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In de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - B.S. 18/09/96
Hoofdstuk IV worden de te nemen maatregelen door opdrachtgevers en ondernemingen van buitenaf vastgelegd om
elkaars werkzaamheden op een veilige manier op elkaar af te stemmen.
De werknemers van ondernemingen van buitenaf, die op het bedrijfsterrein van een SCB-bedrijf Douterloigne/Ergon/
Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith) werkzaamheden uitvoeren, dienen passende instructies, zoals
hieronder vermeld, te ontvangen in verband met risico’s inzake veiligheid en gezondheid aanwezig in het bedrijf, waaraan
ze tijdens de uitvoering kunnen blootstaan.
Anderzijds moet de onderneming van buitenaf, de opdrachtgever (SCB - Douterloigne/Ergon/ Prefaco/ Schelfhout/
Oeterbeton/Echo/Marmorith) inlichten over de mogelijke risico’s die aan zijn werkzaamheden verbonden zijn.
Wanneer meerdere ondernemingen op een zelfde werkplaats bezig zijn moeten de werkgevers samenwerken bij de
uitvoering van maatregelen inzake veiligheid en gezondheid, en moeten ze elkaar op de hoogte brengen van de risico’s
verbonden aan hun werk.
Met deze bepalingen wil SCB - Douterloigne/Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith de risico’s voor de
eigen werknemers en voor de werknemers van ondernemingen van buitenaf beperken.

Het document ‘Veiligheidsvoorschriften Werken met Derden’ maakt steeds deel uit van elke opdracht
uitgevoerd door derden (aannemers, transporteurs, vaste leveranciers) en wordt voor betreding een SCBsite aan de derde bezorgd.
Voor hoge risico werken wordt steeds een het veiligheidscoördinatieplan, dat de gezamenlijke maatregelen
ter voorkoming van de voornaamste risico’s en afspraken vastlegt. Dit veiligheidscoördinatieplan dient door
beide partijen ondertekend te worden alvorens de werkzaamheden aan te vatten!
Voor lage risico werken dient steeds, voor aanvang van de werken, een werkvergunning met bijhorende
LRMA te worden opgesteld en door beide partijen ondertekend te worden.
Algemene bepalingen
De onderneming van buitenaf (derde) zal:
• De bepalingen van de wet van 10 juni 1952 betreffende de veiligheid en gezondheid en zijn uitvoeringsbesluiten
(ARAB) en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk en zijn uitvoeringsbesluiten (CODEX)
naleven tijdens de uitvoering van hun werk op het terrein van de opdrachtgever.
• De 16 LSR naleven tijdens de uitvoering van hun werk op het terrein van de opdrachtgever.
• De vermelde bepalingen toelichten aan zijn werknemers en er op toezien dat deze worden nageleefd.
• De opdrachtgever alle inlichtingen en informatie geven over eventuele risico’s die kunnen ontstaan door het
uitvoeren van hun werk en deze vermelden in het veiligheidscoördinatieplan.
• Zijn activiteiten afstemmen met de activiteiten van de opdrachtgever met het oog op de bescherming van het
welzijn van alle aanwezige werknemers.
• Eventuele onderaannemers op de hoogte brengen van deze veiligheidsvoorschriften “Werken met Derden”, de
afspraken gemaakt in het veiligheidscoördinatieplan van de opdrachtgever, de nodige informatie van hen
bekomen inzake risico’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden, de nodige afspraken maken en maatregelen
nemen om de risico’s te beperken en de activiteiten van deze onderaannemers coördineren.
Indien een onderneming van buitenaf deze instructies niet naleeft heeft de opdrachtgever het recht om, op kosten van
deze onderneming, onmiddellijk en eenzijdig de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van alle werknemers te
garanderen.
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Indien werknemers van Derden / aannemers werken in regie uitvoeren in opdracht en onder toezicht van CRH, hoeven ze
zich niet dagelijks in te schrijven in het aanwezigheidsregister en valt het toezicht en de verduidelijking van de risico’s en
taken onder de bevoegdheid van de opdrachtgever.
Toezicht en controle
• De voorschriften in deze bepalingen dienen strikt te worden nageleefd. Het leidinggevend personeel van de
aannemer zal, in onderling overleg met de opdrachtgever instaan voor de toepassing en de controle hiervan.
• De aangeduide aannemers of onderaannemers dienen in regel te zijn met de sociale wetgeving inzake aangifte
en betaling binnen het R.S.Z. systeem. Zij moeten eveneens voldoen aan de wet op de geregistreerde aannemers.
Het feit dat zij van ons opdrachten aanvaarden, houdt in dat zij zich hiermede akkoord verklaren en dit ontslaat
de opdrachtgever van alle verantwoordelijkheid op dit vlak.
• De leverancier of ondernemer heeft een verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) afgesloten en levert
hiervan een kopie als hiernaar gevraagd wordt.
• De aannemers geven aan hun eigen werknemers alle nodige instructies ter zake en herinneren er hun aan dat zij
zich voor eventuele bijkomende informatie moeten wenden tot de opdrachtgever.
• De aannemer vergewist er zich (aantoonbaar) van dat zijn personeel volledig op de hoogte is van de uit te voeren
taken en opdrachten.
• De normale werkuren waartussen gewerkt wordt, zijn van 8u00 tot 17u00, zaterdag en zondag uitgezonderd. In
de mate van het mogelijke worden de aannemers verzocht zich hieraan te houden. Indien voor gelijk welke reden
afgeweken moet worden van deze uren, of wanneer op zaterdag of zondag moet gewerkt worden, dienen zij zich
akkoord te stellen met de opdrachtgever, en de namen, of tenminste het aantal personen dat zal werken, op te
geven. Het is in dit geval de opdrachtgever die het op zich neemt om de bedrijfsinterne betrokkenen hierover in
te lichten.
• De werknemers van de aannemers zullen, na melding bij de opdrachtgever, zich inschrijven in een
aanwezigheidsregister. Bij het verlaten van de fabriek, na het voleindigen van de dagtaak, zullen zij zich eveneens
uitschrijven in het register. Dit register bevindt zich aan de het onthaal (portiersloge of hoofdkantoor) of bij de
verantwoordelijke onderhoud.
• Indien werknemers van de aannemer om persoonlijke redenen het bedrijf verlaten voor het einde van de
normale dagtaak, dient hiervoor toestemming gegeven te worden gelijkaardig aan deze voor ons eigen
personeel. Ook in dit geval dienen zij zich uit te schrijven.
• De werknemers van de aannemer dienen een herkenbaar werkpak te dragen, waaruit kan opgemaakt worden tot
welke firma zij behoren.
• Te allen tijde kunnen zowel personen als voertuigen aan controles op diefstal onderworpen worden. Bij
onregelmatigheden behoudt de opdrachtgever zich het recht toe alle juridische stappen te ondernemen die hij
nodig acht.
• De werknemers van de aannemer, werkend binnen onze firma, genieten van dezelfde voordelen als ons eigen
personeel op gebied van gebruik van de refter en sanitaire voorzieningen. Deze maatregel houdt in dat
maaltijden in de daartoe bestemde lokalen moeten gebruikt worden; zij mogen dus niet in de werkplaatsen
gebeuren. De opdrachtgever zal de werknemers van de aannemer tevens inlichten omtrent het gebruik van
sanitaire voorzieningen (douches, kleerkasten, …).
Algemene veiligheidsvoorschriften in acht te nemen door de werknemers van de aannemer
• Het is verboden te roken op het fabrieksterrein en in de fabriek, behalve in de voorziene rokershoeken.
• Het is verboden om alcoholhoudende dranken in het bedrijf te brengen en/of te gebruiken.
• Begeef U enkel op die plaatsen die nodig zijn voor het uitvoeren van uw werkzaamheden. Het betreden van
andere plaatsen is verboden. In het bedrijf is een voetgangersreglement van toepassing: verplaatsingen mogen
enkel uitgevoerd worden in voetpaden.
• Breng door uw werkzaamheden nooit uzelf, uw collega’s, werknemers van de opdrachtgever of van andere
aannemers in gevaar.
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Alle gevaarlijke situaties (overmatig geluid, stof, bevuiling, …) die kunnen ontstaan moeten gerapporteerd
worden aan de opdrachtgever die op zijn beurt oordeelt welke maatregelen hiervoor moeten worden genomen
(meestal in samenspraak met de preventieadviseur).
Bijkomende aanwijzingen door de opdrachtgever of zijn preventieadviseur dienen steeds nageleefd te worden.
Toegang tot het dak, elektriciteitskasten en technische ruimtes mag enkel en alleen met toelating van het hoofd
technische dienst en na het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen.
Beveiligingen aan machines en/of installaties mogen, zonder toestemming van de productieleiding en zonder
aangepaste veiligheidsmaatregelen, niet weggenomen/verplaatst worden. Ze dienen op het einde van het werk
volledig en in goede staat teruggeplaatst.
Het bedrijfsvoertuig van de aannemer mag enkel achtergelaten worden op de bezoekersparking of op een
aangeduide parkeerplaats. Het binnenrijden in gebouwen is strikt verboden. Uitzondering kan alleen gemaakt
worden indien de aanwezigheid van het voertuig strikt noodzakelijk is op de plaats van werken en na
toestemming van de opdrachtgever. Er mag nooit geparkeerd worden voor doorgangen, reddingsmiddelen en
uitgangen.
De maximum snelheid op de terreinen bedraagt 15 km/u
Voor aanvang van de werkzaamheden dient het werkgebied voldoende afgebakend te zijn en de nodige
signalisatie dient voorhanden te zijn.
Passagiers (kinderen en/of partners) & dieren zijn niet toegelaten op de productiesite. Indien deze wegens
uitzonderlijke omstandigheden alsnog op onze terreinen aankomen, dienen zij tijdens het laden / lossen van de
vrachtwagen:
➢ of aan de receptie te wachten
➢ of op een aangegeven veilige plaats te blijven staan
➢ of in de cabine van de vrachtwagen te blijven zitten indien hierdoor geen bijkomende risico’s
ontstaan ikv het laden / lossen van de vrachtwagen.

Gereedschappen
• Gebruik geen gereedschappen of materialen die eigendom zijn van de opdrachtgever indien de opdrachtgever
hiervoor geen toestemming heeft gegeven en indien u geen instructies in verband met de risico’s gekregen
heeft.
• De gereedschappen en het materiaal gebruikt door de aannemer dienen in goede staat te verkeren en moeten in
alle opzichten voldoen aan de eisen gesteld door het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.)
en de CODEX voor het welzijn van de werknemers op het werk. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor
om toe te zien en zo nodig in te grijpen indien het materiaal niet voldoet aan onze eisen.
• De veiligheidsvoorschriften aangebracht op de gebruikte gereedschappen en machines dienen steeds nageleefd
te worden en ze mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn.
• Alle gereedschappen, die eigendom zijn van de aannemer, dienen voorzien te zijn van een identificatie zodat de
eigenaar steeds opgespoord kan worden.
Hijsen van lasten
• Hef- en hijswerktuigen en bijbehorend aanslagmateriaal van de aannemer dienen steeds in goede staat te
verkeren en voorzien te zijn van de nodige identificatieplaatjes. Verslagen van de verplichte 3 maandelijkse
keuring moeten op vraag kunnen worden voorgelegd.
• Enkel opgeleide personen mogen werktuigen voor heffen en hijsen gebruiken. Het is verboden materiaal van de
opdrachtgever te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
• Er mogen zich nooit personen onder de last begeven.
Goederenbehandeling
• Het verplaatsen van goederen door middel van heftrucks, rolbruggen moet toevertrouwd worden aan daartoe
opgeleide personen, en mag enkel gebeuren door heftruck-/rolbrugbestuurders van de opdrachtgever. In ieder
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geval dient deze heftruck (rolbrug) met chauffeur voorafgaandelijk gevraagd te worden bij het afdelingshoofd
van de technische dienst of afdelingshoofd intern transport.
Werken op hoogte
• Werken op hoogte mogen enkel uitgevoerd worden met daarvoor geschikte arbeidsmiddelen. De werknemers
dienen hiervoor voldoende onderricht ontvangen te hebben. Ladders zijn enkel om een bepaalde hoogte te
bereiken, hierop mogen slechts werken uitgevoerd worden onder strikte voorwaarden.
• Stellingen moeten steeds voorzien worden van een goed aansluitende vloer, leuning, tussenleuning en
boordplint. Ze mogen enkel opgebouwd worden door gekwalificeerd personeel en moeten beveiligd zijn tegen
omkantelen. Verrijdbare stellingen dienen voorzien te zijn van een rem.
• Hoogwerkers en dergelijke moeten steeds voldoen aan de wettelijke keuringen en mogen enkel bediend
worden door opgeleide personen.
• Ladders dienen aan de bovenzijde vastgemaakt te worden.
• Werken op hoogte dienen op de begane grond steeds gesignaleerd te worden door de werkzone af te bakenen.
Het is verboden om te werken boven de hoofden van andere personen.
• Voor het betreden van silo’s, kooiladders, daken dient een betredingsvergunning opgemaakt te worden door
de preventiedienst.
Graafwerken
• Graafwerken (incl. heien van palen voor verkeersborden, omheining, …) worden enkel uitgevoerd met
voorafgaand akkoord van de verantwoordelijke der werken en na het opstellen van een gedetailleerde
risicoanalyse rekening houdend met het leidingenplan.
• Sleuven, openingen, kanalen,… dienen steeds voldoende gesignaleerd en afgebakend te worden.
Werken in besloten ruimtes
• Alvorens werken in besloten ruimtes aan te vatten dienen de interne verantwoordelijke en de
preventieadviseur op de hoogte gebracht te worden en dienen er concrete schriftelijke afspraken gemaakt te
worden via de vergunning besloten ruimten. Een voorafgaande risicoanalyse is verplicht alvorens de werken te
starten.
• De nodige uitrustingen (persoonlijke beschermingsmiddelen, reddingsmiddelen,…) dienen steeds aanwezig te
zijn en correct gebruikt te worden
• Een wachtdienst dient steeds aanwezig te zijn in geval redding noodzakelijk is.
Veilig buiten werking stellen van machines en installaties
• Bij interventies aan machines en installaties dienen deze veilig buiten werking gesteld te worden. Dit dient te
gebeuren door toepassing van een Lock-out / Tag-out / Try-out procedure.
• De LTT procedure dient toegepast op alle onderstaande energiebronnen:
o Elektrische energie
o Hydraulische energie
o Pneumatische energie
o Mechanische / gravitatie energie
o Thermische energie
o Restenergie
o Materialen / producten
• Er moet steeds gebruik gemaakt te worden van een slotvermeerderaar.
• Voor elke werknemer die zich in de gevaarlijke zone bevindt dient een persoonlijk slot aangebracht te worden.
Werken aan elektrische installaties
• Werken aan elektrische installaties van de opdrachtgever mogen enkel uitgevoerd worden door bevoegde
elektriciens (AREI: BA4/BA5) en na toestemming van het hoofd van de technische dienst. De procedure
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“Voorschriften om elektrische installaties veilig buiten spanning te zetten” (vitale 8) dient steeds toegepast te
worden. (Zie bijlage SAF-DOC-14.4.002 vitale richtlijnen voor de interventie op de elektrische installatie)
Elektrische installaties gebruikt door de aannemer moeten steeds voldoen aan de door het AREI gestelde eisen.
Werken aan hoogspanningsinstallaties mogen enkel uitgevoerd worden door elektriciens die hiervoor opgeleid
zijn.

Brandgevaarlijke werken
• Bij werkzaamheden waarbij las-,slijp- en snijwerken te pas komen, buiten de daarvoor voorziene werkplaats,
waarbij gensters vuur kunnen veroorzaken is een vuurvergunning verplicht. Alle maatregelen, die op de
vuurvergunning vermeld worden, dienen strikt opgevolgd te worden. Deze vuurvergunning wordt in onderling
overleg met het hoofd van de technische dienst opgemaakt, alvorens de werkzaamheden te starten.
• Las-, slijp- en snijwerken dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in het lokaal van de technische dienst.
• De hiertoe benodigde apparatuur dient in goede staat te verkeren.
• In de nabijheid van ontvlambare producten mag nooit gerookt worden of open vuur, gensters of
warmtebronnen aanwezig zijn. Deze producten dienen steeds bewaard te worden in gesloten en geëtiketteerde
(originele) verpakking.
• Gebruik van brandgevaarlijk (vloei)stoffen en gassen dient steeds gemeld te worden. De nodige
veiligheidsmaatregelen naar gebruik, opslag en verwijdering dienen genomen te worden.
Maatregelen bij brand
• Laat je, voor dat de werkzaamheden starten, informeren over de geldende nood- en evacuatieprocedure van de
desbetreffende site.
Alleen werk
• Alleen werk is niet toegestaan op de sites.
• Enkel door voorafgaandelijke risicoanalyse, met bijhorende maatregelen, kan hier een uitzondering voor
voorzien worden.
Maatregelen bij een ongeval
• Indien een ongeval met een werknemer van de aannemer zich voordoet, dient dit steeds gemeld te worden aan
de opdrachtgever. Hij zorgt ervoor dat beroep gedaan kan worden op de verzorging van de interne EHBO-ploeg.
Gelijkaardig als voor ons eigen personeel oordelen zij over de noodzaak voor verdere verzorging door
gespecialiseerde instellingen en/of doorzending naar een hospitaal. De kosten hieraan verbonden, evenals alle
administratie achteraf, zijn ten laste van de werkgever van de betrokkene.
• De interne bepalingen van de aannemer over het aangeven van ongevallen blijven geldig.
Veilig gebruik van mobiele telefoons
Wat u absoluut NIET mag doen:
▪ Beantwoord GEEN gesprekken wanneer u installaties en/of machines bedient
▪ Beantwoord GEEN gesprekken in uw voertuig mocht u niet over een bluetooth systeem beschikken
▪ Beantwoord GEEN gesprekken wanneer u met andere communiceert via radio’s of andere
communicatiemiddelen met bijvoorbeeld kraanmachinisten
▪ Gebruik GEEN mobiele telefoons bij het beklimmen van een ladder of vergelijkbare constructies
▪ Gebruik GEEN mobiele telefoons of ander elektrisch apparatuur in de directe omgeving van brandstof
opslag of de opslag van brandbare stoffen
▪ Gebruik GEEN mobiele telefoons op plekken waar dit volgens de huisregels verboden is
▪ Gebruik GEEN mobiele telefoons bij het oversteken van wegen of op plekken waar veel
verkeersbewegingen plaatsvinden
▪ Gebruik GEEN mobiele telefoons in de omgeving van werkzaamheden met explosieven
▪ Het gebruik van mobiele telefoons is NIET toegestaan bij graafwerken in de buurt van gasleidingen
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Wat u WEL moet doen:
▪ Neem een mobiele telefoon mee op het moment dat u alleen in een afgelegen gebied werkt.
▪ Neem een mobiele telefoon mee op het moment dat u zich zorgen maakt over uw veiligheid onderweg
van & naar uw werk
▪ Zorg ervoor dat u snelle & effectieve communicatiemiddelen heeft in geval van noodsituaties
▪ Zorg ervoor dat u zich op een veilige plaats bevindt voordat u de telefoon opneemt
▪ Wees u ervan bewust dat mobiele telefoons brandbare stoffen en dampen kunnen ontsteken.
Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Behoudens de uit de risicoanalyse volgende preventiemaatregelen betreffende PBM’s dienen steeds volgende
PBM’s gedragen te worden :
o veiligheidshelm
o veiligheidsschoenen
o high visibility kleding
• Er dient een broek gedragen te worden die de volledige benen bedekt.
• Bij werkzaamheden met hoogtewerker dient steeds een veiligheidsharnas gedragen te worden.
Orde en hygiëne
• De werkplaats dient steeds opgeruimd te zijn voordat ze verlaten wordt. Indien de werken meerdere dagen in
beslag nemen, dient de werkplaats elke avond opgeruimd te worden.
• De werknemers van de aannemer zijn verplicht alle geldende richtlijnen, zoals vermeld op de toegangsdeuren in
de fabriekshallen na te leven.
• De werknemers van de aannemer zijn verplicht alle persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en/of te
gebruiken die in de fabriekshal verplicht zijn. Deze middelen (o.a. veiligheidsschoenen, gehoorbescherming,…)
moeten in principe verstrekt worden door hun werkgever m.a.w. door de aannemer of onderaannemer. Zij
dienen deze op dezelfde correcte manier te dragen en te gebruiken als onze eigen werknemers.
• Het gebruik van chemische producten dient te gebeuren volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Indien
vreemde producten gebruikt worden, dient dit gemeld te worden aan de interne preventieadviseur alvorens de
werken aangevat worden en dienen ze steeds vergezeld te zijn van het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Milieu
•
•

•
•

De aannemer zal zich strikt houden aan de geldende milieuvoorschriften en erover waken dat het milieu niet
wordt geschaad.
Alle afval dient op een adequate wijze verwijderd te worden. Indien de opdrachtgever zelf moet instaan voor de
afvalafvoer, worden hierover de nodige afspraken gemaakt en zorgt de aannemer ervoor dat de afvalstoffen
gescheiden worden en op de juiste plaatsen gedeponeerd.
Chemische stoffen mogen nooit geloosd worden in het riool of de bodem.
Laat je, voor dat de werkzaamheden starten, informeren over de geldende richtlijnen van de desbetreffende
site betreffende het melden en omgaan met milieu incidenten (spil, vervuiling, afval,...)

Sancties
• SCB (Douterloigne/Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith) behoudt zich het recht voor om, in
geval van ernstige inbreuken m.b.t. welzijn en milieu, in overleg met de aannemer, geldelijke boetes overeen te
komen in geval van schade.
• In geval werknemers zich niet volgens de voorgeschreven wetten, reglementeringen en afspraken met SCB
(Douterloigne/Ergon/Prefaco/Schelfhout/Oeterbeton/Echo/Marmorith) gedragen, behoudt SCB zich het recht
voor om die werknemers toegang te weigeren tot het bedrijf en de aannemer te schrappen van de lijst van
preferente aannemers.
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