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Veel gestelde vragen bij L3G 06.05.B.04 - Sanctiebeleid voor
verkeersovertredingen
(ex procedure 01.31)

Vragen
V.1

Wat wordt onder het Industry Park Terneuzen verstaan?

V.2

Mag je tijdens een oefening langs een dranghek of schaarhek rijden?

V.3

Wat voor sancties kun je een leverancier opleggen als deze een verkeersovertreding begaat? En
wat zijn mogelijke sancties voor een bezoeker?

V.4

Wat voor sanctie kun je krijgen voor overtredingen met de fiets of als voetganger?

V.5

vervallen

V.6

Waar kun je gele kaarten krijgen?

V.7
V.8
V.9

Laatste update: 20 maart 2019
Uitgeprint: 2-apr-19

Pagina 1 van 3
OPL ES&S Security

Site Management Systeem
06.05 Employee Health & Safety

Paper copies are uncontrolled
L3G_06.05.B.04_Sanctiebeleid_voor_verkeersovertredingen_FAQ.docx

Antwoorden
A.1

Het Industry Park Terneuzen is het kadastrale gebied in eigendom van Dow en omvat:





het gebied binnen de hekken;
het gebied vanaf de borden “eigen weg” bij poort 1;
het parkeerterrein Boerengat;
de weg van de openbare weg naar de slagbomen bij poort 3.

A.2

Nee, dit mag niet. Ook een gasalarm mag je niet negeren tijdens een oefening. Dit valt onder hoog
risico veiligheidsgedrag (proc. 01.30 waarderen van EHS gedrag)

A.3

Chauffeurs van leveranciers die frequent op de site moeten zijn kun je de toegang tot de site
ontzeggen voor een bepaalde periode. De leverancier moet dan zorgen voor een andere chauffeur.
Bezoekers zullen over het algemeen zelf geen verkeersovertredingen begaan omdat ze afgehaald
worden. Diegene die de bezoeker afhaalt is ervoor verantwoordelijk dat de bezoeker zich aan de
verkeersregels houdt (oa gordel draagt).

A.4

Dit soort overtredingen geldt als “overige overtredingen”

A.5

vervallen

A.6

Gele kaarten kun je bij ES&S halen. Je mag de informatie die op de gele kaart ingevuld moet
worden ook e-mailen naar ES&S (FTNSECA@dow.com)

A.7
A.8
A.9
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Goedkeuring

Naam: U367888
Datum: 10-11-2014
MOC: EHS2014090024

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle
wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.
Datum
20 maart 2019

Naam
UA28211

22 januari 2019

Nd09252

10 november 2014

W.V.

Toegevoegd: Dit valt onder hoog risico
veiligheidsgedrag (proc. 01.30 waarderen van
EHS gedrag)

22 oktober 2014

W.V.

vraag 5 vervallen

27 augustus 2014

W. V.

‘Dow terrein’ gewijzigd in Industry Park
Terneuzen, ODMS nr toegevoegd in titel.
Parkeerterrein bij poort 3 vervangen voor
Boerengat. A5 herschreven/gewijzigd.
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Wijzigingen
Review. Enkel functionele mailbox
toegevoegd bij A.6. Verder geen inhoudelijke
wijzigingen.
Namen vervangen door mannummers i.v.m.
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