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Algemene Voorschriften inzake Veiligheid , Gezondheid, Welzijn en Milieu         

 

I. Algemeen Deel 

1.1. Deze voorschriften geven de minimale eisen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 
("VGWM") die Opdrachtgever stelt aan de uitvoering van elke Prestatie van een Opdrachtnemer 
alsmede aan de uitvoering van een prestatie van een ieder die de Opdrachtnemer daarbij 
inschakelt, indien deze prestatie wordt uitgevoerd op een Werkterrein. Naast deze voorschriften 
is een VOL-VCA (Veiligheids Checklist Aannemers)- certificaat vereist. 

1.2. Tot een Werkterrein worden in ieder geval gerekend de locaties van de vestigingen van 
Opdrachtgever.  

1.3. Voor zover in de Overeenkomst nadere VGWM voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van 
specifieke Prestaties, gelden deze in aanvulling op en ter uitwerking van deze voorschriften.  

1.4. De Opdrachtnemer kan afschriften van die nadere VGWM voorschriften verkrijgen. Is afgifte 
daarvan voor Opdrachtgever te bezwarend dan zal de mogelijkheid tot inzage geboden worden. 

1.5. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer het voor zijn bedrijf geldende Arbo- en/of 
milieu jaarplan bij Opdrachtgever indienen. 

1.6. Opdrachtnemer zal een dusdanige bedrijfshuishouding en administratie voeren zoals door de 
bevoegde overheden is voorgeschreven met het oog op controle van VGWM voorschriften. 
Opdrachtnemer zal ook aan een verzoek van Opdrachtgever tot inzage voldoen, indien 
Opdrachtgever zulks behoeft ter controle op de naleving van de Overeenkomst of ter vervulling 
van haar eigen rechtsplicht. 

1.7. Opdrachtnemer dient zowel de inhoud van deze als van de nadere voorschriften (als bedoeld 
onder 1.3.) die van toepassing zijn, ter kennis te brengen van het Personeel. Toezichthoudend 
Personeel dient vertrouwd te zijn met die nadere voorschriften en instructies die specifiek op de 
(uitvoering van de) Prestatie van toepassing zijn en zal namens Opdrachtnemer de eerst 
aangewezene zijn om alle maatregelen te nemen die op grond van bedoelde voorschriften 
geboden zijn. 

1.8. Toezichthoudend Personeel dient een adequate veiligheidsopleiding te hebben gehad. Het 
oordeel over de toereikendheid van de cursus is aan Opdrachtgever voorbehouden. 

1.9. Opdrachtgever kan met Opdrachtnemer voor Personeel en met derden voor personeel van die 
derden, gezamenlijke onderwijs- en instructievoorzieningen treffen. Het doel daarbij is het 
bevorderen van het bewustzijn, de kennis en de toepassing van de voorschriften op het gebied 
van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Opdrachtgever kan verlangen dat een 
Opdrachtnemer die zich (nog) niet bij de samenwerking heeft aangesloten tegen redelijke 
vergoeding van deze faciliteiten gebruik maakt. 

1.10. Opdrachtnemer is verplicht met het oog op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu het 
uitvoeren van de Prestatie te coördineren met Opdrachtgever en met door hem en/of 
Opdrachtgever ingeschakelde derden die voor Opdrachtgever prestaties verrichten. 

 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onverwijld schriftelijk informeren indien bij deze afstemming 
enige moeilijkheid ontstaat of schade voor Opdrachtgever dreigt te ontstaan. Opdrachtnemer 
geeft tijdig voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de Prestatie aan Opdrachtgever te 
kennen of er - en zo ja: in welke vorm - behoefte bestaat aan overleg met Opdrachtgever en/of 
met door Opdrachtgever voor de uitvoering van andere prestaties ingeschakelde derden over de 
VGWM situatie en over de in dat verband te treffen voorzieningen. 
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1.11. Opdrachtnemer dient de risico's van projecten gestructureerd aan te pakken; deze aanpak dient 
te worden geborgd door middel van plannen, begrotingen en bestekken, en overleg tijdens de 
uitvoering. Voor alle projecten die uitgevoerd worden op een Werkterrein met een aanneemsom 
van meer dan 50,000 euro  en in alle overige gevallen waar de toepasselijke regelgeving of 
Opdrachtgever een zulke eis stelt, is een Veiligheids- en Gezondheidsplan vereist. Dit V&G plan 
dient te voldoen aan de eisen van het Bouwprocesbesluit van de Arbo-wet. Het V&G plan dient 
getoetst te zijn door een Arbo adviseur van Opdrachtgever voordat de werkzaamheden worden 
gestart. 

1.12. Gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Prestatie door Opdrachtnemer ten 
behoeve van de nakoming van deze of nadere VGWM voorschriften die redelijkerwijze aan 
Opdrachtnemer bekend konden zijn, geldt niet als overmacht. Opdrachtgever kan derhalve de 
uitvoering van de Prestatie doen staken tot dat deze of nadere VGWM voorschriften zijn 
nagekomen, zonder dientengevolge tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

II. Nadere uitwerking 

2.1. De Materialen en het Materieel (in de ruimste zin, zoals hulpmiddelen ter bescherming van 
personen, technisch veiligheidsmateriaal, hijs- en hefwerktuigen, klim- en stellingmateriaal, 
lasgereedschap etc.) die ten behoeve van de uitvoering van de Prestatie worden meegebracht 
en/of gebruikt door Opdrachtnemer of door de door hem ingeschakelde derde, dienen in goede 
staat te verkeren, dit ter beoordeling van Opdrachtgever. Tevens dienen zij te voldoen aan de 
door Arbeidsinspectie, Stoomwezen of ander erkende keuringsinstanties gestelde eisen. 

2.2. Opdrachtnemer zal er op toezien dat het Personeel dat hij ter uitvoering van de Prestatie 
inschakelt psychisch en fysiek geschikt zijn voor hun taak en zal hen desgewenst terzake laten 
keuren. De Opdrachtnemer dient, mede met het oog op de VGWM situatie, iedere 
voorgenomen verandering in zijn toezichthoudend Personeel dat hij ten behoeve van de 
uitvoering van de Prestatie heeft ingeschakeld vooraf met Opdrachtgever te bespreken. 

2.3. Indien hetzij door Opdrachtgever het gebruik van speciale veiligheidsmaterialen of persoonlijke 
beschermingsmiddelen wordt voorgeschreven, dan wel indien de uitvoering van de specifieke 
Prestatie dit gebruik wenselijk maakt, zijn Opdrachtnemer en het Personeel verplicht deze 
conform instructie te gebruiken. 

2.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Opdrachtnemer het Personeel voorzien van 
adequate persoonlijke beschermingsmiddelen.  

2.5. Opdrachtgever heeft het recht om bij het constateren van een situatie, werkmethode of 
handeling die onveilig is of schadelijk is voor gezondheid, welzijn en/of milieu, Opdrachtnemer 
die daarvan de oorzaak is of onder wiens leiding de uitvoering van de Prestatie plaats vindt te 
verplichten hierin op een door Opdrachtgever aan te geven wijze en binnen een aangegeven tijd 
verandering te brengen. 

2.6. Opdrachtnemer verbindt zich om alle ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten met betrekking 
tot veiligheid, gezondheid en het milieu die tijdens of in verband met de uitvoering van de 
Prestatie plaatsvinden, terstond aan Opdrachtgever te melden in overeenstemming met de bij 
Opdrachtgever geldende procedures. In dat kader dient Opdrachtnemer deel te nemen aan een 
bij of door Opdrachtgever ingesteld onderzoek. 

2.7. Opdrachtnemer zal zijn administratie zo voeren dat zijn gegevens door Opdrachtgever 
vergelijkbaar en bruikbaar zijn, in verband met de registratie en verplichtingen uit hoofde van de 
Arbo-wet en/of naleving van VGWM- en vergunningsvoorschriften van Opdrachtgever. Daartoe 
kan Opdrachtgever aan Opdrachtnemer richtlijnen geven. Het verstrekken van - niet 
persoonsgebonden - gegevens door Opdrachtnemer houdt tevens toestemming in aan 
Opdrachtgever om deze gegevens te verwerken in (veiligheids)statistieken. Indien naar het 
oordeel van Opdrachtgever daartoe aanleiding bestaat, zal Opdrachtnemer zijn incidenten c.q. 
ongevallencijfers met Opdrachtgever bespreken. 

2.8. Opdrachtnemer alsmede door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden 
zullen zijn aangesloten bij een erkende Bedrijfsgezondheidsdienst, zoals bedoeld in de Arbowet. 
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2.9. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer bevorderen dat het Personeel op vrijwillige 
basis deelneemt aan gezondheidskundig onderzoek, waaronder biologische monitoring en 
arbeidshygiënisch onderzoek, ten behoeve van een beter inzicht in de gezondheidsaspecten van 
de arbeid en het arbeidsmilieu. Het onderzoek zal de gegevens op niet-persoonsgebonden wijze 
rapporteren. Voor zeer specifieke arbeidssituaties kan Opdrachtgever een gezondheidskundige 
keuring nodig achten en Opdrachtnemer zal bevorderen dat het Personeel op vrijwillige basis 
daaraan haar medewerking verleent. 

2.10. Opdrachtnemer zal aan (vertegenwoordigers van) de Bedrijfsgezondheidsdienst van 
Opdrachtgever toegang geven tot relevante informatie over zijn gezondheidsbeleid dat gevoerd 
wordt met betrekking tot Personeel dat door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Prestatie 
op het Werkterrein wordt ingeschakeld. 

2.11. Opdrachtgever heeft op grond van de plicht die in de Arbo-wet is opgelegd het recht om van 
Opdrachtnemer te verlangen dat deze maatregelen neemt ter voorkoming of vermindering van 
enig gevaar dat geacht kan worden schadelijke gevolgen te hebben voor de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van Opdrachtgever’s werknemers of derden die zich in de 
onmiddellijke omgeving van de plek van uitvoering van de Prestatie bevinden. 

2.12. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schadeloos stellen voor opgelegde boetes en andere 
heffingen ten gevolge van milieu- en veiligheidsincidenten die door de handhavingautoriteiten 
aan Opdrachtgever zijn toegerekend, doch die door de Opdrachtnemer of door hem ten 
behoeve van de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, zijn veroorzaakt. 

2.13. De in deze Bijlage II en alle andere bij Opdrachtgever in gebruik zijnde nadere VGWM 
voorschriften en -instructies kunnen door Opdrachtgever te allen tijde worden gewijzigd en/of 
aangevuld. Zij zullen bindend zijn voor Opdrachtnemer en diegenen die hij ten behoeve van de 
uitvoering van de Prestatie inschakelt vanaf het tijdstip dat zij redelijkerwijze van de inhoud op 
de hoogte hadden moeten zijn. 


