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PROJECTVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGMARTENS BV 
 

 
 
 
 

 

 
 
DEFINITIE: Dit is een standaarddocument als addendum aan het contract. Het omvat een geheel van 
elementen die invloed hebben op de veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu en dient ingevuld en 
ondertekend teruggestuurd te worden naar Hoogmartens BV alvorens facturatie kan plaatsvinden. 
 
1. VGM Beleid 
De onderaannemer dient te kennen te geven alle mogelijke aandacht te besteden aan veiligheid op de werf. De 
Uitvoerder/V&G-coördinator is verantwoordelijk voor de toepassing van de veiligheidsvoorschriften. 
 
2. Risico inventarisatie, maatregelen  
De onderaannemer erkent nota genomen te hebben van de risico’s die op de werf aanwezig zijn en zal voor al 
zijn werkzaamheden een risico-analyse aan de Uitvoerder/V&G-coördinator van de firma Hoogmartens BV 
overmaken die op zijn beurt een veiligheidsplan opstelt. De onderaannemer bevestigt overeenkomstig de 
veiligheidsplannen te handelen wat betreft de aanwezige risico’s en de voorziene maatregelen.  

 
3. Personeel  
De onderaannemer bevestigt te werken met gekwalificeerd personeel. Het personeel is in het bezit van de 
nodige vakopleiding. De nodige diploma’s en getuigschriften kunnen opgevraagd worden. Het personeel van de 
onderaannemer dient de wettelijke periodieke gezondheidsbeoordeling te ondergaan. Op eenvoudig verzoek 
dienen de attesten overgemaakt te worden. Wij opteren om personeel van onderaannemers in te zetten de 
welke een VCA-B attest kunnen voorleggen. Zelfstandigen die werken voor Hoogmartens BV dienen een VCA-
VOL te kunnen voorleggen. 
 
4. VGM bijeenkomsten (toolboxmeetings) 
De onderaannemer is verplicht zijn personeel te laten deelnemen aan toolboxmeetings georganiseerd door de 
firma Hoogmartens BV indien de meetings op dezelfde werf plaats vinden. Hij werkt actief mee om 
veiligheidsthema’s aan te brengen, op te lossen en in te voeren. De onderaannemer zal voor elk project 
aanwezig zijn op de startwerkvergadering ten einde de veiligheid bij de werkzaamheden te bespreken. Daarbij 
worden eveneens de veiligheidsplannen overlopen en indien nodig bijgestuurd. 
 
5. Werkplekinspecties 
De hoofdopdrachtgever, de bouwdirectie en de hoofdaannemer (of hun vertegenwoordiger) hebben steeds 
het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of 
werkmethoden te verbieden en de werken te stoppen, indien naar hun mening het werk zelf, of de manier van 
uitvoeren, gevaarlijk is. Wanneer correcties en /of aanvullende maatregelen op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en/of milieu uitgevoerd moeten worden, kan de hoofdopdrachtgever, bouwdirectie of de 
hoofdaannemer (of hun vertegenwoordiger) beslissen deze uit te voeren op kosten van de onderneming die in 
gebreke blijft. 
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6. Middelen/materieel 
De onderaannemer gebruikt voor de werkzaamheden degelijke middelen, bij voorkeur jaarlijks gekeurde 
middelen. Aan de wettelijke voorschriften wat betreft keuringen moet altijd voldaan worden. 
Elke onderneming moet zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn. 
Bij gebruik van arbeidsmiddelen van derden is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor de veiligheid.  
Onderaannemer is verantwoordelijk voor het toepassen van alle mogelijke veiligheidsmaatregelen-
/voorzieningen-/verkeersmaatregelen van de door hem in te zetten middelen;  
 
7. PBM (Persoonlijk Beschermingsmiddelen) 
Het dragen van PBM’s conform de geldende wetgeving, alsmede het dragen van RWS-signalisatiekleding is op 
de bouwplaats voor IEDEREEN verplicht. Onderaannemer dient zelf zorg voor te dragen voor de aanschaf en 
toepassen van de juiste PBM’s. Indien Hoogmartens BV boetes ontvangt t.g.v. het niet juist toepassen van 
PBM’s door onderaannemer zullen deze te allen tijde worden doorgelegd naar de betreffende onderaannemer. 
 
Onderaannemer heeft helmplicht bij werkzaamheden waarin voorwerpen op het hoofd kunnen vallen, 
voorwerpen kunnen omvallen of kunnen wegschieten of waarin het hoofd kan worden gestoten en bij 
werkzaamheden binnen het bereik van een kraan.  
 
8. CBM (Collectieve Beschermingsmiddelen) 
Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet elke onderneming waar nodig CBM voorzien. De voorkeur wordt 
gegeven aan collectieve bescherming i.p.v. persoonlijke bescherming. 
 
9. Orde en netheid 
Elke onderneming moet MINSTENS dagelijks zijn werkplaatsen opruimen en het afval afvoeren. De wegen en 
doorgangen moeten te allen tijde vrij zijn van obstakels en hindernissen. Materialen moeten ordelijk en stabiel, 
in afspraak met de hoofdaannemer en Uitvoerder/V&G-coördinator, in de voorziene zones opgeslagen te 
worden. 
 
10. Hygiëne  
Elke onderneming is verplicht voor zijn werknemers de wettelijke voorziene gezondheidsinrichtingen ter 
beschikking te stellen. 
 
11. Ongevallen 
De onderaannemer dient alle ongevallen en incidenten te melden aan de Uitvoerder/V&G-coördinator. Hij 
gebruikt daarvoor formulier SF 30.01  
Elke onderneming is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke voorzieningen inzake brandbestrijding en EHBO. 
 
12. Milieu 
De onderaannemer besteedt zorg voor het milieu door een verantwoorde omgang met afval. Hij deponeert het 
afval gescheiden indien er op de locatie containers voorhanden zijn, of neemt het afval mee. Het verbranden 
van afval op de werf is verboden. 
 
13. Gevaarlijke producten 
Alle producten op de werf moeten reglementair geëtiketteerd zijn. Het gebruik van brandbare, toxische 
producten moet ten alle tijde aan de Uitvoerder/V&G-coördinator gemeld worden. Het opslaan van producten 
en verwijderen van de verpakking dient volgens de vigerende wetgeving en in samenspraak met de 
Uitvoerder/V&G-coördinator. Een kopie van de chemische fiche van de gebruikte producten moet aan de 
Uitvoerder/V&G-coördinator overhandigd worden. 
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14. Werken met open vlam 
Voor de aanvang van werken met open vlam vraagt de onderneming aan de Uitvoerder/V&G-coördinator of 
een vuurvergunning vereist is. Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg. Gasflessen die niet 
in gebruik zijn worden op een vaste plaats gestockeerd, vastgemaakt, voorzien van de beschermkop en 
beschermd tegen de zon. De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een 
hoek van minimum 35° geplaatst. Ze dienen gemonteerd te zijn op een flessenkar. Op het einde van de dagtaak 
worden gasflessen dichtgedraaid en slangen en nanometers ontspannen. Bij werken met open vlam hoort een 
ABC-blusapparaat van minimum 6 kg. 
 
15. Elektrische installatie 
De elektrische installatie zal door een erkend organisme gekeurd worden conform het NEN3140. Elk defect 
moet onmiddellijk gemeld worden. Alle verbindingen (stekker/stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik 
in vochtige omstandigheden. Enkel elektrisch materieel conform het NEN3140 mag op de bouwplaats aanwezig 
zijn en aangesloten worden op de daartoe voorziene elektrische verdeelkast.  
 
16. Verkeersmaatregelen 
De verkeersmaatregelen dienen te allen tijde gebruikt te worden. Met de werkzaamheden mag slechts worden 
begonnen op het moment dat de verkeersmaatregelen correct staan opgedraaid. Afzettingen van wegvakken 
waarbinnen uw werkzaamheden worden uitgevoerd dienen voor/tijdens de werkzaamheden door u zelf 
gecontroleerd te worden. De verkeersmaatregelen dienen met zorg behandeld te worden. De werken dienen 
steeds onder veilige omstandigheden te gebeuren, d.w.z. indien nodig afbakenen van gevaarlijke zones 
(bakens, kegels, hekken, oranje net, rood-wit lint). Bij het verlaten van de werf, deze veilig achterlaten.  
 
Verkeersmaatregelen blijven na de dagtaak staan. Indien de verkeersmaatregelen aan de kant worden 
geschoven na de dagtaak, zorgen dat deze geen gevaar opleveren voor auto’s, fietsers of voetgangers, tevens 
de voorverkeersmaatregelen afdraaien. De verkeersmaatregelen dient te staan volgens het goedgekeurde 
verkeersmaatregelenplan/-vergunning en mag onder geen beding op eigen initiatief gewijzigd worden. 
 
17. Deel VGM-plan onderaannemer 
Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden bij Hoogmartens BV zijn (deel) VGM-plan aan te 
leveren. Indien u niet beschikt over een eigen VGM-plan dient u zich te conformeren aan het VGM-plan van 
Hoogmartens BV dat wij op uw verzoek u kunnen toesturen. 

  

INTENTIEVERKLARING 
 
Ondergetekende verklaart “de project veiligheidsvoorschriften voor onderaannemers” van de firma 
HOOGMARTENS BV ontvangen te hebben en de verantwoordelijkheid te zullen nemen om al zijn 
werknemers en zijn onderaannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de inhoud. 
 
Eveneens bevestigd ondergetekende de veiligheidsvoorschriften voor onderaannemers duidelijk begrepen te 
hebben. 

 
Gelezen en goedgekeurd, 
 
De onderaannemer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ……………………………………………………………………………… Functie:…………………………………….…………………………. 
 
Datum………………………………………………………………………………. Handtekening:……………………………………………………… 


