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1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften
1.

Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden.
De verantwoordelijken waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, worden hier verwittigd.
Voor het verdere verloop van de werkzaamheden wordt tussen de werkplaats en contractor een
aanmeldingsprocedure overeengekomen.

2.

Ingeval er tijdens het vervullen van uw opdracht met open vuur dient gewerkt te worden zoals
bijvoorbeeld: lassen, snijbranden, verhitten, enz. bent u verplicht bij de receptie een
“vuurvergunningsdocument” aan te vragen. De maatregelen welke door deze vergunning worden
opgelegd, dienen volledig en correct nageleefd te worden. Vooraleer deze werkzaamheden,
waarvoor de vergunning werd aangevraagd, aan te vangen, wordt de leidinggevende van de
werkplaats gewaarschuwd. Deze checkt eerst na of aan de maatregelen voldaan werd. Pas dan
mag gestart worden met de werkzaamheden.
De kopie van het document dient op de werkplaats zelf, zichtbaar aanwezig te zijn.
Indien dergelijke werkzaamheden uitgevoerd worden in een Ex zone, dient er een werkvergunning
te worden aangevraagd.

3.

In de magazijnen dienen de instructies van de leidinggevenden opgevolgd te worden. Risico’s
inherent aan onze activiteit ( o.a. opslag gevaarlijke producten, heftruckverkeer, … ) zullen voor de
aanvang der werken door de leidinggevende besproken worden met de uitvoerders.

4.

Hoogtewerkers, telescopische uitschuifbare werkplatformen, heftrucks en veiligheidskooien voor
hoogtewerk. Zonder keuringsverslag worden hefwerktuigen NIET toegelaten op het terrein. Bewijs
moet op elk moment kunnen voorgelegd worden aan de leidinggevenden of diens afgevaardigden.
Er dienen afspraken gemaakt te worden i.f.v. noodprocedure: beneden dient iemand de activiteiten
van de werken in hoogte op te volgen ( kan telefonisch ) om eventueel in nood in te grijpen.
Ingeval er tijdens hoogtewerk zware voorwerpen en/of materialen gebruikt of verwerkt worden, dient
de verantwoordelijke van de werkplaats in overleg met de verantwoordelijke uitvoerder het
personeel en/of andere personen tijdelijk te verwijderen onder het werkvlak. Tevens dient de
werkzone met waarschuwingslint afgebakend te worden. Dit waarschuwingslint moet meegebracht
worden.
Kleur: rood/wit of geel/zwart

5.

Bij werken hoger dan 2 meter, en indien er geen collectieve beschermingsuitrusting toegepast kan
worden, is het dragen van een gekeurd veiligheidsharnas verplicht. Dit veiligheidsharnas dient vóór
indienststelling, na het breken van een val en minimaal jaarlijks gekeurd te zijn door een erkend Belgisch keuringsorganisme.

6.

Meegebrachte enkelvoudige of meervoudige houten of aluminium ladders, dienen in zeer goede
staat te verkeren en mogen geen gebreken vertonen. Er mogen enkel lichte werken met licht
materiaal en kortstondig op een ladder uitgevoerd worden. De ladder mag voor de rest enkel
gebruikt worden om een hoogteverschil te overbruggen.

7.

Bij het uitvoeren van een werk, bent u verplicht de verantwoordelijke van de afdeling te verwittigen
om:
de hinder zo minimaal mogelijk te houden
eventuele schade aan goederen, machines, infrastructuur enz…te vermijden
de veiligheid van het personeel te kunnen waarborgen.

8.

Bodemopeningen, openstaande kanalen of deksels, obstakels allerhande, enz. dienen zorgvuldig
beveiligd, afgebakend en gesignaleerd te worden (dit geldt ook voor tijdelijke toestanden).

9.

De buitenfirma dient de nodige informatie te verstrekken over de risico’s eigen aan de werkzaamheden. Alle werkzaamheden van welke aard ook, dienen vooraf besproken (kick-off) te
worden met de onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke van de werkplaats, dit om een goede
coördinatie van de werken te garanderen en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
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hun werk te verzekeren. Iedere buitenfirma wordt geacht haar medewerking te verlenen aan deze
coördinatie en samenwerking. De meldingsplicht geldt ook voor tijdelijke of voorlopige elektrische
aansluitingen. Verlengkabels, al of niet op haspel opgerold, dienen reglementair gebouwd te zijn en
voorzien te zijn van een aardinggeleider en een aardingspen.
Bij het betreden of werken in besloten, vochtige of natte ruimtes, dient u bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen in verband met het gebruik van elektrisch materieel en/of looplampen
(IP44) te weten:
looplampen op 24V
elektrische gereedschappen, dubbel geïsoleerd
het gebruik van een elektrische laspost met spanningsverlagingsrelais
het gebruik van persluchtgereedschappen
het gebruik van een veiligheidstransformator (220/240V).

11.

Zowel op onze fabrieksterreinen, als in de werkplaatsen zijn een reeks belangrijke elektrische
kabels, perslucht, water- en sprinklerbuizen, eventueel aardgasleidingsbuizen gelegd.
Overtuig u voor het begin van elk breek- of uitgraafwerk waar deze buizen en kabels, in de grond, of
op de arbeidsplaats, voorbijkomen. Plannen en meer uitleg kan bij de technische dienst bekomen
worden.

12.

Boutpistolen (schiethamers met poederladingen) mogen in ons bedrijf niet gebruikt worden zonder
toestemming en controle van de preventieadviseur.

13.

Installaties, inrichtingen en materialen die eigendom zijn van de Groep H.Essers mogen enkel
gebruikt worden, mits de toelating van de beherende afdeling.

14.

In onze onderneming wordt het grootste belang gehecht aan het behoud van een zuiver en proper
werk- en leefmilieu.
Daarom bent u verplicht:
a.
Alle eigen meegebrachte machines, werktuigen, gereedschappen en andere middelen, zo
mogelijk na elke werkdag, en zeker na het einde van de werkzaamheden, terug mee te
nemen. Defecte, of niet meer bruikbare middelen, dienen eveneens meegenomen te worden.
b.

Alle vaste, en/of vloeibare, en/of gasvormige afvalstoffen van welke aard moeten ook terug
mee genomen worden.
Als voorbeeld noemen wij: resten van verven of verfoplosmiddelen, bevuilde oplosmiddelen,
verpakkingen, lege of halfgevulde gasflessen, batterijen, organisch afval van diverse aard,
materialen en chemische middelen na het uitvoeren van werkzaamheden allerhande, enz.

c.

De werkomgeving, na elke werkdag en na het beëindigen van elke werkopdracht grondig te
borstelen en schoon te maken. Alle afval moet meegenomen worden.

15.

Wees ook ordelijk tijdens de uitvoering van werkzaamheden op ons terrein. Rondslingerende
materialen en gereedschappen kunnen een struikelgevaar betekenen voor u en voor ons personeel.

16.

E.H.B.O.
Voor elk letsel dat, bij het uitvoeren van de werkzaamheden, de contractor zou overkomen, kan
onmiddellijk beroep gedaan worden op onze interne nijverheidshelpers. Deze kunnen steeds de
eerste zorgen toedienen.
Hiervoor contacteert U het telefoonnummer dat verder wordt vermeld.

17.

In geval van brandalarm ( aanhoudende sirene ) dient iedereen ONMIDDELLIJK de werkplaats te
verlaten en zich te begeven naar het verzamelpunt bij de uitgang van het terrein of volgt men de
instructies van de interventieleden.
Zelf brandalarm geven kan door het glas van een brandmelder stuk te slaan. In de magazijnen zijn
deze aan de nooddeuren terug te vinden. In de kantoorruimte staan ze op verschillende plaatsen.
Alle brandmelders zijn met de wettelijke symbolen geïdentificeerd.
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18.

I.v.m. roken geldt voor de H.Essers de volgende regeling:
Het is verboden op de werkplaats te roken, ongeacht of zij zich nu binnen of buiten de onderneming
bevindt en ongeacht of zij zich in een gesloten of open ruimte bevindt. Er mag enkel gerookt worden
op die plaatsen die door middel van een pictogram zijn aangeduid.

19.

Men dient veiligheidsschoenen te dragen, een veiligheidsbril bij te hebben en de nodige PBM’s
(Persoonlijke BeschermingsMiddelen) te dragen indien voorgeschreven of indien pictogrammen dit
vermelden. ( gehoorbescherming, helm, handschoenen, lasschorten, lasbril, enz.)

20.

De leidinggevende of de verantwoordelijke die de werken laat uitvoeren dient er zich van te
vergewissen of onze voorschriften voor buitenfirma’s gekend zijn, eventueel via kick-off meeting.
Daar waar gevaarlijke stoffen worden gestockeerd, worden de contractors op de hoogte gesteld van
de mogelijke gevaren die deze producten met zich mee kunnen brengen. ( Explosiegevaar, … ) Ook
de extra toe te passen veiligheidsregels o.a. het gebruik van een explosieveilig communicatiemiddel,
worden expliciet aan de contractor vermeld.

21.

Alle gebruikte producten dienen in geëtiketteerde verpakkingen te zitten.

22.

Er mag geen enkele lozing gebeuren zonder medeweten van ofwel een onderhoudstechnicus of
leidinggevende.

23.

Werkzaamheden met mogelijke belangrijke gevolgen op het milieu moeten gemeld worden aan de
milieucoördinator.

24.

Werken uitgevoerd met koelinstallaties: de hoeveelheid freon die vervangen of bijgevuld wordt, moet
doorgegeven worden aan de dienst onderhoud. Freon mag niet in de lucht vrijkomen.

25.

Wagens die uitgerust zijn als gereedschapswagen om ter plaatse activiteiten uit te voeren, dienen
geparkeerd te worden in overleg met de opdrachtgever. De wagen mag geen gevaar of hinder
opleveren of staan waar er gevaar is voor beschadiging van het voertuig.

26.

Rijsnelheden: op de terreinen incl. parking worden de plaatselijke afspraken gerespecteerd.

27.

Opstarten ongevalsanalyse indien er meerdere werkgevers betrokken zijn bij een ernstig
arbeidsongeval. De interne preventiedienst van de Groep H.Essers leidt het onderzoek en maakt de
verslagen op en kan eventueel bijgestaan worden door de preventie-adviseur van de andere
werkgever. De kosten van dit onderzoek worden gedeeld door de betrokken bedrijven. Het uurtarief
wordt hetzelfde genomen als datgene wat bij wet wordt vastgelegd voor “ Onderzoek door een
externe dienst “.

28.

Alle bevoegde of gewaarschuwde personen die de lokalen van de electrische dienst betreden of in
of aan borden of aan electriciteit moeten werken, moeten beschikken over een BA4 / BA5 attest, of
moeten de kwalificatie (diploma) kunnen aantonen.
Dit attest moet op ieder ogenblik voorgelegd kunnen worden.

29.

Voor Known Consignor gecertificeerde hallen waar luchtvrachtgoederen opgeslagen staan dient de
leverancier de opleiding Known Consignor gehad te hebben alvorens toegang tot de hal gegeven
wordt. Door ondertekening geeft de leverancier aan dat hij deze opleiding gehad heeft.

30.

Door ondertekening geeft men ook aan dat men de afgelopen 5 jaar geen strafbare feiten heeft
gepleegd en dus conform de pre-employment check voorgeschreven door de luchtvaartinspectie
toegang verleend kan worden tot de Known consignor gecertificeerde hallen waar luchtvrachten
opgeslagen worden.
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Telefoonnummer welke gecontacteerd moet worden ingeval van problemen, vragen, nood, ….
Magazijn nr. : ………………………

Naam: ………………………………………………

Telefoon : …………………………..
2. Ontvangstverklaring

Ondergetekende,
…………………………………………….
Bedrijfs- / werkleider van de firma

……………………………………………

verklaar hiermee dat:

ik kennis nam van de veiligheidsvoorschriften " Werken met Derden ",
van toepassing in de Groep H.Essers en dat deze zullen opgevolgd
worden.
ik een kopie van de veiligheids- en milieuvoorschriften ontving
de keuringsdatum van de toestellen waarvoor een keuring vereist wordt, niet
vervallen is of wordt zolang de werkzaamheden duren.
de medewerkers die de werkzaamheden zullen uitvoeren, deze procedure
van H.Essers kennen en begrijpen.

Handtekening :
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