor regelmatig terugkerende chauffeurs.
Indien een vaste toegangspas gewenst is dient dit aangevraagd te worden via P&O waarna een
aanvraagformulier Tata Steel ID bewijs ‘vervoerder’ naar de betreffende vervoerder opgestuurd zal
worden. Let op, voor het doen van een aanvraag ‘vervoerderspas’ dient de vervoerder in het bezit te
zijn van een geldig BIN nummer, indien betreffende vervoerder geen eigen BIN heeft kan deze
gedurende de overgangstijd gebruik maken van de BIN van P&O.
Betreffende chauffeur meldt zich met de vereiste documenten (aanvraagformulier Tata Steel ID
bewijs, toestemmingsdocument Tata vervoerderspas en geldige legitimatie (ID kaart of paspoort) bij
de balie van de Dienst Bedrijfsbeveiliging in het Tata Steel Safety Centre.
Vervoerders krijgen in het Safety Centre een film met vragen voorgezet die met voldoende resultaat
beantwoord dienen te worden waarna een ‘vervoerderspas’ met een maximale geldigheid van 1 jaar
verstrekt zal worden.
De taal waarin de film gekeken en de vragen beantwoord kunnen worden is naar keuze, beschikbare
talen zijn:
- Nederlands,

- Engels

- Duits

- Pools

- Bulgaars

- Slowaaks

- Roemeens

- Turks

- Spaans

- Frans

- Hongaars

- Oekraïens

- Litouws

- Tsjechisch

Bijlage: Flowchart proces aanvraag
4.10. Bezoekers via afdeling bedrijfsbezoeken
De afdeling Bedrijfsbezoeken is verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers vanaf het
moment van aankomst bij het Congrescentrum.
Bezoekers die onder begeleiding van de afdeling bedrijfsbezoeken het bedrijfsterrein betreden zijn
vrijgesteld van de bezoekerspas.
In het geval van een calamiteit op het bedrijfsterrein is het van belang dat het bekend is wie waar
aanwezig is. Dit geldt ook voor bezoekers die via de afdeling Bedrijfsbezoeken het terrein betreden.
Voor deze groepen geldt het volgende:
•

Bezoekende groepen verstrekken een registratielijst met deelnemers voorafgaand aan het
bezoek.

•

Minimum leeftijd voor bedrijfsbezoeken is 16 jaar.

•

De gastheer/vrouw vraagt de delegatieleider expliciet of dit overzicht inhoudelijk correct is.

Printed copies are uncontrolled documents

printdatum: 30-10-2019

BEx Template Guideline version 4.0

pag. 6 / 10

IJmuiden

QHSE

3.19 Toegangsregeling

Version number

9.0

Date

15-10-2019

Document manager

Beheerder QHSE DMSHSE

Process

Expiry date

21-10-2022

Document owner

Manager Safety

Special
Characteristic

MoC/ BvW

5.

•

Deze lijst wordt bewaard tijdens het bezoek bij de balie van Receptie Congrescentrum, en mag
uitsluitend in geval van een calamiteit worden geraadpleegd. Een kopie van deze registratielijst is
in het bezit van de gastheer/vrouw.

•

Bij splitsing van een groep over twee of meer bussen geldt een verzamellijst.

•

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

•

Bij open dagen en andere binnenloop momenten vindt registratie van de bezoekers plaats
voordat de bus wordt betreden; voordat de bus vertrekt wordt de lijst gekopieerd. Een kopie is in
het bezit van de gastheer/vrouw en het origineel wordt bewaard bij de balie van Receptie
Congrescentrum en mag uitsluitend in geval van een calamiteit worden geraadpleegd.

•

Bezoekers die niet geregistreerd zijn of willen worden, worden niet toegelaten.

Verantwoordelijkheden
RACI

6.

Rol

Onderdeel

Functie

Responsible

Uitvoering

Verstrekt toegang tot Tata Site
als aan voorwaarden is voldaan

DBB

Accountable

Eindverantwoordelijk

Veiligheidsrondleiding in het
Safety Centre en
veiligheidstoets

HSE SFY

Consulted

Raadplegen

Screening van het bedrijf

PME

Inform

Informeren

Krijgt toegang tot Tata Site

Toegelaten persoon

Flowchart toegangsverlening: welke documenten heb ik nodig?

Leveranciers nr via
aanvraagsysteem

start

N

30
nationaliteiten

NL

Y

Aanmelden

Aanmelden

Veiligheids
toets

Einde

Y

1,4,6,7
en 9

1,3, 5 en
9

Toets
Certificaat

Aanmelden

1,3,5,8
en 9

NL
Werkgever

1,4,6,7 en 9
6 & 7 Alleen indien
woonachtig in NL

Aanmelden

Documenten
1. paspoort / Identiteitsbewijs
2. vergunning tot verblijf met arbeid toegestaan in NL
3. VCA – basis
4. VCA – vol
5. Werkgeversverklaring
6. Uittreksel Kamer van Koophandel
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7.

Definities
a.

Bedrijf:
Alle Tata ondernemingen gevestigd op de site IJmuiden inclusief overige, niet Tata Steel
bedrijven, gevestigd op het bedrijfsterrein.

b.

Bedrijfsterrein:
De terreinen en gebouwen op de site IJmuiden die eigendom zijn van, dan wel in gebruik zijn
bij, het bedrijf inclusief het Rekencentrum, Opleidingscentrum, Keramisch lab RD&T, DB
kantoor, het Dudok huis, het Witte Hek, Velserkom en terreinen en gebouwen van alle overige,
niet Tata Steel bedrijven, gevestigd op het bedrijfsterrein.

c.

Poort Rooswijk:
De algemene/hoofd toegangspoort tot het bedrijfsterrein.

d.

Dienst Bedrijfsbeveiliging (DBB):
De afdeling van Tata Steel IJmuiden die door de directie is belast met beveiliging, bewaking,
toezicht, controle en toegangsverlening.

e.

Afdeling Toegangsverlening (DBB TGV):
De afdeling Toegangsverlening van de DBB, is verantwoordelijk voor het beoordelen van
aanvragen voor en het verstrekken van Tata Steel identiteitsbewijzen, bezoekers passen, en
parkeervignetten.

f.

Bezoekers pas:
Een door de DBB TGV vervaardigd en aan bezoekers uitgereikt op naam staand
toegangsbewijs, geldig voor één dag.

g.

Identiteitsbewijs (Tata Steel ID-bewijs):
Een door DBB TGV afgegeven op naam staand toegangs- en legitimatiebewijs, voorzien van
pasfoto en persoonsgegevens met vervaldatum.

h.

Parkeervignet:
Een door DBB TGV afgegeven parkeervignet, voorzien van personalia ter identificatie van de
bestuurder van een (vracht)auto. Dit vignet dient goed zichtbaar en van buitenaf leesbaar aan
de binnenzijde van de voorruit te worden aangebracht.

i.

Legitimatiebewijs:
Een geldig op naam staand paspoort of identiteitsbewijs.

j.

Opdrachtnemer:
De rechtspersoon die in opdracht van het Bedrijf werkzaamheden verricht of moet verrichten.

k.

Personeel van opdrachtnemer:
Personeel, in dienst bij en/of tewerkgesteld door Opdrachtnemers, inclusief ingeleenden.

l.

Meldplaats:
Plaats waar de bezoeker of de uitvoerende zich dient te melden voor aanvang van het bezoek
of van de werkzaamheden. Op deze plaats wordt al dan niet toestemming verleend om:
•

De installaties te betreden;

•

De werkzaamheden aan te vangen.
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m.

Algemene veiligheidsinstructie:
Voor het verkrijgen van een ID-bewijs dient men een veiligheidsrondleiding te volgen in het
Safety Centre en aansluitend een veiligheidstoets met voldoende resultaat af te leggen.

n.

Bedrijfsidentificatienummer (BIN):
Een BIN is noodzakelijk voor elk bedrijf met een eigen juridische entiteit zoals: (onder-)
aannemers, ZZP-ers, uitzend- en detacheringbureaus, bedrijven die personeel uitlenen. Een
BIN nummer is noodzakelijk voor het verkrijgen van een Tata Steel ID-bewijs voor toegang tot
het bedrijfsterrein voor het realiseren van opdrachten/uitvoeren van werkzaamheden. Het
toekennen van een BIN nummer is het resultaat van een screening van het bedrijf op basis van
de regelgeving van de afdeling Procurement Mainland Europe (PME)/DBB.

o.

Aannemers en onderaannemers:
De aannemer is verantwoordelijk voor het selecteren en screenen van gekwalificeerde
onderaannemers en/of ZZP’ers aan wie werkzaamheden worden uitbesteed c.q. die door de
aannemer worden ingehuurd, inclusief ingeleenden. Tevens is de aannemer verantwoordelijk
voor het aanmelden en laten screenen van onderaannemers/ZZP-ers/inleenbedrijven bij Tata
Steel t.b.v. het aanvragen van een eigen BIN nummer.

p.

Ingeleend personeel:
Personeel dat direct onder de verantwoordelijkheid en de hiërarchische leiding van Tata Steel
of een (onder)aannemer werkt. Ingeleend personeel heeft een Tata Steel ID-bewijs op basis
van het BIN van de feitelijke werkgever, aan de hand van een te tonen werkgeversverklaring.

8.

q.

E.E.R.:
De Europese Economische Ruimte (EER) is een akkoord in 1992 tussen de landen van de
Europese Gemeenschap (EG) (later de Europese Unie) en de Europese Vrijhandelsassociatie
(EVA), met uitzondering van Zwitserland. Het akkoord bevordert vrij verkeer van personen,
goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende landen. Ook wordt er samengewerkt op
economisch gebied.

r.

Visitatie:
Onderzoek van vervoermiddelen en van vervoerde goederen.

s.

Vervoerders gereed product:
Transportbedrijven die, onder contract van P&O, zorgdragen voor het transport vanaf de site
IJmuiden naar de afnemers van de Tata Steel eindproducten.

t.

Gereed product:
Alle producten die vanaf de site IJmuiden verzonden worden naar de afnemers van Tata Steel
eindproducten

Afkortingen
• CPA: Communications & Public Affairs
• DBB: Dienst Bedrijf Beveiliging
• HSE: Health Safety & Environment
• PBM: Persoonlijke Bescherming Middelen
• P&O: Peninsular and Oriental Steam Navigation Company
• SFY: Safety, afdeling binnen HSE
• SU: Service Unit
• VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
• WE: Werk Eenheid
• ZZP: Zelfstandige Zonder Personeel
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9.

Flowchart aanvraag pas vervoerders gereed product

Flowchart aanvraag vaste pas voor vervoerders gereed product
Indienen van aanvraag
ter beoordeling P&O

nee
ja
Chauffeur meer dan
8 keer per jaar?

Dagpas
Vereiste documenten:

In bezit van vaste
pas?

In aanmerking vaste
pas?

Gereed

Aanvraagformulier Tata
Steel ID bewijs
P&O Relatieverklaring/
BIN verklaring

Gereed

P&O stuurt
aanvraagdocumenten
naar vervoerder V.V.

Legitimatie (paspoort of
ID kaart)

Aanvraagdocumenten
opsturen en na
ondertekening
door vervoerder retour
P&O met
cc. Naar
DBBtoegangsverlening@
tatasteeleurope.com

Chauffeur meldt
zich met
documenten in
Safety Centre

TGV controleert
documenten, in orde?

Geen
doorgang
Safety
Centre

Chauffeur meldt
zich met
computerstrook bij
balie Safety Centre

Dagpas

Film kijken en toets,
geslaagd?

Herkansing
Geslaagd?

TGV verstrekt pas,
chauffeur meldt zich
bij P&O

Hernieuwde aanvraag na
2 keer gezakt na 7
dagen

Geen
doorgang
Safety
Centre

Gereed
Dagpas
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