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1.

ALGEMEEN

Deze bepalingen vormen een integraal deel van de opdracht.
Alvorens tot uitvoering van de opdracht wordt overgegaan zal de opdrachtgever de
opdrachtnemer, zo nodig mondeling, instrueren omtrent de na te leven voorschriften en
bepalingen.
Ter voorkoming van schade aan gebouwen, producten, installaties en/of hulpmiddelen en
verontreiniging van water, bodem, lucht, alsmede uit het oogpunt van persoonlijke veiligheid, is het
noodzakelijke dat opdrachtnemers het werk uitvoeren op een uit veiligheids-/ milieu hygiënisch
oogpunt verantwoorde wijze, met betrouwbaar materiaal en door deskundig personeel.
Uiteraard dient te worden voldaan aan door de overheid gestelde regels, zoals wettelijke
bepalingen, m.n. de Arbeidsomstandighedenwet, aanwijzingen van de Arbeidsinspectie, Wet
Milieubeheer, aanwijzingen op het gebied van milieu alsmede algemeen aanvaarde
maatschappelijke normen.
Overtreding van de onderhavige regelgeving kan verwijdering van de terreinen van Fokker Elmo (FE)
van personen en/of goederen tot gevolg hebben. De daarbij eventueel ontstane schade van welke
aard dan ook, kan onder geen beding op Fokker Elmo worden verhaald.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de in dit voorschrift gegeven
bepalingen door de werknemers en/of hulppersonen.
Deze bepalingen treden niet in de plaats van de overeengekomen voorwaarden in de opdracht. In
geval van strijdigheid zijn de voorwaarden als genoemd in de opdracht van toepassing.

2.

DEFINITIES EN BEGRIPPEN

Onder opdrachtgever wordt verstaan Fokker Elmo, verder in dit voorschrift FE te noemen.
Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht van FE heeft aanvaard, alsmede
diens werknemers en/of hulppersonen, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden
op de terreinen of in de gebouwen van FE aanwezig zijn.
Onder hulppersonen worden tevens verstaan de onderaannemers en hun medewerkers.
Onder toezichthouder wordt verstaan degene die namens FE toezicht houdt op het aanbestede
werk.
Indien er een toezichthouder op het werk wordt aangesteld, zal deze hetzij in de opdracht, hetzij bij
eerste aankomst op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht, door FE aan de
opdrachtnemer worden bekendgemaakt. De toezichthouder draagt zorg voor de coördinatie tussen
opdrachtnemer, ondersteunende afdelingen van FE zoals: Bedrijfsbeveiliging, SHE-Q en de afdeling
waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
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3.

ARBO-/WERKPLAN EN CERTIFICERING

Om de zorg voor de veiligheid, gezondheid van werknemers van (onder)aannemers en het naleven
van de veiligheidsvoorschriften te garanderen kan het aanstellen van een Arbo- coördinator en/of
het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan en een dossier volgens het
Bouwprocesbesluit worden geëist.
Bij uitbesteding van risicovolle werkzaamheden of bij langdurige contracten zullen opdrachtnemers
die het VCA-certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklijst Aannemers) kunnen
overleggen, de voorkeur genieten.

4.

TOEGANG EN BEVEILIGING

Fokker Elmo is een bedrijf waar militair gerelateerde werkzaamheden worden verricht en is daarom
gehouden aan strikte Nederlandse (en Amerikaanse) regelgeving.
Dit houdt in dat benodigde toegang tot Fokker Elmo gebouwen van te voren moet zijn geregeld en dat
screening van personen en bedrijven op voorhand gedaan moet worden. Benodigde informatie van het
bedrijf en te werk gesteld personeel zal door Fokker Elmo gevraagd worden en dient van te voren
verstrekt te worden door het bedrijf. Daarnaast zullen mogelijk bepaalde documenten moeten worden
ondertekend door zowel het bedrijf als door te werk gesteld personeel. Bij ontbreken van de juiste
ondertekende formulieren zal toegang tot de Fokker Elmo gebouwen geweigerd worden.
Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de namen van de werknemers welke werkzaamheden
op het terrein van FE gaan uitvoeren gemeld te worden bij uw contactpersoon. Bij aanvang van de
werkzaamheden dient de opdrachtnemer zich onverwijld te melden bij de Bedrijfsbeveiliging.
Medewerkers dienen zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wordt aan deze
voorwaarden voldaan dan krijgen zij een FE visitor-badge en daarmee toegang tot het bedrijfsterrein.
Opmerking: De afdeling Bedrijfsbeveiliging zal de dienst, welke de werkzaamheden namens FE heeft
opgedragen dan wel op de uitvoering zal toezien, omtrent de aankomst van de opdrachtnemer
informeren.
Indien het in verband met de werkzaamheden noodzakelijk is meer dan een dag op ons terrein te
verblijven dient de opdrachtnemer dit aan de afdeling Bedrijfsbeveiliging kenbaar te maken.
Laatstgenoemde zal daarop aanwijzingen geven omtrent de te volgen procedure met betrekking tot de
toegangsregeling die gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden zal gelden.
Voor afwijken van de werktijden buiten de bij FE gehanteerde werktijden is toestemming van
opdrachtgever vereist.
Het is verboden zich op de terreinen van FE te bevinden of zich in de gebouwen op te houden
anders dan voor het verrichten van door of namens FE opgedragen werkzaamheden.
Het is niet toegestaan zich in andere afdelingen of ruimten te bevinden dan waar men voor de
uitoefening van het werk moet zijn.
Parkeren van voertuigen of het opstellen van obstakels, zoals ladders, steigers, platforms of andere
hulpmiddelen, op verharde wegen en buiten aangegeven of aangewezen parkeervakken, is verboden,
tenzij hiervoor toestemming is verleend door de afdeling Bedrijfsbeveiliging.
Overtreding van het gestelde in voorgaand punt kan leiden tot het verwijderen van het voertuig
of het in dat punt bedoelde obstakel.
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Aanwijzingen van de afdelingen Bedrijfsbeveiliging, SHE-Q dienen te allen tijde onverwijld te worden
opgevolgd.
Fotograferen en/of het maken van video-opnamen enz. op het terrein en in de gebouwen van FE is
verboden, tenzij hiervoor door opdrachtgever toestemming is verleend en het onder begeleiding van
opdrachtgever plaatsvindt
Het gebruik van radio's, walkmans ed. op de terreinen en binnen de gebouwen van FE is niet
toegestaan.
De afdeling Bedrijfsbeveiliging is belast met het toezicht op bedrijfseigendommen en is gemachtigd
controles uit te voeren.
Na beëindiging van de werkzaamheden dient het uitgereikte legitimatiebewijs te worden ingeleverd bij
de Bedrijfsbeveiliging.
Bij het tussentijds verlaten van het FE terrein moet dit bij de Bedrijfsbeveiliging worden gemeld.
Het op het terrein van FE brengen, in het bezit hebben en/of gebruiken van alcoholhoudende
dranken, verdovende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan.
Medewerkers van of namens opdrachtnemer, dienen bij aankomst kennis te nemen van de inhoud
van de safety flyer welke bij aanmelding beschikbaar gesteld wordt.

5.

TOEZICHT BIJ HET UITVOEREN VAN DE OPGEDRAGEN
WERKZAAMHEDEN

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden zal er door een toezichthouder, namens de opdrachtgever
toezicht worden gehouden op de naleving van de in dit voorschrift gestelde regels. De toezichthouder
informeert de afdelingsleiding van de afdeling waar de werkzaamheden worden uitgevoerd omtrent de
uitvoering van de werkzaamheden
Naast de toezichthouder zullen Bedrijfsbeveiliging en de SHEQ-Coördinator toezien op de naleving van
de voorschriften. Aanwijzingen van deze afdelingen of functionarissen dienen onverkort te worden
opgevolgd, ook indien daardoor werkzaamheden worden gehinderd of (tijdelijk) onmogelijk worden
gemaakt.
Indien aanwijzingen in voorgaand punt 5.b bedoeld, leiden of kunnen leiden tot ernstige stagnatie in de
uitvoering van de werkzaamheden, dient opdrachtnemer de opdrachtgever onverwijld hiervan in kennis te
stellen.

6.

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

In geval van brandgevaarlijke werkzaamheden dient de opdrachtnemer alvorens het lassen, het
(snij)branden, het slijpen, dakdekken werkzaamheden waaronder het verhitten van teerproducten, het
afbranden van verf of het op een andere wijze of met een ander doel gebruik van open vuur aan te vangen,
bij de Bedrijfsbeveiliging een vergunning "brandgevaarlijke werkzaamheden" aan te vragen conform de
interne procedure GL-SP-DSHEQ105-008.
De vergunning is maximaal geldig voor de periode waarvoor deze is uitgeschreven. De opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor verlenging/vernieuwing van deze vergunning. Na afloop van de werkzaamheden dient
de vergunning te worden ingeleverd bij de Bedrijfsbeveiliging
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Brandbare stoffen dienen uit de omgeving te worden verwijderd of afdoende te worden afgedekt, e.e.a.
in overleg met de Bedrijfsbeveiliging.
Afschermmaterialen, zoals blusdekens, dienen door de opdrachtnemer te worden verzorgd.
Kleine blusmiddelen dienen bij uitvoering van brandgevaarlijke werkzaamheden onder
handbereik van de uitvoerende(n) te staan.
Bij het ontstaan van brand ongeacht de omvang, dient steeds onverwijld brandalarm te
worden gegeven bij de Bedrijfsbeveiliging. De “Algemene instructie voor het melden van
een incident” is van toepassing (zie bijlage 1).
Bij het blussen van de brand kunnen de direct in de omgeving van de werkzaamheden
aanwezige blusmiddelen worden gebruikt.

7.

WERKZAAMHEDEN IN OPSLAGRUIMTES VOOR BRANDBARE
VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN, GASSEN EN CHEMICALIËN

Voorafgaande aan alle werkzaamheden in gebouwen, waarin brandbare vaste en vloeibare
stoffen, gassen en chemicaliën zijn opgeslagen, dient afstemming plaats te vinden met de
beveiliging.

8.

WERKEN AAN HOOG- EN LAAGSPANNIGSINSTALLATIES OF
AAN ELECTRISCHE VERDEELSTATIONS

Op het werken aan hoog- en laagspanningsinstallaties of aan elektrische verdeelstations is
NEN 3140 van toepassing.

9.

ELECTRISCH GEREEDSCHAP EN HULPMIDDELEN

Elektrisch materieel, geïsoleerd handgereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en
verplaatsbare leidingen, welke zich op het terrein van FE bevinden, dienen steeds in goede staat
van onderhoud te verkeren en moeten zijn gecontroleerd volgens NEN 3140: hoofdstuk 15.
Elektrische installaties of apparaten, die ernstige gebreken vertonen kunnen door de daartoe
bevoegde FE instanties/ functionarissen buiten werking worden gesteld.

10.

INCIDENTEN, ONGEVALLEN EN CALAMITEITEN

Bij ongevallen met letsel van lichte aard kan gebruik worden gemaakt van de op het bedrijf
aanwezige ondersteuning van de EHBO-organisatie.
Buiten de normale werktijden of bij afwezigheid van EHBO-leden kan men zich voor eerste hulp
vervoegen bij de Bedrijfsbeveiliging.
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Bij een ernstig ongeval of bij een andere calamiteit, zowel in als buiten de normale werktijden, moet
direct alarm worden geslagen via het alarmnummer van FE.
De "Algemene Instructie voor het Melden van een Incident" is van toepassing (zie bijlage 2).
Bij een ernstig ongeval of een calamiteit mag de situatie, waarop het ongeval heeft plaatsgevonden,
niet worden gewijzigd.
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11.

GEBRUIK VAN EIGENDOMMEN VAN FOKKER ELMO

Het is niet toegestaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik te maken van
gereedschappen, machines, installaties, kranen etc. van FE, tenzij daartoe vooraf afspraken zijn
gemaakt met de opdrachtgever. Personen dienen in dat geval bevoegd te zijn voor het uitvoeren
van die werkzaamheden.

12.

WERKEN OP HOOGTE

Bij werkzaamheden op hoogte, waarbij gebruik van ladders of steigers niet mogelijk is, dienen
veiligheidsgordels en/of veiligheidsnetten van door de Arbeidsinspectie toegelaten type te worden
gebruikt.
Bij werkzaamheden op enige hoogte, waarbij gevaar van vallende voorwerpen aanwezig is, dient op
de grond een afzetting of markering te zijn aangebracht, terwijl in bedrijfsruimten, welke voor de
normale bedrijfsvoering in gebruik zijn, desgewenst of naar oordeel van de veiligheidskundige
tevens veiligheidsnetten moeten zijn bevestigd.
Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden is het voor personeel, werkzaam op de grond,
verplicht veiligheidshelmen te dragen.

13.

GEBRUIK MOBIELE KRANEN EN VORKHEFTRUCKS

Bij elke mobiele kraan dient een bijgewerkt kraanboek aanwezig te zijn.
Bediening van een mobiele kraan mag alleen geschieden door een voor het type kraan bevoegde
kraanmachinist, die in het bezit is van een hijsbewijs.
Hijswerkzaamheden, waarbij lasten worden gehesen boven personeel van FE, dat in
werkplaatsachtige ruimten werkzaamheden verricht en welke werkzaamheden geen verband
houden met de werkzaamheden van de opdrachtnemer, dienen steeds vooraf aangemeld te worden
bij de werkplaatsleiding.
Bij plaatsing van een (hoge) mobiele kraan aan de buitenzijde van de Fokker Elmo gebouwen is het
gewenst dat Fokker Services (supervisor Flight Operations) en de vliegbasis geïnformeerd wordt
over de plaats van de kraan (indien mogelijk de coördinaten) zodat men bij Fokker Services en de
vliegbasis hiermee rekening kunnen houden t.b.v. het vliegverkeer. Deze melding moet 48 uur van
te voren gedaan worden.
Bediening van een vorkheftruck mag alleen geschieden door een chauffeur die in het bezit is van
een op vorkheftrucks betrekking hebbend rijvaardigheidsbewijs.

14.

VEILIGHEID VAN PERSONEN

Men dient steeds die maatregelen te treffen, welke noodzakelijk zijn om de veiligheid van personen
te waarborgen.
Obstakels, openliggende putten en sleuven moeten steeds doelmatig afgezet en gemarkeerd zijn.
Bij duisternis dient de markering van een licht uitstralende soort te zijn.
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In- en uitgangen van gebouwen. waarboven werkzaamheden worden uitgevoerd, moeten worden
voorzien van deugdelijke overdekking tegen vallende voorwerpen.
Bij werkzaamheden, waar ernstige hinder kan ontstaan voor het in de omgeving van de
voorgenomen werkzaamheden functioneel aanwezige personeel van FE, dient vooraf de
opdrachtgever van de mogelijke hinder op de hoogte te worden gesteld.

15.

ORDE EN NETHEID

Tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden dienen de onderhavige regels met betrekking tot
de orde en netheid ter plaatse van de werkzaamheden strikt te worden nagekomen.
Oude materialen, afvalstoffen respectievelijk restanten van verwerkte onderdelen en/of materialen
moeten door de opdrachtnemer zo snel mogelijk van het terrein worden verwijderd en voor zover
rechtens toelaatbaar, onder zijn verantwoordelijkheid worden verwerkt, met inachtneming van onder
meer de Wet Milieubeheer.
Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing m.b.t. het vervoer en de opslag
van voornoemde oude materialen, afvalstoffen dan wel restanten van verwerkte onderdelen en/of
materialen.
Met betrekking tot de noodzakelijke opslag van bouwmaterialen en gereedschappen dienen
aanwijzingen van de opdrachtgever te worden opgevolgd.
De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van werkzaamheden geen overlast,
belemmering en/of hinder wordt toegebracht aan FE, diens medewerkers dan wel derden, tenzij
zulks redelijkerwijs onvermijdbaar is.
Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen milieurichtlijnen t.a.v. de compartimenten water,
bodem, lucht en geluid in acht te worden genomen. Indien tijdens of na de werkzaamheden een
emissie naar genoemde compartimenten (denk bv. aan water-, bodem-of luchtverontreiniging
alsmede geluids- of trillinghinder) kan optreden of is opgetreden, dient de opdrachtgever
geïnformeerd te worden.
Indien kans op windstoten met stormkracht aanwezig is, dienen alle voorwerpen, die door de wind
verplaatst zouden kunnen worden, tegen zodanige verplaatsing te worden geborgd of stormvast te
worden gezet.

16.

VERKEERSREGELS

Het gestelde in de Nederlandse wegenverkeerswetgeving is op het terrein van FE onverkort van
toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
De aanwijzingen, gegeven op de geplaatste verkeersborden, dienen strikt te worden opgevolgd
(o.m. de maximumsnelheidsbepalingen).
Personen- en bedrijfswagens dienen in de aangegeven parkeervakken te worden geparkeerd, tenzij
de afdeling Bedrijfsbeveiliging anders bepaalt.
Aanwijzingen door de afdeling Bedrijfsbeveiliging, gegeven met betrekking tot de parkeerplaats,
alsmede betrekking tot de te volgen transportroute binnen het bedrijf, dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
Vliegtuigtransporten en voetgangers hebben steeds voorrang op het overige verkeer
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17.

AANSPRAKELIJKHEID

FE aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genoemd en van welke aard ook, als
gevolg van het gebruik van FE-eigendommen, ook in die gevallen waarin het gebruik uitdrukkelijk
door FE is toegestaan.
De opdrachtnemer vrijwaart FE tegen elke aanspraak op vergoeding, die te zake door wie dan ook,
incl. werknemers van FE, tegen FE aanhangig gemaakt zou kunnen worden.
FE behoudt zich het recht voor schaden en kosten door FE of het FE-personeel geleden of
gemaakt, op de opdrachtnemer te verhalen. De opdrachtnemer is verplicht zich te verzekeren tegen
het risico van wettelijke aansprakelijkheid; het verzekerde bedrag dient minimaal
5.000.000,- Euro te bedragen. Op verzoek van FE dient de verzekeringspolis te worden overlegd.
De opdrachtnemer is verplicht zich tot tenminste de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) minimum vereiste bedragen door verzekering te dekken tegen
aansprakelijkheid van derden, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk,
voortvloeiende uit gebruik van eigen en/of aan anderen toebehorende motorrijtuigen.
Niet onder de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorvoertuigen mogen niet voor het
werk worden gebruikt.
Vermissing van eigendommen van de opdrachtgever dient onverwijld te worden gemeld bij de
Bedrijfsbeveiliging van FE. Dit ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn plicht om vermissing
eveneens aan te geven bij de politie

Bijlage 1: Belangrijke telefoonnummers
Bijlage 2: Algemene instructie voor het melden van een incident
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Bijlage 1: BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Bedrijfsbeveiliging/receptie
Safety, Health & Environment specialist

0164-618000
Frits Dudok

Vast: 0164-617645
Mob: 06-22981284

Technische dienst

Peter Evers

Vast: 0164-617735
Mob: 06-22515497

Dre van Nassau

Vast: 0164-617654
Mob: 06-53335672

Melding t.b.v. mobiele kranen:
Fokker Services – Supervisor Flight Ops.

Frans Kettenis

Vast: 0164-618430
Mob: 06-53465564

Vliegbasis

Via Fokker Services

Page 12 of 13
Form 5126 Issue 03

Bijlage 2: ALGEMENE INSTRUCTIE VOOR HET MELDEN VAN EEN INCIDENT

Het melden van incidenten dient te allen tijde als volgt te gebeuren:
Melding van het incident naar de Bedrijfsbeveiliging via het alarmnummer:

777
of bij het ontbreken van een vaste lijn

0164 618777
u meldt duidelijk:
WAT ER AAN DE HAND IS
WIE U BENT
WAAR U ZICH BEVINDT

Betreft het door u gemelde incident een brand, dan dient u vervolgens:


De toegangsdeuren naar de plaats van de brand te sluiten; echter beslist niet op slot doen,



Zich in gevaar bevindende personen te waarschuwen,



Zo mogelijk een begin van brand te blussen met daartoe aanwezige blusmiddelen.

Indien het noodzakelijk blijkt dat het gebouw waarin u zich bevindt ontruimd moet worden, volg
dan strikt de aanwijzingen van het QRT en/of de Bedrijfsbeveiliging op.
Verlaat in geen geval uw groep of het bedrijf zonder hiertoe van hogerhand opdracht te hebben ontvangen.
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