Regels en voorschriften voor werken en diensten op de locatie
Status: 01/03/2020

1

Toepassingsgebied

Naast de overeenkomst/opdracht en de relevante voorschriften, in het bijzonder de voorschriften
inzake ongevallenpreventie, de wettelijke arbeids- en milieubeschermingsvoorschriften, zoals de
bouwplaatsvoorschriften,
de
hygiënevoorschriften
voor
levensmiddelenen
diervoederfabrikanten en de erkende regels van de technologie, zijn deze voorwaarden van
toepassing op alle ondernemingen (hierna 'Leverancier' genoemd) die werkzaamheden (alle
werkzaamheden, diensten en andere prestaties) op onze terreinen uitvoeren. De Leverancier
verbindt zich ertoe om deze voorschriften uit te leggen aan alle werknemers, met inbegrip van
werknemers van onderaannemers, die hij bij ons inzet binnen het kader van de
overeenkomst/opdracht, en om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd.

2

Veiligheids- en hygiënevoorschriften

De veiligheids- en hygiënevoorschriften zullen worden verstrekt bij het betreden van onze
terreinen. De Leverancier is verplicht om die zelf bij ons op te vragen.

3

Coördinatie

De Leverancier is verantwoordelijk voor de interfaces, de organisatie, de verduidelijking en de
integratie van externe diensten, in het bijzonder met de installatiecomponenten en door ons
ingezette arbeidskrachten. De Leverancier is dus aansprakelijk voor de perfecte werking van de
interfaces.

4

Technische bijstand

De Leverancier garandeert een doeltreffende, professionele technische bijstand na de
inbedrijfstelling of de levering van de materialen en de uitrusting als onderdeel van het
takenpakket.
De Leverancier verbindt zich ertoe alle verzoeken om interventie of technische ondersteuning
binnen 24 uur te behandelen.
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5

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Leverancier zorgt voor persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor zijn
personeel en houdt die in goede staat. Onze regels en voorschriften voor het gebruik van
persoonlijke
beschermingsmiddelen
(veiligheidsschoenen,
helm,
oogbescherming,
geluidsbescherming, ademhalingsbescherming enz.) moeten worden nageleefd.
Veiligheidsschoenen moeten overal in de werkomgeving worden gedragen. Veiligheidsbrillen en
-helmen moeten worden gedragen waar dat nodig is (op het hele terrein of op speciaal
aangeduide plaatsen, afhankelijk van het veiligheidsbeleid van de locatie). Andere
beschermingsmiddelen (geluidsbescherming, ademhalingsbescherming enz.) moeten worden
gebruikt afhankelijk van het soort werk dat wordt verricht.
Aanvullende regels en voorschriften voor werken en diensten op de locatie kunnen verplicht zijn
en kunnen variëren naargelang de locatie. De Leverancier verbindt zich ertoe om zich ervan op
de hoogte te stellen door contact op te nemen met de lokale veiligheidsadviseur alvorens de
werken of diensten te starten en voorts om die regels en voorschriften toe te passen.

6

Verantwoordelijkheid van de Leverancier

De Leverancier voert zijn leveringen en diensten uit op eigen verantwoordelijkheid. De
Leverancier zal hierin voorzien in nauw overleg met ons en/of met onze gemachtigde
vertegenwoordiger. De Leverancier stelt het personeel, de eigen industriële veiligheidsuitrusting
van de Leverancier en – voor zover nodig – de eigen apparaten, gereedschappen en machines
van de Leverancier ter beschikking. De Leverancier regelt deze verplichtingen op
overeenkomstige wijze voor de werkzaamheden van zijn onderaannemer.
De Leverancier wijst een verantwoordelijke projectmanager aan die leiding geeft aan alle
ingezette werknemers, met de nodige bevoegdheden om instructies te geven. Die manager
ontvangt van onze gemachtigde agent de documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de
werkzaamheden. De Leverancier is verplicht het beheer en de inzet van de plaatsvervangers van
de Leverancier te organiseren.
Een kopie van de verzekeringspolis die de risico's van de aansprakelijkheid tegenover derden
dekt, wordt naar de aanvrager gestuurd.
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7

Naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen

7.1 De Leverancier verklaart in overeenstemming met de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers op het werk, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en de
uitvoeringsbesluiten daarvan, te voldoen aan de volgende bepalingen:
a) De Leverancier verbindt zich ertoe de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers
op het werk, die kenmerkend zijn voor de installaties waar hij de werken zal uitvoeren, na
te leven en te doen naleven door zijn onderaannemers.
b) Indien de Leverancier de onder a) genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomt,
kan de werkgever op wiens terreinen de werkzaamheden worden uitgevoerd, in de gevallen
die in de overeenkomst bedoeld zijn de nodige maatregelen nemen op kosten van de
Leverancier.
c) De Leverancier die één of meer onderaannemers inhuurt voor de uitvoering van werken in
de installaties van de werkgever, verbindt zich ertoe in de overeenkomst(en) met deze
onderaannemer(s) de onder a) en b) bedoelde bepalingen op te nemen, wat met name
betekent dat hij, indien de onderaannemer de onder a) bedoelde verplichtingen niet
(volledig) nakomt, de nodige maatregelen zal nemen in de gevallen die in de overeenkomst
bedoeld zijn, en dit op kosten van de onderaannemer.
7.2

In het algemeen zal de Leverancier voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond
van wettelijke en reglementaire bepalingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
bepalingen van de sociale zekerheid en het fiscaal recht. Op ons schriftelijk verzoek bezorgt
de Leverancier ons een attest van het nationaal instituut van de sociale zekerheid waarin
wordt bevestigd dat hij volledig voldoet aan alle toepasselijke socialezekerheidswetten.

7.3

De Leverancier verklaart kennis te hebben van de contactgegevens van de website
www.minimumlonen.be en verklaart dat hij zijn personeel de nu en in de toekomst
verschuldigde lonen zal betalen.

7.4

In het bijzonder moet de Leverancier zich houden aan de wettelijke en/of reglementaire
uitvoering van de Europese richtlijn inzake arbeidsmiddelen, het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
(AREI), het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
werkplaatsen, en alle regionale milieuvoorschriften, allemaal zoals die van tijd tot tijd
worden gewijzigd. Deze lijst kan in geen geval als volledig worden beschouwd.
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7.5

8

De Leverancier moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het feit dat een van onze
installaties of processen niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire
bepalingen, tenzij het doel van het project zelf is om deze installaties of processen in
overeenstemming te brengen met de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire
bepalingen.

Onderaannemers

Indien de Leverancier zijn leveringen/diensten gedeeltelijk door derden (onderaannemers) wenst
te laten uitvoeren, is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Deze toestemming
ontslaat de Leverancier niet van zijn exclusieve verantwoordelijkheid. De Leverancier is
verantwoordelijk voor zowel de leveringen/diensten van zijn onderaannemers als voor zijn eigen
leveringen/diensten.
Indien de Leverancier of een van zijn onderaannemers buitenlandse werknemers in dienst heeft,
moet hij de wetgeving inzake de registratie van buitenlandse werknemers
(https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/meldingsplicht/index.htm) naleven, net
als de afgifte van de socialezekerheidsformulieren 'E101' en de werkvergunning.

9

Materiaal dat onderworpen is aan een periodieke veiligheidscontrole

Het materiaal dat/de uitrusting die onderworpen is aan een periodieke veiligheidscontrole door
een erkende aangewezen instantie (hefwerktuigen, ladders, brandblussers, kettingen,
reddingslijnen), is verplicht voorzien van het veiligheidsformulier, het CE-certificaat en het verslag
van het onderzoek voorafgaand aan de ingebruikname.

10 Overtollige onderdelen bij het verlenen van de service
De Leverancier die een standaardset van onderdelen voor een dienst levert, neemt de items terug
die niet nodig zijn en stelt, indien de onderdelen vooraf zijn gefactureerd, een creditnota op.

11 Toegang tot de fabriek
Leveranciers zonder toegangskaart (badge) moeten elk personeelslid bij elke toegang (zowel
inkomend als uitgaand) tot ons terrein registreren.
De passagier of het dier dat de chauffeur vergezelt, mag op het gehele terrein het voertuig niet
verlaten, ongeacht de duur van het laden of lossen.
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12 Afval en verpakking op de locatie
In het algemeen moet het afval op een correcte manier worden verwijderd en is sortering verplicht.
Vervuiling van de sortering wordt aangerekend. Of er gebruik kan worden gemaakt van een
container op het terrein of dat de Leverancier zijn eigen containers moet meebrengen, kan van
locatie tot locatie verschillen. De Leverancier verbindt zich ertoe om zich op de hoogte te stellen
van de specifieke regels van de locatie door contact op te nemen met de lokale
veiligheidsadviseur vooraleer de werken of diensten te starten en om ze vervolgens ook toe te
passen.
Tenzij anders vermeld in deze opdracht blijven alle gedemonteerde of vervangen onderdelen ons
eigendom. Het werkgebied dat de Leverancier tijdens de interventie zal innemen, wordt schoon
en vrij achtergelaten, in de staat waarin het zich bevond bij aankomst. Als het afval niet wordt
meegenomen zoals het hoort (gelieve rekening te houden met de categorie 'gevaarlijk afval'),
zullen wij het naar behoren verwijderen en de kosten voor de verdere verwerking ervan in
rekening brengen.

13 Gevolgen van niet-naleving
Bij niet-naleving van deze voorwaarden kunnen wij onder meer het personeel van de Leverancier
van onze bedrijfsterreinen verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om verdere rechten te
doen gelden, bv. vorderingen tot schadevergoeding enz.

14 Overeenkomst
De Leverancier verklaart zich akkoord met alle voorwaarden en verbindt zich ertoe zijn personeel
te instrueren in overeenstemming met deze voorwaarden. De overeenkomst en de juistheid ervan
worden erkend door de aanvaarding van de opdracht. Wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd.
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