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Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veilige en gezonde wijze waarop de werkzaamheden door 

haar eigen en door haar ingehuurde arbeidskrachten op de bouwplaats van Dura Vermeer uitgevoerd 

worden. Dit omvat ook de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde hulpmiddelen en 

gereedschappen. Dura Vermeer draagt zorg voor de afstemming van collectieve risico’s tussen 

Opdrachtnemers en het beveiligen van collectieve risico’s. Om aan bovenstaande uitgangspunten 

invulling te kunnen geven vermelden we hieronder de afspraken die onderdeel uit maken van de 

inkoopovereenkomst met de Opdrachtnemer. 

 

1) Veiligheid in aanbesteding (VIA) 

Opdrachtgever is lid van de Governance Code voor Veiligheid in de bouw en werkt actief aan het 

verhogen van de veiligheidscultuur op haar projecten. Veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid en 

om die reden is de Veiligheidsladder in Aanbestedingen (VIA) per 01-01-2022 een verplichting voor 

alle Opdrachtnemers. 

 

o Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn en gedurende de periode dat de werkzaamheden 

uitgevoerd worden in het bezit te blijven van door Opdrachtnemer vereiste bewijsmiddel 

Safety Culture Ladder.  

o Bij heruitbesteding van werkzaamheden zal Opdrachtnemer de ViA-verplichting doorleggen 

aan derden. 

 

2) Het VG-deelplan van Opdrachtnemer 

 

a. Indienen VG-deelplan 

o Opdrachtnemer zal een project specifiek VG-deelplan opstellen volgens het format van de 

Opdrachtgever en deze 4 weken voor aanvang werkzaamheden verstrekken aan de 

uitvoerder. In dit VG-deelplan dient stapsgewijs beschreven te worden op welke wijze de 

risicovolle werkzaamheden veilig uitgevoerd gaan worden. Naast het inzichtelijk maken van 

de veiligheidsrisico’s voor de eigen en ingehuurde werknemers in verband met de 

werkzaamheden en de daarbij behorende beheersmaatregelen, dient eveneens duidelijk de 

risico’s beschreven te worden die kunnen ontstaan voor andere werkgevers en daarmee VG-

coördinatie behoeven van de Opdrachtgever. Dura Vermeer stelt hiervoor een sjabloon 

beschikbaar dat Opdrachtnemer zal gebruiken. Het actuele sjabloon ‘VG-plan 

onderaannemer’ is te downloaden via de corporate site van Dura Vermeer onder het 

keuzemenu Opdrachtnemers > Veiligheid. 

 

o Het door Opdrachtnemer ingediende VG-deelplan omvat alle werkzaamheden die verricht 

worden inclusief de werkzaamheden die door Opdrachtnemer verder uitbesteed worden.  

 

b. Bespreken uitvoering werkzaamheden aan de hand van ingediende VG-

deelplan. 

o Minimaal 2 weken voorafgaand aan de start uitvoering werkzaamheden zal het VG-deelplan 

van Opdrachtnemer besproken worden met de VG-coördinator uitvoeringsfase van 

Opdrachtgever.  Acceptatie zal plaatsvinden als het plan voldoende inzicht geeft in de wijze 

waarop de werkzaamheden veilig uitgevoerd gaan worden, de collectieve risico’s inzichtelijk 

zijn gemaakt, duidelijk is beschreven hoe instructie en het toezicht is georganiseerd. Bij 

afwijzing van het ingediende plan zal Opdrachtnemer zorgdragen voor een nieuwe versie voor 

aanvang werkzaamheden.  

 

o Tijdens dit startoverleg zal Opdrachtgever het geldende V&G (project)plan bespreken en dient 

de Opdrachtnemer zich, met behoud van eigen verantwoordelijkheid, te conformeren aan 

hetgeen daarin is gesteld. 

 

o Opdrachtnemer draagt zorg voor de communicatie over het met de Opdrachtgever 

afgestemde VG-deelplan richting door Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemers. 

 

https://www.duravermeer.nl/media/t4pdtbpm/vg-deelplan-onderaanneming-divisie-bouw-en-vastgoed-2021.docx
https://www.duravermeer.nl/media/t4pdtbpm/vg-deelplan-onderaanneming-divisie-bouw-en-vastgoed-2021.docx


Bijlage 1 - Regels en voorschriften voor Opdrachtnemers van werkmaatschappijen van Dura 
Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed over veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden 

Pagina 2 van 4  Versie september 2021 

o Als door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden op een andere wijze uitgevoerd 

zullen gaan worden dan zal voorafgaand aan de aanpassing van werkzaamheden een 

aangepast VG-deelplan bij Opdrachtgever aangeleverd worden. 

 

3) Voorwaarden BASIS opleiding werknemers 

o Alle operationele medewerkers en ingehuurde medewerkers die Opdrachtnemer zal inzetten 

dienen in het bezit te zijn van een geldig GPI-BOUW certificaat en een geldig VCA-BASIS 

certificaat. Voor GPI zie onze nadere uitleg op de corporate site van Dura Vermeer onder het 

keuzemenu Opdrachtnemers > Veiligheid. 

 

o Operationeel leidinggevenden van de Opdrachtnemer dienen in het bezit te zijn van een 

geldig GPI-BOUW certificaat en een geldig VCA-VOL certificaat.  

 

o Medewerkers (chauffeurs) die producten afleveren c.q. lossen op de bouwplaats binnen de 

bouwhekken dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat GPI-Bouw. 

 

o VCA-certificaten verkregen in Duitsland (SCC/VCA DOK 18 of SCC/VCA DOK 17) zullen door 

Opdrachtgever alleen geaccepteerd worden als het Duitse exameninstituut voorkomt op de 

lijst van Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).  

 

o Als aan een van deze of geen van de voorwaarden is voldaan zal de toegang tot de 

bouwplaats ontzegd worden. 

 

4) Aanmelden werknemers in toegangbeveiligingssysteem van Dura Vermeer 

o Opdrachtgever is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor toegangscontrole- en bouwplaats 

registratie van alle aanwezigen op de bouwplaats. Hiermee geven wij invulling aan wettelijke 

verplichtingen ter voorkoming van, onder andere, fraude. Opdrachtgever gebruikt voor deze 

toegangscontrole – en bouwplaats registratie op haar projecten het systeem van Bouwplaats 

Check-In (BPCI). 

 

o Opdrachtnemer zal het systeem Bouwplaats Check-In overeenkomstig de instructies van 

Opdrachtgever gebruiken en er zorg voor dragen dat de door hem ingeschakelde onder-

Opdrachtnemers en leveranciers dat eveneens doen. Voordat medewerkers op het project 

worden ingezet dienen deze vooraf door Opdrachtnemer zijn ingevoerd in het systeem. Op de 

corporate site hebben wij een beschrijving van het toegangbeveiligingssysteem beschikbaar 

gesteld onder het keuzemenu Opdrachtnemers > Bouwplaats toegang.  

 

o Bij niet nakoming van deze verplichting, of ingeval van verlies van, of fraude met de 

toegangspas door een werknemer van Opdrachtnemer of van zijn onder-Opdrachtnemer, zal 

Opdrachtgever de volgende kosten in rekening brengen bij Opdrachtnemer door, bijvoorbeeld, 

deze kosten mindering te brengen op de afrekenstaat. 

 

– € 25, = per geval dat een eerder uitgegeven pas is verloren en een nieuwe pas verstrekt 

moet worden inclusief registreren van het nieuwe pasnummer in het systeem. 

– € 75, = per geval dat een persoon op de eerste werkdag niet door Opdrachtnemer is voor 

aangemeld in het BPCI -systeem en daardoor door Opdrachtgever moet worden 

geregistreerd in het systeem. 

– € 1000, = Als is gebleken dat een op de persoon uitgegeven pasje moedwillig is 

doorgeven aan of wordt gebruikt door een ander om toegang te verkrijgen tot de 

bouwplaats en/of om daar werkzaamheden te gaan verrichten. In geval van 

identiteitsfraude zal Opdrachtgever hiervan tevens melding maken bij de relevante 

autoriteiten en/ of aangifte bij de politie doen. Dit onverminderd het recht van 

Opdrachtgever op vergoeding door Opdrachtnemer van schade zoals maar niet beperkt 

tot eventuele boetes van ISZW of de belastingdienst. 
  

https://www.duravermeer.nl/media/oqqftclf/generieke-poort-instructie.pdf
https://www.duravermeer.nl/media/mxylqsxt/waarom-toegangsbeveiliging.pdf
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5)   Communicatie op de bouwplaats 

o Communicatie op de bouwplaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal plaatsvinden in 

de Nederlandse, Engelse of Duitse taal. Indien Opdrachtnemer werknemers wil inzetten die 

een van deze talen niet machtig is dan dient er minimaal 1 persoon deel uit te maken van de 

ploeg die en de taal van betreffende werknemer spreekt en een van de drie voorgeschreven 

talen machtig is. 

 

6)   Veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden 

o Opdrachtnemer zal een op de bouwplaats dagelijks aanwezige eerstverantwoordelijke 

aanwijzen. Deze draagt zorg voor instructie en toezicht aan de onder zijn verantwoordelijkheid 

vallende personen en neemt deel aan overleg met Opdrachtgever; 

 

o Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het instrueren van werknemers zoals beschreven in het 

VG-deelplan van Opdrachtnemer en de van kracht zijnde bouwplaats reglement en de 10 

levensreddende gedragsregels van Opdrachtgever. Deze 10 levensreddende gedragsregels 

staan gepubliceerd op de corporate site van Dura Vermeer onder het keuzemenu 

Opdrachtnemers > Levensreddende regels. 

 

o Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden en dat 

deze in overeenstemming zijn met het ingediende en geaccepteerde VG-deelplan van 

Opdrachtnemer. Dit omvat ook de door Opdrachtnemer verder uitbestede werkzaamheden. 

 

o Opdrachtnemer zal invulling geven aan het PBM beleid zoals gepubliceerd op de corporate 

site van Opdrachtgever onder het keuzemenu Opdrachtnemers > PBM en bedrijfskleding. 

Op de kleding van alle medewerkers die namens Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten 

dient de bedrijfsnaam goed herkenbaar te zijn. 

 

o Opdrachtnemer draagt zorg voor de verstrekking van zichtbaar goedgekeurd materiaal, 

materieel c.q. gereedschappen op de bouwplaats. Dit omvat ook hulpmiddelen om stofvrij te 

kunnen werken.  

 

o Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van hijsstroppen voor het bundelen en hijsen van 

materiaal op de bouwplaats dan dienen deze hijsstroppen voldoende sterk en van goede 

kwaliteit te zijn. Het gebruik van single-use ( SF 5.1 )  hijsbanden is niet toegestaan. Na 

aflevering dienen de hijsbanden retour genomen te worden. 

 

o Het aanpikken van lasten en het geven van aanwijzingen aan een kraanmachinist zal 

gebeuren door een door de Opdrachtnemer bevoegd verklaard en aantoonbaar opgeleid 

persoon conform de richtlijnen torenkranen welke voor de kraanmachinist herkenbaar dient te 

zijn 

 

o Incidenten met werknemers van Opdrachtnemer, met of zonder letsel tot gevolg hebbende, 

dienen direct gemeld te worden bij de uitvoerder van Dura Vermeer welke het incident zal 

vastleggen in de SAVE app. Voor meer informatie over de SAVE app zie de corporate site van 

Opdrachtgever onder het keuzemenu Opdrachtnemers > Veiligheid. 

 

o Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat bij het verlaten van de werkplek deze te allen tijde 

veilig zal zijn voor overige personen op de bouwplaats. Ook zal de werkplek dagelijks 

opgeruimd worden waarbij afval in de daartoe bestemde containers achtergelaten zal worden. 

 

o Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat haar werknemers door Opdrachtgever verzorgde 

collectieve beveiligingen niet zullen wegnemen of eigenhandig zullen aanpassen. Dit omvat in 

het bijzonder aanpassingen aan steigers. 
  

https://www.duravermeer.nl/media/qxvd5ojf/poster-10-gedargsregels-nederlands.pdf
https://www.duravermeer.nl/media/fwnnjvbq/pbm-en-bedrijfskleding-bouw-en-vastgoed.pdf
https://www.duravermeersave.nl/
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o Opdrachtnemer zal bijdrage leveren aan de collectieve veiligheidscultuur op de bouwplaats 

door zijn werknemers te verzoeken personen aan te spreken bij onveilig gedrag en zelf open 

te staan voor kritiek van anderen indien de eigen werkzaamheden als onveilig worden gezien. 

 

7)   Beleid reductie aanrijdgevaar op de projectlocatie 

o Transportbewegingen op de bouwplaats vormen een risico voor aanrijdingen met personen. 

Om dit risico tegen te gaan hanteert opdrachtgever een beleid ter reductie aanrijdgevaar. Dit 

beleid staat gepubliceerd op de corporate site van Opdrachtgever onder het keuzemenu 

Opdrachtnemers > Veiligheid. Opdrachtnemer is gehouden zich aan het beleid reductie 

aanrijdgevaar te conformeren bij transport van materialen door of namens Opdrachtnemer.  

 

 

8)   Beleid bij niet nakomen afspraken inzake veiligheid of bij het vertonen van    

onacceptabel veiligheidsgedrag.  

 

o Opdrachtgever kent een sanctiebeleid dat ingezet zal worden bij het niet voldoen aan ons 

veiligheidsbeleid en daartoe behorende voorschriften en regels. Dit sanctiebeleid kan ertoe 

leiden dat bij zware overtredingen personen de toegang tot het project definitief ontzegd zal 

worden. Het sanctiebeleid bestaat uit de volgende escalatiestappen: 

 

• BRUL Mondelinge waarschuwing aan Arbeidskracht en Opdrachtnemer. 

• BRIEF Opdrachtnemer krijgt een schriftelijke waarschuwing. Opdrachtnemer dient 

Opdrachtgever (schriftelijk) op de hoogte te brengen van de door Opdrachtnemer 

genomen maatregelen om herhaling te voorkomen. 

• BIEZEN PAKKEN Betrokken Arbeidskracht(en) mogen niet meer op het project 

komen en bij ernstig onveilig gedrag volgt uitsluiting van Opdrachtnemer voor 

opdrachten gedurende een door Opdrachtgever nader te bepalen periode. 

 

o Opdrachtgever monitort de prestaties van haar Opdrachtnemers waarbij bij uitbesteding van 

werkzaamheden de prestaties van de tweede- en derdelijns partijen worden gerelateerd aan 

de eerstelijns Opdrachtnemer. Als de uitvoering van de werkzaamheden niet passen bij het 

veiligheidsbeleid en gewenste veiligheidscultuur van opdrachtgever kan dit leiden tot 

uitsluiting van toekomstige opdrachten. 

 

9)   Beleid beloning positief gedrag 

o Jaarlijks nomineert Opdrachtgever een aantal van haar Opdrachtnemers die aantoonbaar 

proactief veiligheidsgedrag hebben laten zien en meewerken aan de verhoging van de 

veiligheidscultuur. De winnaar zal hiervoor een prijs in ontvangst mogen nemen. 

 

 
Tenslotte 
 
Als er vragen zijn over de toepasbaarheid en invulling van bovengenoemde contracteisen dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met de veiligheidsadviseur van de werkmaatschappij waarmee 
de overeenkomst is afgesloten.  

https://www.duravermeer.nl/media/y5wlj2gd/beleid-reductie-aanrijdgevaar.pdf
https://www.duravermeer.nl/media/y5wlj2gd/beleid-reductie-aanrijdgevaar.pdf

