VOORWAARDEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN MILIEU
met betrekking tot inhuur materieel, personeel, leveranties en onderaanneming.

Leeswijzer
Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van het contract en vallen uiteen in vier
onderdelen, namelijk voorwaarden arbeidsomstandigheden en milieu (A&M) met betrekking tot:
1. inhuur van materieel;
2. inhuur van personeel;
3. leveranties van producten;
4. onderaanneming;
5. specifieke voorwaarden.
Algemeen
Visser & Smit Hanab b.v., gevestigd aan de Rietgorsweg 6, 3356 LJ, te Papendrecht, geregistreerd bij
de kamer van koophandel onder nummer: 23079181, inclusief haar dochterondernemingen, hierna te
noemen: “Visser en Smit Hanab”, hecht waarde aan de deelaspecten veiligheid, gezondheid en milieu
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Algemeen geldt dat een maximale inspanning wordt
geleverd om ongevallen en schade aan gezondheid en milieu te voorkomen. Veelal is een VGM-plan
(Veiligheid, Gezondheid, Milieu) en het bijbehorende milieuaspectenregister van Visser & Smit Hanab
van toepassing. De activiteiten van onderaannemers en leveranciers maken onderdeel uit van het
bovenvermelde plan. Indien een project niet VGM-plan plichtig is, is het bedrijfsmanagement systeem
van Visser & Smit Hanab onverkort van kracht. De relevante procedures zullen voorafgaand aan de
uitvoering van de werkzaamheden worden doorgesproken en zonodig ter beschikking worden gesteld.
Per activiteit zijn verschillende procedures van kracht; de leider van het project bepaalt welke
procedures en/of instructies van toepassing zijn. De grondslag voor een VGM-plan en bijbehorende
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is vastgelegd in het Arbobesluit Bouwplaatsen, hoofdstuk 2,
afdeling 5 en artikel 5 van de Arbowet.
1. A&M voorwaarden met betrekking tot inhuur materieel
De opdrachtnemer garandeert en is er verantwoordelijk voor, dat het verhuurde materiaal en
materieel, inclusief hijsmiddelen en gereedschappen, in goede staat van onderhoud verkeert en dat
bedoeld materiaal voldoet aan de vigerende wettelijke Arbo- en milieubepalingen van het land waarin
de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als blijk hiervan dient voorafgaand aan het ingaan van de
huurperiode een recent keuringsrapport te worden overlegd, uitgebracht door een onpartijdige
instelling. Indien grondverzetmaterieel wordt ingezet met een beperkte hijsfunctie, dienen een volledig
ingevuld kraanboek en een hijstabel aanwezig te zijn. Het handgereedschap dient gekeurd,
geïdentificeerd en geregistreerd te zijn.
2. A&M voorwaarden met betrekking tot inhuur personeel
Door opdrachtnemer tewerkgesteld personeel cq ingehuurd personeel heeft dezelfde rechten en
plichten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu als het eigen personeel van Visser &
Smit Hanab. Het door opdrachtnemer tewerkgesteld personeel cq ingehuurd personeel heeft een
bepaalde mate van autonomie met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden; echter op het
gebied van Arbeidsomstandigheden en milieu geldt dat zij onder het toezicht van Visser & Smit Hanab
valt.
Ingehuurd personeel is bevoegd - wegens veiligheids- en/of gezondheidsredenen – om overleg te
verzoeken met de desbetreffende functionarissen binnen Visser & Smit Hanab. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid de preventiemedewerker van Visser & Smit Hanab te consulteren.
De volgende gedragsregels zijn van toepassing:
 Ingehuurd personeel dient deel te nemen aan door Visser & Smit Hanab georganiseerde
voorlichting en onderricht;
 De (projectspecifieke) regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu dienen te worden
gevolgd;
 (Bijna) ongevallen, onveilige situaties en (milieu)incidenten dienen direct te worden gemeld bij de
leider van het project;
 Personeel beschikt over een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) en voldoet aan hetgeen
gesteld is in de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV);
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Indien personeel ingezet wordt op projecten van Visser &Smit Hanab gelden de volgende regels:
 Betrokkenen zijn in het bezit van een geldig certificaat basisveiligheid VCA of VOL VCA;
 Indien sprake is van het werken in verontreinigd grond / water dienen betrokkenen over een bewijs
van medische keuring te beschikken conform CROW 132;
 Afval dient - indien mogelijk direct of uiterlijk aan het einde van de werkdag - te worden
gedeponeerd in de daartoe ter beschikking gestelde containers;
 Betrokkenen dienen in het bezit te zijn van tenminste de volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen:
- veiligheidshelm van tenminste polyethyleen, gefabriceerd conform EN 379 (verplicht);
- brandvertragende antistatische overall voorzien van V&SH logo (verplicht);
- hoge veiligheidsschoenen of laarzen, klasse S3 (verplicht);
- gehoorbescherming (afhankelijk van de werkzaamheden);
- oogbescherming (afhankelijk van de werkzaamheden);
- handbescherming (afhankelijk van de werkzaamheden).
Per activiteit kunnen aanvullende specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. Op
grond van de RI&E of advies van de veiligheidskundige zullen deze worden verstrekt, tenzij anders
overeengekomen. Dit kan zich voordoen indien bijvoorbeeld laswerkzaamheden worden uitgevoerd of
er werkzaamheden in de verontreinigde grond plaatsvinden.
3. A&M voorwaarden met betrekking tot leveranties van producten
Opdrachtnemer stelt aan Visser & Smit Hanab bij levering van milieugevaarlijke stoffen op het moment
van levering een Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig REACH, Richtlijn 67/548/ EEG of Richtlijn
1999/45/EG, ter beschikking. Voor zover van toepassing dienen geleverde artikelen te zijn voorzien
van CE-markering overeenkomstig de Nederlandse wetgeving.
Indien deze overeenkomst betrekking heeft op het leveren van stoffen die onderhevig zijn aan het
Besluit Bodemkwaliteit, dan gelden de volgende bepalingen:
1 De opdrachtnemer staat er voor in dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de, ingevolge het
Besluit Bodemkwaliteit voor die bouwstoffen, geldende eisen;
2 De opdrachtnemer dient uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van levering voor het bevoegd
gezag aanvaardbaar bewijs te leveren dat de bouwstoffen voldoen aan de in lid 1 bedoelde eisen;
3 Indien de opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de in lid 1 en lid 2 bedoelde
verplichtingen is hij jegens Visser & Smit Hanab aansprakelijk voor alle schade die deze daardoor
lijdt en vrijwaart hij Visser & Smit Hanab voor alle aanspraken van derden als gevolg van deze
tekortkomingen.
4. A&M voorwaarden met betrekking tot onderaanneming
Opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden het van toepassing zijnde VGM- plan te betrekken en
zich op de hoogte te stellen van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) , zoals aanwezig op het
project. Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer buiten het VGM-plan van Visser & Smit
Hanab vallen, dient opdrachtnemer een RI&E op te stellen van zijn eigen werkzaamheden.
Betrokken personeel is in het bezit van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of VOL VCA.
5. A&M specifieke voorwaarden
e
Onderaannemers of leveranciers dienen op 1 verzoek van Visser & Smit Hanab (in het kader van het
CO 2 -bewust certificaat van Visser & Smit Hanab) een CO 2 - emissie inventarisatie (CO 2- footprint) op
bedrijfsniveau in te leveren. De CO 2 -emissie inventarisatie dient voorzien te zijn van een
verificatieverklaring van een certificerende instelling.
e

Onderaannemers dienen tevens op 1 verzoek van V&SH hun VGM-cijfers aan te leveren.
Visser & Smit Hanab behoudt zich het recht voor aanvullende eisen te stellen op het gebied van
Arbeidsomstandigheden en milieu.

Algemene voorwaarden Arbo en milieu
Versie 0, augustus 2013

pagina 2

