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VGM reglement voor derden
Het doel van dit reglement is dat ‘derden’ projecten uitvoeren en/of werkzaamheden verrichten onder
zodanige condities, dat dit géén gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van henzelf, hun omgeving
en dat schade aan het milieu, in welke vorm dan ook, wordt voorkomen.
Derden dienen, voordat zij hun werkzaamheden aanvangen, kennis te nemen van dit reglement en de gestelde
voorschriften op te volgen.
Met derde(n) wordt iedere natuurlijke persoon, niet zijnde een werknemer van WML bedoeld, die
werkzaamheden verricht voor WML.
Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de derde, zal WML incidenteel controle uitoefenen op de
wijze waarop en de middelen waarmee de opgedragen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door deze
controle aanvaard WML evenwel geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van de uitvoerder of van
derden.

1. Algemeen
Iedere derde is verplicht zijn werkzaamheden conform de instructies van WML en met inachtneming van de
toepasselijke wettelijke voorschriften, NEN-normen en algemeen erkende regels der techniek, in het bijzonder
op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, uit te voeren.
Bij het niet nakomen van de bepalingen in dit reglement en de wettelijke bepalingen, behoudt WML zich het
recht voor de betrokken derde van zijn terreinen te (doen) verwijderen. Ook kan de toegang tot de terreinen
blijvend worden ontzegd.
De derde dient zijn werkzaamheden op de terreinen van WML zodanig te verrichten, dat aan de criteria van het
Certificaat “Goud” Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur wordt voldaan (SMK).

2. Toegangsbeleid
Alle bezoekers moeten zich, gedurende de tijd dat zij op WML terreinen aanwezig zijn, kunnen legitimeren met
een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers melden zich aan en af bij de receptie, of bij ontbreken daarvan middels
de bezoekersregistratielijst op de locatie. Gedurende hun aanwezigheid ontvangen zij een bezoekerspas, welke
zichtbaar moet worden gedragen (m.u.v. derden in het bezit van een sleutel).
Bezoekers voor derden mogen uitsluitend door een WML medewerker worden aangemeld.
Tijdens bouwprojecten is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bezoekersregistratie.

3. Alcohol- en drugsverbod
Op alle werkplekken van WML geldt een strikt alcohol- en drugsverbod. Diegene die zich hier niet aan houdt
wordt onmiddellijk van de werkplek verwijderd en mag niet meer voor WML werken. Derden die zich op het
werk melden waarvan het vermoeden bestaat dat zij onder invloed verkeren, mogen niet werken.
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4. Werkvergunning
Voor werkzaamheden door derden op WML terreinen dient altijd gewerkt te worden met een werkvergunning,
die voor akkoord is getekend door de vergunninghouder (productieproces verantwoordelijke).
Voor terreinonderhoud en glasbewassing (niet op hoogte) is geen werkvergunning vereist.
Werkvergunningen dienen strikt opgevolgd te worden en, na beëindiging van het werk waarvoor
zij werden uitgegeven, onmiddellijk ingeleverd bij de vergunninghouder (productieproces verantwoordelijke).

5. V&G plan
Het opstellen van een V&G-plan is verplicht voor (artikel 2.28, Arbobesluit):
1.
2.
3.

projecten met een geschatte duur van meer dan 500 mandagen;
projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer dan 20
werknemers tegelijk werken;
risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Derden zijn verplicht tot het dragen van deugdelijke werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM). De uitvoerder dient aan zijn personeel alle PBM ter beschikking te stellen, die voor een veilige
uitvoering van het werk nodig zijn.
Het gebruik van PBM is verplicht:
-

overal waar dit door gebodsborden aangegeven staat.
bij werkzaamheden waarbij men geïnstrueerd is over het gebruik van PBM moet men de aangegeven PBM
gebruiken.
overal waar in procedures of werkinstructies vermeld is dat PBM gebruikt moeten worden.

Hoofdbescherming dient o.a. gedragen te worden binnen de draaicirkel van hijs-, hef- en graafmachines, op
bouwprojecten en sleuven dieper dan 1,5 meter.
Oog- en gelaatbescherming dient gedragen te worden indien gewerkt wordt met bepaalde chemicaliën en
tijdens bijv. kap-, zaag- en boorwerkzaamheden.
Gehoorbescherming dient gedragen te worden indien het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A).
Veiligheidsschoenen dienen gedragen te worden op bouwprojecten en daar waar gevaar bestaat voor
voetletsel; centraal voorraadpunt, magazijn, werkplaats, productieruimte etc. Bezoekers van WML
productielocaties, niet in het bezit zijnde van veiligheidsschoenen, worden begeleid door een
locatieverantwoordelijke van WML en enkel toegelaten tot ruimtes waar geen gevaar voor voetletsel bestaat.
Voor het reinigen en desinfecteren van reinwaterkelders, hydrofoorvaten, reactoren etc. dienen witte
veiligheidslaarzen gedragen te worden.

7. Grondwerk
Met graafwerkzaamheden mag nimmer worden begonnen zonder Klicmelding, dit met het oog op eventueel
ter plaatse in de grond liggende kabels of leidingen.

Versie 2.0 / 21-04-2016

Pagina 2 van 4

200 144 VGM reglement voor derden

8. Werken in verontreinigde bodem
Voorafgaande aan het werken in de bodem is de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Indien sprake is van
verontreinigde bodem wordt gewerkt conform de voorschriften uit de arbocatalogus waterbedrijven.

9. Werken met AC leidingen
Het werken aan leidingen van asbestcement (AC) gebeurt conform de voorschriften uit de arbocatalogus
waterbedrijven.

10. Werken aan de weg
Om werkzaamheden aan de weg op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren wordt gewerkt conform
CROW 96a en 96b.

11. Veilige bedrijfsvoering aan E-installaties
Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden worden veilig en door deskundig personeel
uitgevoerd. Om hieraan te voldoen wordt gewerkt volgens de normen NEN1010 en NEN3140.
Elektrotechnische werkzaamheden worden alleen verricht door daartoe bevoegde en schriftelijk aangewezen
personen en vooraf besproken met de Installatieverantwoordelijke van WML.

12. Werken in besloten ruimten
Een besloten ruimte is “Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet
ontworpen is voor het verblijf van personen en waar activiteiten plaatsvinden die risico’s met zich mee brengen
op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn”. Indien werkzaamheden in een besloten ruimte
plaatsvinden wordt gewerkt conform Arbo Informatieblad 5, ‘Veilig werken in besloten ruimten’.

13. Werken op hoogte
Er is sprake van werken op hoogte indien het gevaar bestaat te vallen van 2,5 meter of meer. Voor het veilig
werken op daken dient gewerkt te worden conform Arbo Informatieblad 15,’ Veilig werken op daken’. Voor het
gebruik van ladders bij het werken op hoogte dient de leidraad ‘Veilig werken op hoogte’ gevolgd te worden.
Voor het gebruik van steigers bij het werken op hoogte wordt gewerkt conform de ‘richtlijn steigers’.

14. Alleen werken
Onder “alleen werken” wordt verstaan: “Het geïsoleerd verrichten van werkzaamheden, dit wil zeggen het
buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevende(n).”
Alleen werken is niet toegestaan in risicovolle situaties, zoals:
-

Werken in besloten ruimten;
Werken op hoogte (>2,5mtr);
Werken met hoogspanning en werkzaamheden waarbij werknemers in aanraking kunnen komen met
geleidend materiaal
Werken met persluchtapparatuur, zoals duikarbeid.

15. Hygiënisch werken
Eenieder die werkzaamheden verricht aan de drinkwaterinfrastructuur houdt zich daarbij aan de voorschriften
zoals vermeld in de Hygiënecode drinkwater; opslag, transport en distributie (PCD 1-4:2016, januari 2016).
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16. Bedrijfsnoodvoorschriften
Derden zijn op de hoogte van nooduitgangen en vluchtwegen, houden deze vrij van obstakels en volgen bij
calamiteiten de aanwijzingen van de BHV organisatie op.

17. Brandpreventie
Waar met open vuur wordt gewerkt of gevaar voor brand bestaat, moet de betrokken derde zelf voor geschikte
en goed werkende blusapparaten zorgen. Bij werkzaamheden waarbij op andere plaatsen dan de werkplek
gevaar voor brand kan ontstaan, dienen doeltreffende maatregelen ter voorkoming van brand worden
genomen.

18. Bediening van arbeidsmiddelen
Alleen aantoonbaar gecertificeerde derden zijn bevoegd vorkheftrucks, bovenloopkranen, autolaadkranen en
andere arbeidsmiddelen te bedienen, waarvoor conform arbowet- en regelgeving voorlichting en onderricht
vereist is.

19. VCA
Derden dienen ten behoeve van werkzaamheden in de nabijheid van productie– en opslagfaciliteiten minimaal
in het bezit te zijn van een geldig certificaat “Basisveiligheid VCA”, welke op verzoek van WML getoond dient te
worden.

20. Arbeidsmiddelen en meetapparatuur
Om het werk veilig uit te kunnen voeren worden enkel arbeidsmiddelen gebruikt die aantoonbaar gekeurd zijn.
De derde is verplicht de arbeidsmiddelen in deugdelijke staat te houden, op een juiste manier te gebruiken en
alleen arbeidsmiddelen te gebruiken die geschikt zijn voor het uit te voeren werk.
Meetapparatuur dient gekalibreerd te zijn. De kalibratie moet herleidbaar zijn tot internationale of nationaal
erkende standaarden. Een kopie van dit rapport moet ter inzage aanwezig zijn.

21. Melden van (bijna) incidenten
Ieder arbo of milieu (bijna) incident en elke gevaarlijke situatie dient te worden gemeld aan de opdrachtgever
(WML medewerker). Deze zorgt dat team KAM van WML deze melding ontvangt.

22. Werken in waterwin-/grondwaterbeschermingsgebieden
Derden dienen te voorkomen dat verontreinigingen, zoals lekwater, stof, bouwvuil, brandstoffen,
smeermiddelen en dergelijke, de bestaande drinkwaterzuiveringsinstallaties, bodem, lucht, grond- en
oppervlaktewater vervuilen. Tevens moet bij incidenten de omvang van een verontreiniging getracht beheerst
en beperkt te worden. Een incident wordt gemeld bij de opdrachtgever (WML medewerker). Ten aanzien van
de indeling en het gebruik van het (werk)terrein gelden de volgende voorwaarden en beperkingen:
-

-

-

kranen en andere olie verbruikende werktuigen c.q. arbeidsmiddelen dienen vrij te zijn van lekkage uit
tanks, carters en hydraulische systemen en - ter bescherming van de bodem tegen
bodemverontreinigingen - na werktijd op met folie beschermde plaatsen te worden opgesteld.
indien tijdens het project en/of werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten ten
behoeve van het materieel, moet het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van de producten
zorgvuldig en zonder morsen geschieden. Dit geldt ook voor gevaarlijke stoffen.
olieopslag en diesel aangedreven apparatuur dienen te worden opgesteld in een lekbak en wel
zodanig dat lekkende olie geen bodemverontreiniging kan veroorzaken. In bedoelde lekbak mag geen
hemelwater doordringen.
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