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1. ISPS VEILIGHEIDSREGELS

•	 Bezoekers, leveranciers en/of schepen zijn verplicht zich te melden en te registeren  
 op het Kramer hoofdkantoor, voordat zij Kramer locaties betreden.
•	 Bezoekers die zich niet kunnen of willen identificeren worden de toegang tot Kramer  
 locaties ontzegd Bezoekers worden begeleid door Kramer personeel als zij zich op  
 Kramer locaties begeven Het is verplicht een veiligheidhesje te dragen op Kramer  
 locaties. In het kraangebied is tevens een helm verplicht.
•	 Schepen mogen niet aanmeren zonder toestemming van het Kramer hoofdkantoor.
•	 Alleen Kramer personeel brengt en haalt documenten van en naar schepen.
•	 Het is bezoekers niet toegestaan goederen naar schepen te brengen of van schepen  
 te halen.
•	 Aangemeerde schepen mogen niet bunkeren op Kramer terminals.
•	 Groep veranderingen zijn niet toegestaan op Kramer terminals.
•	 Familie van bemanningsleden mogen niet aan boord op Kramer terminals.
•	 Privé auto’s van bemanningsleden mogen niet van- en aan boord op Kramer terminals.

In geval van nood direct contact opnemen met:
•	 Kramer hoofdkantoor: +31 181 355153;
•	 Scheepsplanning: +31 181 354815;
•	 Algemeen noodnummer: +31 112.

•	 De maximaal toegestane snelheid op alle Kramer locaties is 25 kmh.
•	 Service wagens dienen een zwaailicht of knipperlichten te gebruiken.
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•	 Privé auto’s zijn niet toegestaan.
•	 Service wagen betreden en verlaten Kramer locaties altijd via de meest linker poort.
•	 Kramer voertuigen hebben altijd voorrang op de terminal.
•	 Bestuurders volgen altijd de instructies van Kramer personeel op.
•	 Het is niet toegestaan in te halen.
•	 Het is alleen toegestaan af te wijken van de standaard rijroutes na toestemming van  
 Kramer personeel.
•	 In het kraangebied is het verboden in de wagen te blijven zitten. Parkeren bij schepen  
 is alleen toegestaan ter hoogte van het voor- of achterschip.
•	 Parkeren op Kramer locaties is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen  
 parkeerplaatsen.
•	 Bijrijders dienen zich altijd in te schrijven bij het hoofdkantoor alvorens zij de Kramer  
 locaties betreden. Kinderen, jonger dan 18 jaar, mogen Kramer locaties niet betreden.
•	 Voor uw en onze veiligheid worden Kramer locaties beveiligd middels een CCTV  
 systeem.
•	 De Kramer groep is niet verantwoordelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging 
 van goederen van personen, welke zich op Kramer locaties bevinden. 
•	 Personen, goederen en/of voertuigen kunnen geïnspecteerd worden door daartoe  
 bevoegde personen.

De Kramer Group behoudt zich het recht bij overtredingen bezoekers de toegang tot de 
Kramer locaties te weigeren.
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2. MELDEN SCHADES

In geval van schade of een incident altijd direct melding maken aan een leidinggevende en 
de volgende informatie aanleveren aan de leidinggevende.
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ID kaart
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3. WERKEN OP HOOGTE

Vouwsteigers en ladders

•	 Vouwsteigers en ladders dienen gekeurd te zijn.
•	 Beschadigde ladders niet gebruiken.
•	 Ladders moeten minimaal 1 meter boven het te bereiken 
 niveau uitsteken.
•	 De ladder moet met de vloer een hoek van 65 tot 75  
 graden vormen.
•	 Voorkom wegschuiven van de ladder.
•	 Bij een vouwsteiger altijd een leuning op kniehoogte  
 gebruiken aan zijkanten en achterkant (indien steiger niet  
 tegen een container staat, ook aan de voorzijde).
•	 Indien platform hoog wordt geplaatst, gebruik maken van  
 opzetframes.
•	 Opstappen op een vouwsteiger.

Hoogwerker

•	 Op hoogte niet uitstappen uit werkbak.
•	 Altijd harnasgordel dragen en vastmaken aan de leuning.

Aan- en afhooken

•	 Aan boord van schepen wordt door Kramer personeel niet  
 aan- en afgehooked.
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Manbak

•	 Altijd harnasgordel dragen.
•	 De harnasgordel altijd vastkoppelen aan een van de  
 non-chute apparaten, welke aan het dak van de  
 manbak zijn gemonteerd.
•	 De manbak wordt altijd dubbel gezeker met behulp  
 van de kettingen.

Harnasgordel

•	 De harnasgordel dient gekeurd te zijn.
•	 Nooit beschadigde of versleten gordels gebruiken.
•	 Een harnasgordel wordt vernietigd na een val.
•	 De lengte van de vanglijn moet 1,5 meter zijn.

Schaarhoogwerker

•	 Het inspecteren van daken gebeurt met een schaar- 
 hoogwerker.
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4. DO’S & DON’TS

Veiligheidsschoenen

Kantoor-

gebouwen en 

aanrijroute

Locatie Signaalkleding

Kraangebied/

schepen*

In voertuigen

PTI plaats

Reparatie loods

* Bij het betreden van een schip of het uitvoeren van werkzaamheden 
aan boord van een schip dient men te allen tijde een reddingsvest te 
dragen.

In geval van calamiteiten:
Specifieke PBM’s tbv calamiteiten zijn te vinden in de calamiteiten-
container.

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Verplicht Verplicht

Verplicht

Verplicht Verplicht

Verplicht
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Bedrijfskleding

Kantoor-

gebouwen en 

aanrijroute

Locatie Helm

Kraangebied/

schepen*

In voertuigen

PTI plaats

Reparatie loods

Cleanen en repareren van containers:
Hiervoor worden speciale PBM’s ter beschikking gesteld.

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Verplicht Verplicht

Verplicht

Verplicht

Verplicht
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5. STORM PROCEDURE

Kramer volgt de informatie, zoals verstrekt door de ECT. Dit vanwege het feit dat de ECT  
tegen de Kramer terreinen ligt. Deze informatie is ter info en wordt te allen tijde afgezet tegen 
de veiligheidssituatie op Kramer zelf. De op dat moment verantwoordelijke beslist uiteindelijk 
over de uitvoering van de stormprocedure binnen Kramer.

Noodzakelijke acties tijdens de waarschuwingsfase

•	 Stacks vastzetten waar nodig. Geen stacks meer afbreken. Stacks, gelegen aan het  
 eind van de straten, worden in zijn geheel met spanbanden vast gezet.
•	 Op de kade: maximaal 3 hoog stacken en altijd minimaal 4 slagen dik.
•	 Op- en afbreken stacks gebeurt alleen in overleg met Supervisor/ Shiftleider.
•	 Equipment dat niet gebruikt wordt vastzetten op de stormpotten en/ of veilig  
 parkeren.
•	 Hoogwerkers en overig niet-standaard rollend materiaal wordt niet meer gebruikt.
•	 Supervisor/ Shiftleader is permanent aanwezig op locatie om de situatie ter plaatse te 
 beoordelen.
•	 De reparatieafdeling/ leveranciers werken niet meer tussen de stacks.
•	 Er wordt door de medewerkers met maximaal 1 container in de spreader gereden.
•	 Het spreader van de mobiele kraan wordt in de grond gezet.

Noodzakelijke acties tijdens de alarmfase

•	 De verwachting is dat binnen 2 uur de stopfase ingaat. We gaan door met de acties,  
 zoals vastgelegd in de waarschuwingsfase.

•	 Stoppen met alle activiteiten op DCS, op RCT werken we alleen nog op kantoor.
•	 Alle personen verlaten het depot en terminal, alleen de containermonteurs werken- 
 nog in de reparatieloods als de weersituatie dit toe laat. 
 

Noodzakelijke acties tijdens de stopfase
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Mist, ijzel, hagel en sneeuw

•	 De werkzaamheden in de stack met gereduceerde snelheid voort  
 te zetten;
•	 Het aantal kranen en overig rollend materieel te verminderen;
•	 De werkzaamheden aan de waterzijde te staken of alle werkzaam- 
 heden te staken.

•	 De strooidienst komt automatisch langs bij dreigen de gladheid of  
 sneeuwval. Mocht het nodig zijn om extra te laten schuiven/ 
 strooien dan is het mobiele nummer : 06-53725911, bereikbaar  
 24/7;
•	 De dienstdoende shiftleader / supervisor beslist om wel/niet te  
 laten strooien nadat de strooidienst zich heeft gemeld. Let wel: ook  
 als we niet laten strooien betalen wij een vergoeding;
•	 De Supervisor/ Shiftleader bespreekt het strooiplan met de strooi- 
 ers en zorgt voor begeleiding van de strooiwagens op de terreinen;
•	 De Supervisor/ Shiftleader zorgt ervoor dat de operationele  
 werkzaamheden worden gestaakt daar waar de strooiwerkzaam- 
 heden plaatsvinden.

Algemeen

Strooien

Afhankelijk van omstandigheden kan Supervisor/Shiftleader besluiten om:

Tijdens slecht weer stuurt de leidinggevende periodiek een bericht naar:
slechtweerprocedure@kramergroup.nl

•	 Kraan optoppen en tegen de wind in vastzetten op de stormpotten. Al het overige  
 equipment veilig parkeren.
•	 Poortcheckers DCS sturen alle vrachtwagens naar RCT.
•	 Poortcheckers RCT weigeren vrachtwagens welke alleen komen laden. 
 Vrachtwagens welke komen lossen worden nog geholpen rondom het kantoor.
•	 Op Kramer Home wordt de situatie door de leidinggevende apart beoordeeld aan 
 de hand van bovenstaande.
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6. PROCEDURE OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Deze procedure is van toepassing op containers op het terrein waarvan is aangegeven dat 
deze gevaarlijke stoffen bevatten die krachtens de wet vervoer gevaarlijke stoffen tot het  
vervoer zijn toegelaten. Deze procedure is bedoeld voor Kramer medewerkers op de diverse 
Kramer locaties.

De volgende doelen gedefinieerd: 

•	 Ervoor zorgen dat de containers met gevaarlijke stoffen worden op geslagen conform  
 de milieuvergunning;
•	 Ervoor zorgen dat elke container met gevaarlijke stoffen op de juiste wijze in Softpak  
 is ingevoerd en vergezeld gaat van de nodige documentatie en verklaringen;
•	 Ervoor zorgen dat elke werkploeg/shift op het terrein steeds beschikt over een  
 volledig overzicht van de containers met gevaarlijke stoffen.

Uitgesloten activiteiten:

•	 Opslag	van	klasse	1	en	7	containers	(behoudens	klasse	1.3	en	1.4).
•	 Stuffen,	strippen,	ompakken	of	verpompen	van	gevaarlijke	stoffen
•	 Containers van niet BSC/FSC/RSC klanten en/ of niet- rederij klanten worden niet   
 aangenomen 
 
Lege, ongereinigde tankcontainers
Een lege ongereinigde tankcontainer waarin gevaarlijke stoffen zijn vervoerd, dient behan-
deld te worden als een volle container.

Verplichte documentatie en naslagwerken
Binnen Kramer dient een handboek gevaarlijke stoffen aanwezig te zijn. Deze procedure 
wordt als zodanig beschouwd. Betreffende opleidingen en trainingen van personeel, omgaan 
met noodsituaties en kennis van gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar de overige van to-
epassing zijnde procedures. Voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
de diverse functies wordt verwezen naar de diverse functieprofielen. Het interne noodplan is 
terug te vinden in het VBS systeem.
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De volgende informatiebronnen zijn beschikbaar in relatie tot de op- en overslag van gevaar-
lijke stoffen containers:

•	 Softpak;
•	 Chemiekaartenboek;
•	 SDU gevaarlijke stoffen overzicht;
•	 ADR ADN en RID handboeken. 
 
Aannemen van gevaarlijke stoffencontainers voor opslag
Voordat een container wordt aangenomen voor (tijdelijke) opslag dient er door een van 
de Veiligheidsadviseurs een afweging te worden gemaakt of de container wel/ niet wordt 
aangenomen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de MSDS van de stof, de vergunning en BRZO 
regels. De uitkomst van de evaluatie/ beslissing wordt vastgelegd in Softpak.

Controle Gevaarlijke stoffen containers
Een overzichtsrapport wordt 3 x per dag voor aanvang shift per mail rond- 
gestuurd naar de Operationeel verantwoordelijke, welke tijdens hun dienst controleren of de 
behandeling volgens de voorschriften gebeurd.

Journaal
Op ieder moment is een lijst beschikbaar met stackposities waarin alle containers met gevaar-
lijke stoffen op het terrein vermeld staan. Dit rapport wordt gearchiveerd voor een periode 
van ten minste zes maanden. Een hardcopy van het overzicht wordt bewaard bij de balie op 
RCT. Bij stroomuitval zal dit rapport direct gedraaid worden zodat het hard copy aanwezig is 
voor controlerende ambtenaren of noodhulpdiensten zoals de brandweer of de politie enzo-
voort.

Etikettering en documenten
Alleen containers die volgens de voorschriften zijn geëtiketteerd worden op de terminal 
toegelaten. Wanneer wordt vastgesteld dat er op een container op het terrein één of meer 
etiketten ontbreken, dient de shiftleader te worden gewaarschuwd. Deze neemt vervolgens 
corrigerende maatregelen via de supervisor.
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Volgens het ADR is de afzender verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste etiket-
tering. Kramer is volgens het ADR 2015 s‘Belader’, dit houd de volgende verplichtingen in:

•	 Alleen ctrs aannemen welke van de juiste etikettering zijn voorzien;
•	 Alleen containers laden welke voorzien zijn van de juiste etikettering.

De vervoerder dient zich er vervolgens ook van te vergewissen dat een container voorzien is 
van de juiste etikettering. Indien de vervoerder aangeeft dat de etikettering niet akkoord is, 
dan dient Kramer dit op te lossen op basis van bovenstaande.

Beperkingen en opslagduur DCS

•	 Op DCS mogen uitsluitend gevaarlijke stoffen containers worden opgeslagen welke  
 van de ECT terminals afkomstig zijn of daar naartoe gaan
•	 Er dient een overeenkomst aanwezig te zijn dat in geval van een  
 calamiteit assistentie van de BGS kan worden ingeroepen (Bedrijfs beveiliging  
 Gevaarlijke Stoffen)
•	 Op DCS mogen de gevaarlijke stoffen containers maximaal 12 uur in opslag staan.  
 Er is geen restrictie opgelegd over de hoeveelheid opslag

Beperkingen en opslagduur RCT
 
•	 Voor containers welke binnen 24 uur worden afgevoerd geld geen beperking qua  
 aantal opslag
•	 Indien containers langer dan 24 uur worden opgeslagen gelden bij de  
 volgende klassen de volgende beperkingen:
 - Klasse 2.1 en 2.3: max 14 containers;
 - Klasse 3: max 10 containers;
 - Klasse 6: max 33 containers.

Beperkingen en opslagduur Kades
Op de kades laten wij containers maximaal 12 uur staan, maar er dient wel rekening te wor-
den gehouden met de scheidingsvoorschriften. Containers met klassen waarvoor specifieke 
scheidingsvoorschriften zijn opgesteld, worden of direct doorgeladen of verplaatst naar de 
gevaarlijke stoffen stack. 

Toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen volgens de BRZO 
Los van de omgevingsvergunning dienen we rekening te houden met de BRZO regel- 
geving. Kramer heeft als standpunt niet te willen voldoen aan de BRZO verplichtingen.  
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Praktisch betekend dit dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen welke langer dan 14 dagen in 
opslag staat binnen Kramer ten alle tijden onder de onderste BRZO drempelwaarde blijft. 
 
Opslag in de gevaarlijke stoffen stack:

•	 In de gevaarlijke stoffen stack worden de containers met een tussenruimte van mini- 
 maal 50 cm rondom neergezet;
•	 Containers in de gevaarlijke stoffen stack worden altijd gestackerd en maximaal 3-  
 hoog gestapeld;
•	 Containers worden zodanig gestapeld dat zij bereikbaar zijn (maximaal 2 slagen dik).

Specifieke scheidingsvoorschriften
De containers met gevaarlijke stoffen worden op het terrein geplaatst in overeenstemming 
met de volgende regels:

•	 Minimaal 1 meter vanaf de erf grens;
•	 Containers van klasse 3, 5.1 en 5.2 mogen niet boven elkaar worden gestapeld en niet  
 rechtstreeks naast elkaar worden geplaatst. Altijd een andere container tussen de te  
 scheiden containers plaatsen, dan wel de overeenkomstige afstand aanhouden;
•	 Een tankcontainer klasse 2.3 en een tankcontainer klasse 8 met tevens etiket 6.1,  
 moet op het maaiveld worden geplaatst. Deze tankcontainers moeten ten minste 5 m  
 verwijderd blijven van (tank)containers met brandbare vloeistoffen met een vlampunt  
 lager dan 61 C, alsmede van (tank)containers met brandbare gassen, 2.1;
•	 Klasse 1.3 en 1.4 containers worden alleen na toestemming van de  
 directie opgeslagen.

Verwarmde tanks
Indien een gevaarlijke stoffen tank aangesloten moet worden op 380V spanning, dan mag 
dit op de RCT wasplaats gebeuren op de rood gemarkeerde plekken. Binnen een straal van 
10 meter van de aangesloten container mogen geen brandgevaarlijke handelingen worden 
uitgevoerd.

Rapporteren
Er dient te allen tijde een verantwoordelijke persoon aanwezig te zijn die voldoende kennis 
heeft van de nationale en internationale wetgeving voor het vervoer van en omgaan met 
gevaarlijke stoffen (minimaal Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen).
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7. MELDEN SCHEIDINGSREGELS IMO CONTAINERS

Algemeen

•	 In geval van ontbrekende etiketten dient de shiftleader te worden gewaarschuwd;
•	 Dagelijks in de dagdienst wordt de gevaarlijke stoffenlijst gecontroleerd door de  
 Shiftleader.

Containers van klasse 3, 5.1 en 5.2 mogen niet boven elkaar worden gestapeld en niet  
rechtstreeks naast elkaar worden geplaatst. Altijd een andere container tussen de te scheiden 
containers plaatsen, dan wel de overeenkomstige afstand aanhouden;

•	 2 containers van klasse 3 of klasse 5.1 of klasse 5.2 mogen ook niet boven elkaar  
 worden gestapeld en niet rechtstreeks naast elkaar worden geplaatst. Ook hier altijd  
 een andere container tussen de te scheiden containers plaatsen, dan wel de over 
 eenkomstige afstand aanhouden;
•	 Een tankcontainer klasse 2.3 en een tankcontainer klasse 8 met tevens etiket 6.1,  
 moet op het maaiveld worden geplaatst. Deze tankcontainers moeten ten minste 5m.  
 verwijderd blijven van (tank)containers met brandbare vloeistoffen met een vlampunt  
 lager dan 61 C, alsmede van (tank)containers met brandbare gassen, 2.1.

1.1, 1.2, 1.5 & 1.6: Explosieve stoffen
7: Radioactieve stoffen
Niet aannemen

1.3 en 1.4: Explosieve stoffen: vuurwerk
Plaatsen in vakken 300, 301, 302 en 303.
Alleen na toestemming directie!

2.1: brandbare gassen
2.2: niet-brandbare, niet giftige gassen
2.3: giftige gassen
Plaatsen in vakken 508, 509 & 510
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IMO 3: brandbare vloeistoffen
Plaatsen in vakken 508, 509 & 510

1.1, 1.2, 1.5 & 1.6: Explosieve stoffen
7: Radioactieve stoffen
Niet aannemen

4.1: Brandbare vaste stoffen, zelf 
ontledende stoffen en vloeistoffen/ vaste
ontplofbare stoffen welke in niet
explosieve toestand zijn
4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3: Stoffen die in contact met water
brandbare gassen ontwikkelen
Plaatsen in vakken 508, 509 & 510

5.1: Oxiderende stoffen
5.2: Organische peroxiden
Plaatsen in vakken 508, 509 & 510

6.1: Giftige stoffen
6.2: Infectueuze stoffen
Plaatsen in vakken 508, 509 & 510

8: Bijtende stoffen
9: Diverse gevaarlijke stoffen of 
voorwerpen
Plaatsen in vakken 508, 509 & 510
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Introductie
De escalatie procedure is van toepassing wanneer er zich onregelmatigheden voordoen op 
één van de Kramer locaties.
 
Procedure, voorval
Met oog op de veiligheid binnen de terminals kan het voorkomen dat er zich onregel-
matigheden voordoen op onze terminal.

Voorbeelden van onregelmatigheden:

1. Verbroken zegel;
2. Geen douanedocument;
3. Geen zegel aanwezig;
4. Verdacht gedrag op de terminal;
5. Vermoeden van crimineel gedrag;
6. Verdovende of stimulerende middelen;
7. IMO zendingen met foutieve bestickering;
8. Het niet werken van reefermachinerieën;
9. Ladingschade / lading verlies door depot damage;
10. Ladingschade / lading verlies voor/tijdens lossing;
11. Inslag van goederen met een hoog risico, zoals wapens, strategische goederen,  
 accijnsgoederen of landbouwgoederen;
12. Veterinaire goederen in gebied, Ruimte Tijdelijke Opslag;
13. Goederen waarvoor invoer-, uitvoer-, of handelsvergunningen nodig zijn;
14. Goederen waarvoor een embargo geldt.

8. PROCEDURE ESCALATIE
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Rapporteren
Indien er één van de hiernaast genoemde onregelmatigheden zich voor doet dan  
dienen wij de dienstdoende leidinggevende (supervisor, shiftleader en/of teamleider) direct  
geïnformeerd te worden.

Afspraken intern 
Bij onregelmatigheden de container direct blokkeren of weigeren en contact opnemen met 
uw Supervisor / Shiftleader of Teamleider. deze zullen de benodigde acties richting manage-
ment, klant, opdrachtgever of de autoriteiten nemen.

Afspraken extern 
Wanneer Supervisor/Shiftleader of Teamleider geïnformeerd worden over onregel-
matigheden zullen deze de benodigde acties richting management, klant, opdrachtgever of 
de autoriteiten nemen.
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Zijn er slachtoffers?

AED + EHBO mee naar slachtoffer en is dit nodig?

Overhandigen van sheets met lay out en bluswatervoorziening

Bij aankomst hulpdiensten terminal.

Is er brand?

Zijn er gevaarlijke stoffen bij betrokken:

•	 Wat is het ctr nr 

•	 Wat is UN nummer 

•	 Vaste stof of vloeistof

•	 Hoe staat de wind

Lekbak nodig? Afsluiter dicht en maak ruimte op de wasplaats

Is de lekbak nodig? Zo ja, afsluiter sluiten! Ruimte maken op de wasplaats

Calamiteiten ctr nodig?

Brand in kraan: kraan spanningsloos maken en EMO bellen voor spuitwagen

Allemaal op kanaal 5

Informeer alle aanwezige BHV’ers en zet de taken uit: 

Opvang hulpdiensten bij de ingang

Afsluiten poorten

BHV’er bij de hulpdiensten (aanspreekpunt)

Start de communicatie op middels de groepsapp

 

Binnen BHV (ervaren Planner of Balinist)

Altijd 112 bellen 

Zorg dat de treinovergang vrij blijft (EMO bellen: 0181 371223) 

CIN melding binnen 15 min (010 4118888 meld form bijgesloten) 

Kramer Maasvlakte CIN ID nr: 0108

Kramer Reeweg CIN ID nr: 0282

(alleen bij brand/broei/explosie/gevaarlijke stoffen)

Buiten BHV (Shiftleider)

9. EMERGENCY QUICK RESPONSE LIST
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Zorg dat Hulpdiensten het informatiepakket krijgen bij binnenkomst 

Informeer alle aanwezige BHV’ers en zet de taken uit 

Informeer het personeel en directie 

Presentielijst printen 

Gevaarlijke stoffenlijst printen 

Leveranciers op het terrein informeren 

Moeten de omliggende bedrijven worden geïnformeerd? 

Pers niet zelf te woord staan, altijd doorzetten naar Management of Directie 

Vervolg acties

Gaan we evacueren:

Presentielijst uitdraaien

Leveranciers op het terrein informeren

Koppen tellen 

Moet crisisteam bijeen komen? 
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10. MELDFORMULIER CIN-INCIDENT
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11. TOEGANSPROCEDURE KRAMER DELTA

In verband met de I.S.P.S. regels dienen alle aanwezigen op de Kramer locaties geregistreerd 
te staan. Deze procedure beschrijft voor de leveranciers en bezoekers de verschillende ma-
nieren waarop men zich aan kan melden op de Kramer locaties.

Procedure & Toepassing
Deze procedure is van Toepassing op de Kramer Delta (Maasvlakte). 

Toegangsprocedure leveranciers/bezoekers
Bezoekers en leveranciers zijn verplicht zich aan te melden en vervolgens te registreren op het 
Kramer hoofdkantoor (Missouriweg 17), voordat zij de Kramer locatie kunnen betreden. Het 
aanmelden kan op de volgende manieren:

Leveranciers kunnen zich op twee manieren aanmelden bij Kramer:
 
1. Port Key/Cargocard: Dit zijn voornamelijk leveranciers die dagelijks Kramer bezoek 
 en en een Port Key/Cargocard op naam hebben waar door zij in ons systeem staan  
 geregistreerd;
2. Aanmelden bij contactpersoon: Wanneer de leverancier weet wanneer deze een  
 bepaalde levering komt doen melden zij dit telefonisch of per mail aan de contact 
 persoon (bijv. supervisor) welke op zijn beurt de aanmelding door zal geven aan de  
 balie. 

Bezoekers zijn verplicht zich aan te melden, dit kan als volgt:

•	 Aanmelden bij contactpersoon: Wanneer de leverancier weet wanneer deze een   
 bepaalde levering komt doen dan zal deze dit melden doormiddel van telefonisch of  
 per mail aan de betreffende contactpersoon (bijv. supervisor) zich aan te melden,   
 vervolgens kan men zich melden bij de baliemedewerker van Kramer. 

Het registreren op locatie gebeurd door middel van het tonen van één van de volgende 
identificatiemiddelen:

•	 Port Key/Cargocard: Deze toegangspassen staan op naam geregistreerd;
•	 Rijbewijs of ID bewijs.  
 
Wanneer u zich aanmeldt of in wilt schrijven dienen wij ook uw kenteken te noteren.
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Regels en restricties toegangsprocedure:

•	 Bezoekers worden begeleid door Kramer personeel als zij zich op Kramer locaties  
 begeven;
•	 Het is verplicht een veiligheidshesje en veiligheidsschoenen te dragen op Kramer  
 locaties. In het kraangebied is tevens een helm verplicht;
•	 Parkeren op Kramer locaties is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen 
 parkeerplaatsen;
•	 Bijrijders dienen zich altijd in te schrijven bij het hoofdkantoor alvorens zij de Kramer  
 locaties betreden;
•	 Kinderen jonger dan 18 jaar mogen de Kramer locaties niet betreden;
•	 Voor uw en onze veiligheid worden Kramer locaties beveiligd middels een CCTV  
 systeem;
•	 De Kramer groep is niet verantwoordelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging  
 van goederen van personen, welke zich op Kramer locaties bevinden;
•	 Personen, goederen en/of voertuigen kunnen geïnspecteerd worden door de daar- 
 toe bevoegde personen.

Afspraken intern 
De baliemedewerkers op RCT zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de toegangs- 
registratie en ziet erop toe dat de regels worden nageleefd. 

Afspraken extern 
Bezoekers die zich niet kunnen of willen identificeren wordt de toegang tot de Kramer  
locaties ontzegd.

In geval van nood direct contact opnemen met:

•	 Kramer hoofdkantoor: +31 181 355153
•	 Scheepsplanning: +31 181 354815
•	 Algemeen noodnummers: +31 112 1 
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Zonder vooraanmelding en/of Port Key kan men geen toegang tot de Kramer Home  
verleend worden doordat dit via de RST Securitas lodge loopt.
 
Deze procedure beschrijft de verschillende manieren waarop men zich aan kan melden op de 
locatie Kramer Home aan de Reeweg 25.
 
Doelgroep
Leveranciers, bezoekers en werknemers van de Kramer Home, Reeweg 25.

Procedure & Toepassing
Deze procedure is alleen van toepassing op de locatie Kramer Home.

Procedure vooraanmelding via website
Bezoeker, leverancies en ook medewerkers van de Kramer Home kunnen zich via de website 
www.kramergroup.nl aanmelden voor een bezoek aan de locatie als volgt:

•	 U gaat naar het kopje “contact” op het beginscherm;
•	 Vervolgens klikt u aan de rechterkant op de button  
 “bezoek registratie”;
•	 U krijgt het volgende scherm te zien welke u zo  
 volledig mogelijkin dient te vullen. 

 

12. TOEGANSPROCEDURE KRAMER HOME
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Uw aanmelding wordt vervolgens verstuurd naar zowel Kramer als naar de security van de RST 
Securitas lodge zodat u zich bij aankomst alleen nog hoeft te legitimeren.

Procedure toegang via Portkey
Medewerkers van Kramer die werkzaam zijn beschikken over een Port Key die zij aan de poort 
van de RST gebruiken ter identificatie en zo het terrein kunnen betreden.De effectieve toe-
gang tot de locatie gaat via een veiligheidssleutel, welke in bezit zijn van de volgende 3 
personen:

•	 Verantwoordelijke locatie (Super visor Reeweg 25)
•	 Ochtenddienst truck chauffeur (openen)
•	 Avonddienst truck chauffeur (sluiten) 
 
Afspraken intern 
Bij een calamiteit of in geval er geen sleutel aanwezig is voor opening of afsluiting van de 
locatie zal direct contact gelegd worden met de verantwoordelijke van de locatie, welke de 
betreffende acties zal ondernemen naar management en/of overheidsinstellingen.

Afspraken extern 
Kramer dient de RST Securitas lodge ten allen tijden op de hoogte te brengen van bezoekers 
en/of leveranciers die zij verwachten.
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13. STACKS EN STACKEREN

Opbouw stacks langs randen terrein

•	 Stacks worden altijd opgebouwd met  
 dezelfde type containers.
•	 De 1e slag maximaal 4-hoog stapelen.  
 Deze slag altijd stackeren. (Met uitzon- 
 dering van AI en WA stack)
•	 De 2e slag maximaal 5-hoog stapelen. 
 De bovenste container stackeren.
•	 De 3e slag maximaal 6-hoog stapelen. De  
 bovenste container stackeren.
•	 Indien 2 stacks tegen elkaar worden opge- 
 bouwd mogen alle slagen 6-hoog. Wel de  
 binnenste slagen stackeren
•	 Geen stacks opbouwen langs RCT hek daar  
 waar ITT verkeer is.
•	 Geen stacks van diverse container types  
 bouwen.
•	 Te allen tijde geen containers stacken  
 binnen 5 meter van de rijroute van de MTT/  
 MTS.
•	 Containers nooit enkel 4-hoog laten staan;  
 altijd afbouwen.

Stapelen nabij RCT elektriciteitshuisje: stack 400

•	 In de vakken 132 t/m 142 alleen flats  
 stapelen.
•	 In geval van uitgeklapte flats maximaal   
 3-hoog stapelen.
•	 Deze containers altijd stackeren
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Stapelen nabij wasplaatsen

•	 DCS: naast PTI plaats worden geen  
 containers gestacked
•	 RCT: naast de PTI plaats (wasstack)  
 maximaal 4-hoog stapelen. Deze containers  
 altijd stackeren.
•	 Kramer Home: rondom de wasplaats max.  
 3-hoog, min. 2 slagen dik. De eerste slag al- 
 tijd stackeren.
 

Stapelen bij DCS loods en DCS garage boxen

•	 Direct rechts naast de repair loods de eerste  
 rij containers (ter breedte van 40’) maximaal  
 1-hoog stapelen.
•	 Direct hiernaast maximaal 3-hoog stapelen.  
 De eerste slag altijd stackeren.
•	 Naast de 3-hoog stack gelden geen   
 beperkingen meer
•	 Bij de DCS garageboxen geen ctrs  
 plaatsen.
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Stapelen in kadegebied

•	 In het kadegebied bij normale werkdruk   
 4-hoog stapelen, minimaal 2 slagen dik.
•	 Bij piekdrukte is 5-hoog stapelen toe- 
 gestaan na toestemming Supervisor.
•	 In het kadegebied is het niet verplicht te  
 stackeren.
•	 Stapelen bij Repair RCT maximaal 4 hoog. 
 
 

Inspectieplaatsen

•	 Tussen de containers minimaal 0,5 meter  
 tussenruimte om de zijkanten van de  
 containers te kunnen inspecteren.
•	 Tussen de rijen containers minimaal 1,5  
 meter tussenruimte om de deuren te 
 kunnen openen.
•	 Estimateur geeft altijd aan dat hij werkzaam  
 is met pion, zwaailamp, auto etc.
•	 Alleen tussen de rijen containers doorrijden  
 indien er niet wordt geïnspecteerd.
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IMO opslagplaats RCT en DCS

•	 Containers met gevaarlijke stoffen mogen maximaal 24  
 uur worden opgeslagen op de DCS en RCT kade.
•	 In vak 508 en 509 maximaal 3-hoog; alle  containers ten  
 alle tijde stackeren.
•	 Containers minimaal 1 meter vanaf de erfgrens plaatsen. 
•	 Tussenruimte	van	minimaal	0.8	meter	in	de	lengterichting		
 van de container/tanks aanhouden.
•	 Block stacks bouwen mag, mits de gevarenetiketten zicht 
 baar zijn en de containers bereikbaar zijn voor inspectie.
•	 1 slag maximaal 508, 509 en 510

 
Brandkranen

•	 Nooit containers plaatsen voor de brandkranen.
•	 Brandkranen dienen altijd toegankelijk te zijn voor de  
 brandweer.
•	 Op Kramer Home dienen de buitenste brandkranen altijd  
 vrij te zijn.
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14. GEBRUIK ROLLEND MATERIAAL EN GEDRAG

•	 Het is alleen toegestaan equipment te gebruiken nadat de  
 Kramer training is gevolgd.
•	 Voordat rollend materiaal wordt gebruikt, altijd eerst een  
 visuele inspectieronde maken. Schades en/ of defecten altijd  
 melden aan Shiftleider.
•	 Gebruik privé mobiele telefoon tijdens werkzaamheden op  
 rollend materiaal is niet toegestaan, communicatie geschiedt  
 via de Kramer communicatiemiddelen.

•	 Roken in gebouwen is verboden.
•	 Roken om en nabij de brandstoftanks is te allen tijde  
 verboden.

•	 Voertuigen mogen alleen het terrein op indien is voldaan aan  
 de Kramer Toegangsprocedure.
•	 Op het gehele terrein geldt de verplichting een  zwaailamp of  
 knipperlichten te voeren.
•	 Voor stilstaande voertuigen geldt deze verplichting niet.
•	 Geparkeerde voertuigen bij de calamiteitencontainer staan  
 altijd in de aangewezen parkeervakken en met hun neus rich- 
 ting de terminal.

Algemeen

Roken

Service auto’s 
en personen-
auto’s

•	 Nooit over een hekje klimmen op de kraan.Kranen

•	 Alleen rijden indien alle ruiten schoon en vrij van ijs zijn.Zicht voertuigen

•	 Horizontaal transport wijkt altijd voor verticaal transport.
•	 Met rollend materiaal nooit stilstaan op de kraan baan.
•	 Zijdelings minimaal 12 meter van de kraanpoten blijven met  
 rollend materiaal.
•	 Bij in gebruik zijnde kraan alleen containers in de backreach  
 achter de kraan plaatsen.
•	 Nooit met een last over personen draaien.

Werken in het
kraangebied

•	 Nooit tankpistool onbeheerd achterlaten of op enige  
 wijze vergrendelen.

Tanken 
voertuigen
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•	 Indien op het ITT plein werkzaamheden worden uitgevoerd  
 aan een MTS, dan altijd de MTS zo dicht als mogelijk tegen de  
 erfafscheiding zetten en de naastgelegen baan vrijlaten.

•	 Nieuwe heftruck chauffeurs werken de eerste weken in de  
 avonddienst.
•	 In en rond de DCS loods wordt met maximaal 1  
 container in de spreader gereden.

•	 Reefers worden altijd ingesteld op de daartoe aangewezen en  
 gemarkeerde locaties.

Werken in het
treingebied

Werken op het 
ITT plein

Werken 
rondom de
DCS loods

Werken 
rondom de
Reefer PTI 
plaats

•	 Nooit wegrijden als MTT/ MTS combinatie op de rem staat.
•	 Indien tijdens het rijden de luchtdruk wegvalt, te allen tijde  
 stoppen met rijden en de leidinggevende informeren.
•	 Nooit een buffer verlaten zonder een lege laan achter laten.
•	 Nooit achteruit rijden met een MTT/ MTS combinatie.

•	 Maximaal 2 containers tegelijk oppakken en/ of  
 verplaatsen.
•	 Maximaal 1 ctr op een vrachtwagenchassis, nooit 2 op elkaar.

•	 Gangbare kopschotten alleen uitklappen met een lepeltruck.
•	 Uitgeklapte kopschotten worden altijd geborgd met pennen.

•	 Wandelen op de Kramer locaties dient zoveel als mogelijk  
 vermeden te worden.
•	 Men dient altijd een portofoon bij zich te dragen.

Gebruik Empty
Handler

Flats en Open
Toppers

Wandelen op
Kramer locaties

Gebruik MTT / 
MTS

•	 Tijdens het laden en lossen van containers plaatsen wij de  
 waarschuwingscontainer zo dat vrachtwagens alert zijn op  
 kruisend verkeer.
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15. REPAREREN VAN CONTAINERS

Rollend materieel

•	 Wees alert op rollend materiaal in en rond de loods.

Upgraden containers

•	 Gebruik adembescherming en huid beschermende crème  
 tijdens upgrade werkzaamheden.
•	 Verfspuiten en –blikken worden geplaatst op een  
 deugdelijke kar met lekbak.
•	 Gelaatsmaskers worden op een andere plek opgehangen  
 dan daar waar de verf staat.

Gehoorbescherming

•	 Gebruik gehoorbescherming.
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Oogbescherming

•	 Maak gebruik van een veiligheidsbril.

Lasschort en laskap

•	 Maak gebruik van een lasjas of lasschort, een laskap en   
 lashand schoenen.

Werkhandschoenen

•	 Draag werkhandschoenen tijdens het werk.
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Opruimen vuil

•	 Vuil rondom containers wordt altijd direct opgeruimd ter  
 voorkoming van lekke banden.

Opslag gassen

•	 Gasflessen staan gescheiden opgeslagen en gezekerd.
•	 De beschermkappen zitten op de flessen.
•	 Binnen 5 meter van de gasopslag wordt niet gewerkt en  
 bevinden zich geen putten in de grond.

Gebruik gereedschappen

•	 Wij gebruiken alleen gereedschappen welke gekeurd zijn  
 en in goede staat verkeren.
•	 Slijptollen zijn voorzien van een beschermingskap.
•	 Gereedschappen worden opgeruimd als ze niet gebruikt  
 worden.
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Lassen en slijpen

•	 In de ruimte waar gelast wordt is een brandblusser  
 aanwezig.
•	 Lassets zijn uitgerust met een vlamdover op beide  
 slangen.

Scheiden afval

•	 Zwarte rolcontainers en 20m3 containers voor overig  
 bedrijfsafval (incl. hout).
•	 Blauwe rolcontainers voor papier en karton.

Opslag verf en vloeistoffen

•	 De werkvoorraad verf wordt opgeslagen in de verfkist.
•	 20 liter verfblikken en andere vloeistoffen worden op- 
 geslagen boven de lekbak.
•	 De lege spuitbussen (klein chemisch afval) in daartoe  
 bestemde dozen.
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16. WERKEN IN DE POORT & GEDRAGSREGELS GASTEN

•	 Poortcheckers werken buiten en bevinden zich alleen tijdens  
 de pauzes op kantoor/ kantine.
•	 Gebruik privé mobiele telefoon is niet toegestaan, communi- 
 catie geschiedt via de Kramer communicatiemiddelen.

•	 De Poortchecker controleert of onze gasten een veiligheid  
 hesje en werkschoenen dragen.
•	 Begeeft de gast zich naar het kadegebied, dan is tevens een  
 helm verplicht.

•	 Privé auto’s mogen onze terreinen op als er voldaan is aan de  
 ‘Kramer toegangsprocedure’.

•	 Bijrijders mogen Kramer terreinen betreden, maar  
 alleen als zij zich hebben ingeschreven aan de balie.

•	 Personen onder de 18 jaar mogen de Kramer terreinen niet  
 betreden.

•	 Gasten mogen nooit zelfstandig te voet onze terreinen  
 betreden. De Poortchecker dient de gast tegen te houden en  
 contact op te nemen met de balie.

•	 Lege containers mogen niet met IMO stickers het terrein op.  
 Aan de poort controleren we of er een IMO sticker op de lege  
 container zit.
•	 Zo ja, dan dient de chauffeur deze te verwijderen. Uitzondering  
 zijn IMO containers met restlading op residuen.

Algemeen

Persoonlijke 
beschermings-
middelen

Privé auto’s

Bijrijders

Kinderen

Gasten te voet

IMO stickers
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16. WERKEN IN DE POORT & GEDRAGSREGELS GASTEN

•	 Tijdens de dagdienst vult de Poortchecker het ‘Poort  
 inspectie formulier’ in.
•	 De Poortchecker stelt zich altijd op de hoogte van de  
 Poortcheckers instructierichtlijn.

•	 Bij twijfel nooit een container toelaten op onze terreinen.
•	 In geval van een verdacht pakket, verdachte personen etc.  
 altijd direct contact opnemen met de balie.

•	 Bijrijders mogen Kramer terreinen betreden, maar  
 alleen als zij zich hebben ingeschreven aan de balie.

•	 Altijd controleren op zegel.

Poortinspectie

Toelaten
containers

Bijrijders

Volle containers
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1. Met deze afsluiter sluiten we alle hydranten  
 op RCT af (in de winterperiode).
2. Met deze afsluiters kunnen we het 
 watersysteem van de RCT wasplaatsen 
 en het RCT kantoor dichtzetten.

3. Met deze afsluiters sluiten we 
 het totale watersysteem van 
 RCT af: 

	 •	Brandblussysteem;
	 •	Watersysteem	kantoor;
	 •	Watersysteem	wasplaatsen.

17. WATERPUTTEN RCT

3

3

2

1
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1. Met deze afsluiters sluiten we het totale   
 watersysteem van DCS af: 
	 •	Brandblussysteem; 
	 •	Watersysteem	kantoor; 
	 •	Watersysteem	wasplaatsen. 

2. Met deze afsluiter sluiten we het brandblus- 
 systeem en het watersysteem van de was- 
 plaatsen. 

3. Deze afsluiter heeft geen functie. 

4. Dit is de waterleiding naar het kantoor. 

5. Deze waterleiding heeft geen functie.

18. WATERPUTTEN DCS

34

5

2

1

Op RCT worden de hydranten drukloos gemaakt in als ‘de klok achteruit gaat’. 
Als ‘de klok weer vooruit gaat’ wordt de waterdruk weer op het systeem gezet.  
 
Op DCS staat het watersysteem het gehele jaar onder waterdruk.
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Met de noodstop op de kraan maken we alleen de kraan spanningsloos.
  
Het hoogspanningsgedeelte (van het trafohuis op het terrein naar het E-huis op de kraan) 
blijft onder spanning staan en kan alleen vanuit het trafo huis uitgeschakeld worden.  
Hiervoor dient de beheerder van het trafohuis RCT (Joulz) gebeld te worden: 0800-3330020. 
Voor DCS is dit (Stedin) je kan bellen onder nummer 0800-9009 of 06 53764672. 

Let op: zorg dat je de adresgegevens van RCT en/ of DCS bij de hand hebt, hier zal naar 
gevraagd worden door Joulz.

19. PROCEDURE SPANNINGSLOOS MAKEN KRANEN

1. Naast de deur van het E-Huis op de kraan is de  
 noodstop bevestigd. Met de sleutel kunnen we het  
 deurtje van de noodstop openen. Middels het  
 openen van het deurtje wordt de kraan spannings- 
 loos gemaakt. 

2. Naast de deur van het E-Huis op de kraan is de   
 noodstop bevestigd. Met de sleutel kunnen we het  
 deurtje van de noodstop openen. Middels het  
 openen van het deurtje wordt de kraan spannings- 
 loos gemaakt. 

3. Met deze noodstop stellen we de kraan uit bedrijf,  
 maar blijft er wel hoogspanning op de kraan staan.
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20. PROCEDURE AFSLUITEN WASPLAATS RCT

In geval van een lekkende container kunnen we 
de wasplaats op RCT afsluiten. De afsluiters zijn 
te vinden op het ITT plein nabij het hek langs de 
Missouriweg.

1. In de put (met 2 deksels zitten 2 pompen  
 om het water in normale condities het  
 riool in te pompen. Als de afsluiters dicht  
 zijn kan de put worden leeggezogen met  
 een mobiele eenheid. De pompen in de  
 put kunnen worden uitgezet in de  
 schakelkast.
2. Afsluiters dichtdraaien als de wasplaats  
 afgesloten moet worden.

2

2

1
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21. TELEFOONLIJST

Naam  

Management:

Andre Kramer

Frank Dakkus

Ted Holleman

Operations

Dirk Brand

Stefan Maarse

Marcel Hulstein

Alex Menheere

Rene Hoofdman

John Schippers

Matthijs v.d. Graaf

Commercial:

Grant Pinkney

RCT-Kramer Delta-DCS

Operations Delta:

Planning:

Reception/Desk

Kramer Home

Reception/Desk

Administration:

Bianca vd Veer

Mireille van Marion

Repair

John Schippers

Repair Administration

Functie  

CEO

CFO

CCO

Operations Manager

Operations

Operations 

Custom Formalities 

Repair

IT-support

Commercial Manager

Mo-Sun 24/7 open

Mo-Sun 24/7 open

Mo-Fri 07.15-23.15

Administration

Administration

Repair

E-mailadres 

a.kramer@kramergroup.nl 

f.dakkus@kramergroup.nl

t.holleman@kramergroup.nl

d.brand@kramergroup.nl

s.maarse@kramergroup.nl

m.hulstein@kramergroup.nl

a.menheere@kramergroup.nl

r.hoofdman@kramergroup.nl

j.schippers@kramergroup.nl

m.vandegraaf@kramergroup.nl

g.pinkney@kramergroup.nl

planning@kramergroup.nl

balie-rct@kramergroup.nl

balie-home@kramergroup.nl

b.vanderveer@kramergroup.nl

m.vanmarion@kramergroup.nl

j.schippers@kramergroup.nl

repair@kramergroup.nl

Telefoonnummer 

 

+31 181 355155 

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 354821

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 354815

+31 181 355153

+31 10 4290511

+31 181 355155

+31 181 355155

+31 181 354821

+31 181 354823

Mobiele nummer 

 

+31 652027007

+31 653204735

+31 683 798032

+31 613219560

+31 610 982627

+31 613 219415

+31 652 027004

+31 683797957

+31 652027009

+31 653907024

+31 683797957

Manager Front Office, 

Planning and customs
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RCT-Kramer Delta- DCS

Daily operations:

Barge/ Feeder Planning & Load and Discharge lists

Bookings & Release orders & Trucking desk

Repair: authorisations, NR

Kramer Home

Bookings & Release orders & Trucking desk

Repair: authorisations, NR

planning@kramergroup.nl 

balie-rct@kramergroup.nl

repairkramer@kramergroup.nl

balie-home@kramergroup.nl

repairkramer@kramergroup.nl

Mobiele nummer 

 

+31 652027007

+31 653204735

+31 683 798032

+31 613219560

+31 610 982627

+31 613 219415

+31 652 027004

+31 683797957

+31 652027009

+31 653907024

+31 683797957

Telephone number     Fax number

RCT   +31 181 355153 or 159   +31 181 362177

Kramer Delta  +31 181 355153 or 159   +31 181 362177

Kramer Delta Repair  +31 181 354824

Kramer Home  +31 10 4290511   +31 10 4916703
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22. PLATTEGROND HOOFDKANTOOR BEGANE GROND

46



22. PLATTEGROND HOOFDKANTOOR BEGANE GROND
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23.PLATTEGROND HOOFDKANTOOR 1E VERDIEPING 
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23.PLATTEGROND HOOFDKANTOOR 1E VERDIEPING 
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24.PLATTEGROND HOOFDKANTOOR 2E VERDIEPING 
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24.PLATTEGROND HOOFDKANTOOR 2E VERDIEPING 
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