
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN/ VEILIGHEID EN SANCTIEBELEID DURA VERMEER 

 

• Arbeidsomstandigheden: 

 

Ten aanzien van Arbeidskrachten en de door hen te verrichten werkzaamheden staat Opdrachtnemer 

ervoor in dat:  

- Arbeidskrachten op vakkundige en zorgzame wijze omgaan met de door Opdrachtgever aan deze 

arbeidskrachten ter beschikking te stellen gereedschappen, materialen en materieel; 

- Arbeidskrachten zich zullen houden aan de arbeidstijden, zoals deze ten aanzien van het project 

of het werk gelden; 

- Arbeidskrachten zullen meewerken aan het schaften in ploegen; 

- Arbeidskrachten hun vakantieperiodes laten overeenstemmen met de vakantieperiodes en 

collectieve ADV dagen van Opdrachtgever; 

- Arbeidskrachten geïnformeerd zullen zijn over en hun volledige medewerking verlenen aan de 

realisering c.q. de uitvoering van het betreffende (project) kwaliteitsplan en de toepasselijke regels 

ter zake de procesbeheersing overeenkomstig [NEN-ISO 9001]; 

- Arbeidskrachten zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden naar hun beste vermogen zullen 

inzetten, zich zullen onthouden van het toebrengen van enig nadeel aan Opdrachtgever en zich 

voorts, voor zover dit redelijkerwijs van hen verlangd kan worden, loyaal ten opzichte van 

Opdrachtgever zullen opstellen; 

- Opdrachtnemer voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden van Arbeidskrachten de toepasselijke 

arbeidsvoorwaarden zal volgen. Indien de CAO van Opdrachtgever moet worden gevolgd, zal 

Opdrachtnemer de bepalingen in die CAO met betrekking tot ingeleende arbeidskrachten 

respecteren en op verzoek van Opdrachtgever aantonen dat de eventueel verschuldigde 

afdrachten aan bedrijfstak gerelateerde fondsen ook hebben plaatsgevonden. 

 

• Veiligheid: 

 

Opdrachtgever zal de werkzaamheden van Arbeidskrachten laten uitvoeren met inachtneming van de 

eisen zoals die, bij of krachtens wettelijke voorschriften, zijn gesteld ten aanzien van 

arbeidsomstandigheden en veiligheid op en rond de werkplek. 

Opdrachtgever zal bij aanvang van de werkzaamheden Arbeidskrachten in het algemeen deugdelijk 

instrueren en informeren over de voor het project c.q. het werk geldende (bijzondere) eisen en 

veiligheidsvoorschriften.  

In het kader van het waarborgen van de veiligheid ten einde onveilige situaties te vermijden en 

ongevallen te voorkomen staat Opdrachtnemer er voor in dat:  

- Arbeidskrachten te allen tijde de aanwijzingen en instructies zullen opvolgen die door of namens 

Opdrachtgever worden gegeven, zulks met inbegrip van bedrijfsspecifieke regels; 

- Arbeidskrachten desgevraagd zullen deelnemen aan werkoverleg, een kick-off meeting en aan 

andere (veiligheids)bijeenkomsten; 

- Opdrachtnemer zijn eigen voorschriften en procedures op het gebied van veiligheid, gezondheid 

en milieu overlegt alsmede alle andere voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante 

informatie (o.a. VGM-deelplan); 

- Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk een VGM-deelplan zullen opstellen, waarin de 

project specifieke risico’s worden geïnventariseerd en middels maatregelen c.q. aandachtspunten 

beheersmaatregelen worden vastgelegd; 

- Opdrachtnemer Opdrachtgever informeert over werkzaamheden die gevaar kunnen opleveren 

voor de in de nabijheid aanwezige personen en installaties, alsmede omtrent maatregelen die 

moeten worden genomen; 



- Opdrachtnemer adequate afspraken maakt met Opdrachtgever betreffende de coördinatie van de 

werkzaamheden en de te nemen maatregelen teneinde risico's bij de uitvoering van deze 

overeenkomst tot een minimum te beperken; 

- Opdrachtnemer bij de uitvoering van alle werkzaamheden zorg draagt dat de Arbeidskrachten in 

het bezit zijn van daarvoor benodigde en geldige certificaten; 

- Opdrachtnemer al het materieel dat volgens wettelijke eisen periodiek gekeurd dient te worden, 

voorzien is van de keuringssticker. De keuringsrapporten worden op verzoek aan Opdrachtgever 

getoond; 

- Arbeidskrachten voldoende geschoold zijn op het punt van de in acht te nemen 

veiligheidsvoorschriften op het werk en in het bezit is van een “VCA-diploma”, waarvan een kopie 

overlegd dient te worden aan Opdrachtgever; 

- Arbeidskrachten zich strikt zullen houden aan alle veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien 

uit de vigerende Wet-, regelgeving en het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan van 

Opdrachtgever voor het project c.q. werk (“VGM-projectplan”); 

- Arbeidskrachten de aanwijzingen en instructies ter zake de arbeidsomstandigheden en de 

veiligheid op en rond de werkplek van (de uitvoerder of de VGM-projectcoördinator van) 

Opdrachtgever en voorts van de eventueel door Opdrachtgever ter zake ingeschakelde externe 

adviseurs, de arbodienst of de Inspectie SZW terstond en nauwgezet zullen (op)volgen; 

- Arbeidskrachten de getroffen c.q. aangebrachte veiligheidsvoorziening niet zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van de uitvoerder van Opdrachtgever zullen verwijderen, wijzigen of 

aanpassen; 

- onder de beschikbaar gestelde (buitenlandse) Arbeidskrachten een voorman is die de taal van de 

op het werk aanwezige uitvoerder van Opdrachtgever spreekt én dezelfde taal spreekt als zijn 

Arbeidskrachten; 

- te allen tijde minimaal veiligheidsschoeisel, helm en reflecterende bovenkleding gedragen dient te 

worden conform de algemene draagplicht van PBM’s die op alle werken gelden. Bij nachtwerk 

dient ook een veiligheidsbroek gedragen te worden. Bij risicovolle taken dienen de PBM hierop te 

worden aangepast.  

 

• Santiebeleid: 

 

Het niet naleven van deze paragraaf – in het bijzonder van de uit deze paragraaf voortvloeiende 

veiligheidsverplichtingen – zal voor (Arbeidskracht van) Opdrachtnemer tot onderstaande sancties 

leiden, e.e.a. afhankelijk van de (herhaling van) overtreding en het ontstane veiligheidsrisico: 
1. BRUL 

Mondelinge waarschuwing aan Arbeidskracht en Opdrachtnemer. 
2. 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. 
3. 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. 

 


