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1

INLEIDING
Deze aanvullende SHE-voorwaarden voor werkzaamheden op <...>-sites van SABIC (hierna te
noemen “Aanvullende Voorwaarden”) hebben specifiek betrekking op werkzaamheden die
worden uitgevoerd op de bedrijfsterreinen en in de bedrijfspanden van SABIC <………..> en
aan haar gelieerde ondernemingen.
In deze Aanvullende SHE-voorwaarden hebben de begrippen “SABIC”, “Koper”, “Verkoper”,
“Huurder”, “Eigenaar”, “Opdrachtgever”, “Contractor”, “Technicus”, “Contract”, “Site”,
“Technische dienst” en “Werkzaamheden” dezelfde betekenis die ze in de Algemene
Contractvoorwaarden hebben, waarnaar deze Voorwaarden van tijd tot tijd verwijzen als
Aanvullende Voorwaarden. Indien voorstaande begrippen niet in genoemde Algemene
Contractvoorwaarden zijn vastgelegd, hebben ze de betekenis die ze in aanvraagdocumenten
hebben. Het begrip “SABIC <…>-site” heeft betrekking op de bedrijfsgebouwen en –terreinen van
de Opdrachtgever waarop de Site zich bevindt en omvat tevens de Site.
Deze Aanvullende SHE-voorwaarden beschrijven de algemene werkprocedures en regels die de
Contractor en zijn medewerkers moeten volgen gedurende de periode waarin zij op de SABIC <…>site werkzaam zijn. Naast deze Aanvullende SHE-voorwaarden, zijn eventuele andere bestaande
regels voor werkzaamheden van de site SABIC <…> eveneens van toepassing op de Contractor en
zijn medewerkers die onder het Contract vallen.
Inzage in de op werkzaamheden van toepassing zijnde regels van SABIC <…> op de SABIC <…>site is mogelijk via de door SABIC aangewezen vertegenwoordiger. Het is de verantwoordelijkheid
van de Contractor om ervoor te zorgen dat zijn medewerkers zich aan deze regels houden.
De Contractor dient tijdens de fase voorafgaand aan de aanbesteding het effect dat deze Aanvullende
SHE-voorwaarden op zijn werkzaamheden zullen hebben te bepalen en hier bij de offerte rekening
mee houden. Normaal gesproken zal de door SABIC benoemde vertegenwoordiger tijdens een preoffertebijeenkomst of tijdens een bezoek van de Contractor aan de SABIC <…>-site gedetailleerde
informatie met betrekking tot de SABIC <…>-site geven. Indien een dergelijke bijeenkomst of een
dergelijk bezoek niet plaatsvindt, is het de verantwoordelijkheid van de Contractor om de informatie
in overeenstemming met de eisen van de Aanvullende SHE-voorwaarden te achterhalen.
Deze Aanvullende SHE-voorwaarden zijn naast de Algemene Contractvoorwaarden van toepassing
en ontlasten de Contractor op geen enkele manier van enige door de Algemene Contractvoorwaarden
opgelegde aansprakelijkheid of van enige wettelijke verplichtingen of van zijn plicht om te voldoen
aan de eisen van plaatselijke instanties en/of de bepalingen van de actuele regelgeving.
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In dit document omvat het begrip SABIC-site ook grond die aan andere ondernemingen behoort
zoals de grond in bezit van <…> op de <…>-site.
2

ALGEMENE WERKPROCEDURES VOOR DE SABIC <…>-SITE

2.1

Arbeidstijden
De Contractor dient bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger te informeren naar de
arbeidstijden die op de Werkzaamheden van toepassing zijn.
De medewerkers van de Contractor dienen zich te houden aan de arbeidstijden die met de door
SABIC benoemde vertegenwoordiger zijn overeengekomen.

2.2

Toegangspassen
De medewerkers van de Contractor dienen zich te houden aan de veiligheidsprocedures en het
gebruik van toegangspassen voor de SABIC <…>-site.
De Contractor dient bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger na te vragen welke
veiligheidsprocedures van toepassing zijn en welke toegangspassen vereist zijn om medewerkers en
voertuigen toegang te geven tot de SABIC <…>-site.
De Contractor dient de door SABIC benoemde vertegenwoordiger te allen tijde op de hoogte te
houden van de namen van alle medewerkers die op de Site werkzaam zijn.

2.3

Toegang tot de SABIC <…>-site en Recht van visitatie
De medewerkers van de Contractor mogen de SABIC <…>-site uitsluitend betreden of verlaten via
een route die door de door SABIC benoemde vertegenwoordiger is goedgekeurd. Indien een door
de Opdrachtgever bevoegde persoon dit verlangt, zullen de medewerkers van de Contractor hun
SABIC <…>-sitepas laten zien. Het beveiligingspersoneel van de SABIC <…>-site of ander door
SABIC <…> of de grondeigenaar gemachtigd beveiligingspersoneel is bevoegd om ieder(e)
persoon, voertuig, kluis, tas, korf, pakje of andere houder op de SABIC <…>-site te onderzoeken.

2.4

Veiligheidsmiddelen (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
2.4.1

Algemeen
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De Contractor dient op de hoogte te zijn van en te voldoen aan alle aspecten van de
toepasselijke wetgeving, Site-instructies en de bepalingen en het gebruik van
veiligheidsmiddelen, inclusief maar niet beperkt tot:


Veiligheidshelmen,



Geschikte veiligheidsschoenen met beschermende neuzen,



Veiligheidsbrillen,



Brandwerende kleding (zoals nader omschreven in 2.4.2),

die door alle medewerkers die direct of indirect in dienst zijn bij de Contractor zullen
worden gedragen op de SABIC <…>-sites, tenzij plaatselijke instructies of borden iets
anders aangeven.
2.4.2

VERPLICHTE VLAMBESTENDIGE & ANTISTATISCHE KLEDINGRICHTLIJN
Alle medewerkers, Contractors, verkopers en bezoekers die werkterreinen van SABIC
betreden, dienen zich te houden aan de verplichting om vlambestendige & antistatische
kleding te dragen; nadere details inzake naleving en verantwoordelijkheid zijn, indien
nodig, verkrijgbaar bij de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.
SABIC <…> geeft de voorkeur aan vlambestendige kleding van het merk ‘Nomex’, maar
kleding van andere producenten die voldoet aan de eisen van EN-11612 inzake
vlamvertraging en van EN-1149 inzake antistatische eigenschappen is acceptabel.
Alle vlamvertragende kleding dient in originele toestand en goed onderhouden te zijn.
De toegestane vlambestendige kleding omvat –
(a)

Lange overalls.

(b)

Korte jasjes en broeken.

(c)

Laboratorium-jassen en –broeken.

Indien noodzakelijk of vereist, mogen wegwerp-overalls, chemische pakken, jassen voor
koud/nat weer enz. over de vlambestendige / antistatische kleding worden gedragen.
Op basis van een door SABIC goedgekeurde Contractor Risico-inventaris & -evaluatie,
kunnen uitzonderingen voor bijv. lassers worden toegelaten.
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Behoudens beoordeling volgens de vastgelegde criteria, kunnen de volgende
uitzonderingen/ontheffingen worden verleend, zulks afhankelijk van goedkeuring door
de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.
-

Grote onderhoudsbeurten van installaties – als de koolwaterstofvrije status is
bereikt.

-

Scheepsbemanning – tijdens laden/lossen vanwege de korte tijd die
bemanningsleden op land van SABIC <…> verblijven.

-

Externe vrachtwagenchauffeurs – die slechts bestellingen komen afleveren bij
fabrieken/magazijnen etc.

-

Onderhoudsmedewerkers en Contractors <…> - die slechts over ons terrein
lopen/rijden om toegang te krijgen tot de onderhoudsgeulen, de tunnels enz.

2.4.3

Aanvullende beschermende kleding
In bepaalde zones op de SABIC <…>-site en voor specifieke taken is het gebruik van
aanvullende beschermende kleding noodzakelijk. De Contractor dient navraag te doen bij
de door SABIC benoemde vertegenwoordiger welke niveaus van aanvullende
bescherming van toepassing zijn en dient zich te houden aan de eisen van de door SABIC
benoemde vertegenwoordiger, en tevens waar waarschuwingsborden op de SABIC <…>site dit vereisen.

2.4.4

Door SABIC verstrekte beschermende kleding
De Opdrachtgever kan beschermende kleding ter beschikking stellen voor specifieke door
de Contractor uit te voeren activiteiten en deze zal de betreffende kleding op de door de
Opdrachtgever voorgeschreven manier gebruiken en op een verantwoorde manier ermee
omgaan.

2.5

Voertuigen en bestuurders
De Contractor dient bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger na te vragen welke soorten
wegvoertuigen eventueel toegestaan zijn op de SABIC <…>-site, inclusief de hiervoor toegestane
manier van aandrijving, en welke eventuele beperkingen er gelden met betrekking tot toegang en
welke plaatselijke regels voor hun toepassing van kracht zijn. Voor alle duidelijkheid - onder het
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begrip voertuigen vallen onder meer personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, kraanwagens,
tractors, vorkheftrucks en alle andere motorvoertuigen.
Voertuigen met benzinemotoren zijn in geen geval toegestaan in de omheinde en met barrières
afgesloten zones, tenzij hiervoor tevoren toestemming of een werkvergunning is verleend en
verificatie van de vergunning heeft plaatsgevonden.
Voor voertuigen op de SABIC <…>-site gelden onderstaande regels:
-

Voertuigen dienen in de hiervoor bestemde zones te worden geparkeerd.

-

Voertuigen mogen niet voor langere periodes onbeheerd op wegen worden achtergelaten.

-

Voertuigen dienen in goede staat te zijn en dienen regelmatig gecontroleerd en goed
onderhouden te worden.

-

Voertuigen dienen, indien nodig, door een overeenkomstige instantie te worden
gecertificeerd.

-

Voertuigen dienen te voldoen aan alle wettelijk eisen voor het aangegeven doel terwijl ze
zich bevinden op de SABIC <…>-site of eventuele privé wegen die naar de SABIC <…>site leiden.

Chauffeurs van voertuigen dienen:
-

Zich te houden aan de geldende verkeersregels.

-

Zich te houden aan de verkeersregels en maximumsnelheden die op de SABIC <…>-site en
toegangswegen hiertoe gelden. Chauffeurs die zich niet hieraan houden, kunnen sancties
opgelegd krijgen die tot een verbod kunnen leiden om op de SABIC-site te rijden.

-

Vaardig te zijn met betrekking tot het besturen van het voertuig waarmee ze onderweg zijn
en in goede gezondheid te verkeren.

-

In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het type voertuig dat ze besturen.

-

Zich te houden aan de regels met betrekking tot spoorverkeer.

-

Zich te houden aan routes die door de door SABIC benoemde vertegenwoordiger zijn
aangegeven.

Wanneer zich voertuigen van de Contractor op de SABIC <…>-site of de privé wegen naar de
SABIC <…>-site bevinden, dient de Contractor:
-

Op verzoek van door SABIC <…> bevoegd personeel, onderhouds- en onderzoeksgegevens
van zijn voertuigen te verstrekken.

Aanvullende voorwaarden- Werkzaamheden op SABIC sites in Europe

Doc Ref: …

Uitgegeven door: Center of Excellence
Policies & Compliance Procurement
Europe

Pagina: 7 of 22

Datum uitgave: Juli 2011

-

Ervoor te zorgen dat de wielen van zijn voertuigen niet overmatig vuil zijn en dat de lading
goed is bevestigd.

-

Geen wegen of zones die voor toegang noodzakelijk zijn, te versperren, tenzij hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger.

-

Eventueel door zijn activiteiten vervuilde wegen op eigen kosten schoon te maken.

Voor zware voertuigen, kranen of uitzonderlijke transporten op de SABIC <…>-site en de private
wegen die naar de SABIC <…>-site leiden, gelden speciale regels. De Contractor en de door SABIC
benoemde vertegenwoordiger dienen bij de eerste gelegenheid regelingen te treffen voor dergelijke
voertuigen.
2.6

Gebouwen en eigendom van opdrachtgever
De medewerkers van de Contractor zullen alle eigendommen van de Opdrachtgever en alle
eigendommen van enige ander door de Opdrachtgever aangenomen Contractor ongemoeid laten.
Tevens zullen de medewerkers van de Contractor geen gebouw op de SABIC <…>-site betreden
zonder hiervoor toestemming te hebben van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.

2.7

Drukwerk of geschreven materiaal
Op de SABIC <…>-site mogen uitsluitend aankondigingen, advertenties, aanplakbiljetten of ander
materiaal, gedrukt of geschreven, worden geplaatst, opgehangen of verspreid die ook in de
gebouwen van de Contractor zelf zijn geplaatst, opgehangen of verspreid en zulks uitsluitend met
toestemming van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.

2.8

Bezoekers
Contractors mogen uitsluitend bezoekers meebrengen naar de SABIC <…>-site indien de door
SABIC benoemde vertegenwoordiger hiervoor van tevoren toestemming heeft gegeven en dienen
zich in alle gevallen te houden aan de regels voor bezoekers van SABIC.

2.9

Fotograferen / filmen
Camera’s zijn niet toegestaan op de SABIC <…>-site en het maken van foto’s / films van
eigendommen van de Opdrachtgever of een deel daarvan is verboden, tenzij hiervoor tevoren
schriftelijke toestemming van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger is gegeven.
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2.10

Hekwerk/afscherming
Hekwerk/afscherming dient om zones waar andere regels en veiligheidsvoorschriften gelden, af te
schermen of te omgeven. De Contractor mag uitsluitend het hekwerk verbreken of een afgeschermd
gebied betreden als hiervoor toestemming is gegeven door de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger en dient zich aan de voorwaarden van de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger te houden.

2.11

Communicatieapparatuur
Op de SABIC <…>-site mag communicatieapparatuur uitsluitend worden gebruikt indien hiervoor
tevoren schriftelijke toestemming is gegeven door de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.
Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de fabrieken. Chauffeurs in rijdende voertuigen dienen zich
te houden aan de geldende wetgeving en eventuele plaatselijke regels (bijv. handsfree bellen of
helemaal niet bellen).

2.12

Alcohol / drugs
Het is verboden om op de SABIC-site <…> alcohol of drugs in bezit te hebben of te gebruiken.

2.13

Explosieven
Om explosieven naar de SABIC <…>-site te kunnen brengen, dient de Contractor eerst schriftelijke
toestemming hiervoor te verkrijgen van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.

2.14

Vuurwapens
Vuurwapens (waaronder geweren, luchtdrukwapens en nepwapens) mogen in geen enkel geval naar
de SABIC <…>-site worden meegebracht.

2.15

Geluid
De Contractor dient de Werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren en het geluidsniveau op
een zo laag mogelijk niveau te houden. In gevallen waar een hoog geluidsniveau onvermijdelijk is,
dient de Contractor de door SABIC benoemde vertegenwoordiger voor aanvang van de
Werkzaamheden hiervan op de hoogte te brengen.
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De Contractor dient zich te allen tijde te houden aan de regels van de SABIC-site voor
gehoorbescherming. Deze regels worden meegedeeld of aangegeven door middel van
veiligheidsinstructies/training, plaatselijke borden of middels SABIC-werkvergunningen door de
door SABIC benoemde vertegenwoordiger.
2.16

Persoonlijke elektrische apparaten
Medewerkers van de Contractor mogen geen persoonlijke elektrische apparaten, zoals zaklampen,
radiotoestellen of gehoortoestellen, meebrengen in de SABIC-fabrieken tenzij hiervoor
toestemming is gegeven door de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.

2.17

Rookzones & ontstekingsbronnen
Het is verboden om enige ontstekingsbron bij zich te dragen in de fabrieken van SABIC <…>.
Roken is verboden met uitzondering van de speciaal hiertoe voorziene rookzones buiten de
fabrieken. De Contractor dient bij de Opdrachtgever na te vragen in welke gebieden roken is
toegestaan en dient zich te allen tijde aan de eisen van de Opdrachtgever te houden.

2.18

Vuur
Het is ten strengste verboden om onder welke omstandigheden dan ook vuur aan te steken op de
SABIC <…>-sites.

3

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN

3.1

Veiligheidsbeleid
Naast de in de Algemene Contractvoorwaarden omschreven veiligheidseisen, wordt er speciale
aandacht gevestigd op het feit dat de Contractor duidelijk omschreven veilige systemen van werken
dient vast te leggen voor zijn activiteiten op de SABIC <…>-site en deze systemen actief dient te
controleren. Voor aanvang van ieder nieuw contract dient de Contractor zijn actuele
veiligheidsbeleid ter goedkeuring voor te leggen aan de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.
De controlesystemen dienen voor het begin van de Werkzaamheden te worden overeengekomen met
de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.
De Contractor dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers zich houden aan zijn eigen
veiligheidsbeleid en aan de in het Contract bepaalde voorwaarden.

3.2

Veiligheidsinspecties
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De Contractor dient samen te werken met de door SABIC benoemde vertegenwoordiger tijdens
veiligheidsinspecties die worden uitgevoerd samen met het management van de Opdrachtgever en
bezoek van veiligheidsfunctionarissen.
3.3

Veiligheidsgedrag
Op verzoek van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger zal de Contractor deelnemen aan het
Veiligheidsgedrag programma van SABIC.

3.4

SHE-introductie, training en werkvergunning
De Contractor dient bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger na te vragen welke afspraken
inzake introductieopleiding, trainingen en werkvergunningen van toepassing zijn op de
Werkzaamheden en dient zich hieraan te houden. Ter verduidelijking volgen hier de belangrijkste
eisen:


Alle contractors die Werkzaamheden uitvoeren op SABIC-sites dienen een volledige SHEintroductieopleiding te volgen tenzij het werk dringend of van korte duur is (korter dan 1
dag) waarbij de persoon te allen tijde wordt vergezeld door een door SABIC benoemde
opzichter.



Alle bezoekers dienen de introductie voor bezoekers van SABIC te volgen (indien van
toepassing) en dienen te allen tijde te worden vergezeld door een door SABIC aangewezen
persoon.



Alle Contractors die Werkzaamheden op de site gaan uitvoeren, hebben een Werkvergunning
nodig.

De Contractor wordt erop gewezen dat de afspraken met betrekking tot de opleiding, training en
werkvergunning uitsluitend voor de SABIC <…>-site gelden of zelfs maar voor een bepaalde zone
van de SABIC <…>-site.

3.5

Veiligheidspaspoort
De Contractor is verplicht om zich te houden aan het Client Contractor National Safety Passport
Scheme of EMSS (Employee Minimum Safety Standards m.b.t. het uit te voeren werk) om toegang
tot de site te krijgen. Indien de Contractor zich niet hieraan houdt, zullen de SHEintroductieopleiding en toegangspas worden geweigerd. Neem contact op met de vertegenwoordiger
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van de Opdrachtgever voor nadere informatie met betrekking tot de eisen waaraan moet worden
voldaan op het moment van toegang tot de site.
De Opdrachtgever levert gratis een SHE-introductieopleiding voor de gehele site, waarbij ook eisen
voor afzonderlijke fabrieken en algemene SHE-procedures voor de site worden behandeld. De
Contractor dient de uren die zijn Medewerkers bij deze SHE-introductieopleiding doorbrengen als
kostenpost op te nemen in de kosten voor de Werkzaamheden.
3.6

Welzijnsfaciliteiten
Tenzij specifiek anders overeengekomen en vastgelegd in het Contract, is de Contractor er
verantwoordelijk voor om te voorzien in zijn eigen welzijnsfaciliteiten en om deze schoon en netjes
te houden naar tevredenheid van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.
Deze faciliteiten dienen te voldoen aan de actuele wettelijke bepalingen en de normen van de
Opdrachtgever. (zie artikel 7.1)

3.7

Beschikbaarstelling van veiligheidsmiddelen/-apparatuur
De Contractor dient aan zijn medewerkers geschikte veiligheidsmiddelen/-apparatuur ter
beschikking te stellen voor het uitvoeren van de Werkzaamheden en ze te trainen in de omgang
hiermee. De Contractor dient er daarnaast voor te zorgen dat de veiligheidsmiddelen of -apparatuur
goed wordt onderhouden en niet verkeerd wordt gebruikt.
Alle veiligheidsmiddelen of -apparatuur dient te allen tijde te voldoen aan de actuele voorschriften
en normen.

3.8

Rapportage van ongelukken en gevaarlijke gebeurtenissen
De Contractor dient de door SABIC benoemde vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte te
brengen indien zich een letselgeval, ongeluk of gevaarlijke gebeurtenis op de SABIC <…>-site heeft
voorgedaan waarbij zijn medewerkers betrokken zijn en dient zijn medewerking te verlenen indien
de Opdrachtgever een onderzoek instelt of andere maatregelen neemt om herhaling van een dergelijk
voorval te voorkomen.

3.9

Veiligheidstraining
De Contractor dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers goed zijn opgeleid voor het uit te voeren
werk en arbeidsgeschikt zijn. De Contractor dient regelmatig gesprekken inzake veiligheid met zijn
medewerkers te houden (zorg ervoor dat dagelijks aan de LMRA (Last Minute Risk Assessment)
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wordt deelgenomen, organiseer wekelijkse SHE-meetings) en regelmatig eventueel door de
Opdrachtgever verstrekte informatie m.b.t. veiligheid door te geven.
3.10

Veiligheidsdocumenten
De Voorschriften verplichten de Contractor ertoe om gegevens bij te houden met betrekking tot
inspecties, de veiligheid van werken, steigers en om deskundigen en toezichthouders voor veiligheid
enz. te benoemen. Deze gegevens dienen op verzoek door de Contractor ter beschikking worden
gesteld aan de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.

3.11

Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen of chemicaliën op de SABIC <…>-site zijn uitsluitend toegestaan indien
hiervoor toestemming is verleend door de door SABIC benoemde vertegenwoordiger.
De Contractor dient ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen voor de omgang en opslag van
gevaarlijke chemicaliën en materialen op de SABIC <…>-site zijn geïdentificeerd en worden
opgevolgd in overeenstemming met de actuele regels en eisen van de Opdrachtgever.

3.12

Noodprocedures
De door SABIC benoemde vertegenwoordiger zal de Contractor informatie verstrekken met
betrekking tot de noodprocedures voor de SABIC-site waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
De Medewerkers van de Contractor dienen zich te allen tijde aan de noodprocedures te houden,
waartoe ook behoort dat ze zich houden aan de informatie die op de plaatselijke veiligheidsborden
staat, inclusief informatie in de vorm van mededelingen in fabrieken.
De Contractor dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers bekend zijn met de manieren om
medische hulpdiensten, de brandweer of andere hulpdiensten op de SABIC <…>-site te contacteren
en om ze naar de plek waar het incident heeft plaatsgevonden te dirigeren.
De SABIC <…>-sites beschikken over hulpdiensten, maar de Contractor dient te begrijpen dat deze
hulpdiensten slechts als back-up voor de hulpdiensten van de Contractor fungeren. De Contractor
dient navraag te doen bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger om te achterhalen welke
mate van ondersteuning de hulpdiensten van de Opdrachtgever bieden.
In overeenstemming met de actuele regelgeving is de Contractor verantwoordelijk voor de eerste
hulp voor zijn medewerkers. In geval van nood mogen personen die hiertoe niet zijn opgeleid geen
reddingspogingen ondernemen of andere hulp bieden.
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3.13

Brandbeveiliging en brandbestrijdingsapparatuur
De Contractor dient aan de door SABIC benoemde vertegenwoordiger aan te tonen dat afdoende
voorzorgsmaatregelen zijn genomen om brand te voorkomen in gebouwen, tijdelijke faciliteiten of
werkzones op de SABIC <…>-sites waarvoor de Contractor het beheer op zich heeft genomen.
Hieronder valt tevens het voorzien in de noodzakelijke brandbestrijdingsapparatuur.

3.14

Veiligheidsmededelingen
De Contractor dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers bekend zijn met en zich houden aan de
veiligheidsmededelingen van SABIC.

3.15

Veiligheidsvertegenwoordiger
De Contractor dient een van zijn medewerkers te benoemen tot veiligheidsvertegenwoordiger die
verantwoordelijk is voor SHE op de site. Afhankelijk van de omvang van deze taak, kan deze rol in
voltijd, in deeltijd, als incidenteel of in combinatie met andere rollen worden vervuld.

4

WERKVERGUNNINGEN

4.1

Toestemming om te werken
Als de Contractor de algemene schriftelijke toestemming heeft ontvangen om met de
Werkzaamheden te beginnen, mag niets worden ondernomen voordat de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger heeft nagegaan of er een werkvergunning is vereist. Tenzij anders
overeengekomen met de door SABIC benoemde vertegenwoordiger, is er voor alle door Contractors
uit te voeren werkzaamheden een officiële werkvergunning vereist, dus in geval van twijfel dient de
Contractor niet zonder een dergelijke vergunning te beginnen met de Werkzaamheden.
De Contractor dient bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger na te vragen welke SHEprocedures van toepassing zijn op de werkvergunningen en dient zich te allen tijde aan deze
procedures te houden.
Behalve een werkvergunning voor alle Werkzaamheden kunnen nog andere vergunningen
noodzakelijk zijn voor zaken als graafwerkzaamheden, toegang tot daken, branden, lassen of slijpen,
toegang tot gesloten ruimtes, onderbreken van onder spanning staande elektrische leidingen, gebruik
van elektrische apparatuur, waaronder mobiele machines, toegang voor voertuigen en het werken
aan onder spanning staande systemen. De Contractor mag dergelijke Werkzaamheden niet uitvoeren
zonder dat hij de hiervoor noodzakelijke vergunningen van de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger heeft gekregen.
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Informatie over het vergunningstelsel bij SABIC wordt verstrekt tijdens de SHEintroductieopleiding.
5

WERKGERELATEERDE ZAKEN

5.1

Werkbekwaamheid
De Contractor dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers en eventuele onderaannemers over de
noodzakelijke vaardigheden beschikken om hun werk te kunnen uitvoeren.

5.2

Arbeidsgeschikt
Alle medewerkers van de Contractor op de SABIC <…>-site dienen arbeidsgeschikt te zijn. Als de
door SABIC benoemde vertegenwoordiger een van de medewerkers van de Contractor niet
arbeidsgeschikt acht, zal de Contractor de betreffende medewerkers van de SABIC <…>-site
verwijderen, zonder dat de Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk kan worden houden.
De Contractor hanteert een beleid ter voorkoming van drugs- en alcoholmisbruik.
ATTENTIE – Indien zich een ernstig incident op een SABIC-site voordoet waarbij medewerkers
van de Contractor zijn betrokken, zullen deze medewerkers verplicht aan een drugs- en alcoholtest
worden onderworpen.

5.3

Besmettelijke ziektes
Indien een medewerker van de Contractor die op de SABIC <…>-site werkt of er in het recente
verleden heeft gewerkt, aan een besmettelijke ziekte lijdt of hiermee in aanraking is gekomen, dient
de Contractor de door SABIC benoemde vertegenwoordiger hiervan op de hoogte te brengen; deze
medewerker mag pas weer op het werk verschijnen indien de Contractor hiervoor toestemming geeft
en de medewerker een bewijs van goede gezondheid van een arts kan overleggen.

5.4

Tewerkstelling van andere medewerkers
De Contractor zal:
(a)

geen personen in dienst nemen voor of in verband met de Werkzaamheden die op dat moment
medewerkers van de Opdrachtgever zijn.

5.5

Vakbonden
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Voor bezoeken van vakbondsvertegenwoordigers aan de medewerkers van de Contractor op de
SABIC <…>-site is voorafgaande toestemming van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger
vereist.
Medewerkers van de Contractor mogen geen vakbondsbijeenkomsten op de SABIC <…>-site
houden zonder voorafgaande toestemming van de Contractor en de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger.
5.6

Gedrag op de SABIC <…>-site
Zolang ze zich op de SABIC <…>-site bevinden, zullen medewerkers van de Contractor zich
verantwoordelijk gedragen en niets doen dat hen of anderen in gevaar zou kunnen brengen.
De medewerkers van de Contractor mogen geen enkele vorm van handel of werk op de SABIC
<…>-site uitvoeren behalve die welke verband houden met de werkzaamheden die met de
Opdrachtgever zijn overeengekomen.
De medewerkers van de Contractor mogen uitsluitend bijdragen aan inzamelingsacties die binnen
de groep medewerkers van de Contractor worden gehouden.
Medewerkers van de Contractor mogen geen sterke drank of drugs naar de SABIC <…>-site
meebrengen of deze van enige persoon op de SABIC <…>-site aannemen.
Medewerkers van de Contractor mogen geen weddenschappen aanvaarden of aangaan, of aan enige
vorm van gokken deelnemen zolang ze zich op de SABIC <…>-site bevinden.

5.7

Overheidsbezoeken
De Contractor dient de SABIC-vertegenwoordiger van alle eventuele bezoeken van inspecteurs van
regelgevende instanties aan SABIC-sites vroegtijdig op de hoogte te brengen. Indien het bezoek
discretionair is, dient tevoren toestemming te worden gevraagd aan de SABIC-vertegenwoordiger.

6

ADMINISTRATIE

6.1

Levering materiaal
De Contractor dient bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger na te vragen welke procedures
gelden voor de levering van materiaal.

7

SITE GEBRUIK EN HUISHOUDING

Aanvullende voorwaarden- Werkzaamheden op SABIC sites in Europe

Doc Ref: …

Uitgegeven door: Center of Excellence
Policies & Compliance Procurement
Europe

Pagina: 16 of 22

Datum uitgave: Juli 2011

7.1

Tijdelijke gebouwen
De Contractor mag geen keten, kantoren of tijdelijke gebouwen op de SABIC <…>-site plaatsen
zonder hiervoor eerst toestemming van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger te hebben
gekregen.
Alle door de Contractor geplaatste tijdelijke gebouwen dienen in alle opzichten aan de betreffende
eisen van de SABIC <…>-site en aan de toepasselijke regelgeving te voldoen.

7.2

Afvoer van afval & recycling
De Contractor dient bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger na te vragen in hoeverre de
Contractor verantwoordelijk is om op eigen kosten te zorgen voor de veilige inzameling, opslag en
afvoer van alle afval afkomstig van de werkgebieden, kantoren, keten en werkplaatsen.
Van de Contractor wordt verwacht dat hij regelingen heeft getroffen voor afvoer / recycling die
voldoen aan de eisen van SABIC en de toepasselijke regelgeving.
De Contractor dient te allen tijde te zorgen voor een hoog niveau van netheid en hygiëne in die
gebieden en/of gebouwen waar de Werkzaamheden plaatsvinden of waartoe hij toegang heeft.
Alle afval en al het recyclebare materiaal dient te worden afgevoerd en opgeslagen in specifieke
door de SABIC-vertegenwoordiger aangewezen tijdelijke opslagplaatsen; illegaal dumpen of
verbranden van afval op SABIC-sites is ten strengste verboden.
De afvoer van afval (inclusief gevaarlijk afval, zoals asbest) dient plaats te vinden in
overeenstemming met de site-procedures van SABIC en met de toepasselijke wettelijke bepalingen
en de plaatselijke regelgeving. Gewoonlijk zal voor de afvoer van afval van SABIC-sites officiële
goedkeuring en toestemming van SABIC vereist zijn. Alle afvalverwijderingsprocedures van
Contractors op SABIC-sites dienen voor aanvang van de Werkzaamheden door de door SABIC
benoemde vertegenwoordiger te worden goedgekeurd.

8

EISEN VOOR SPECIFIEKE ACTIVITEITEN EN INSTALLATIES

8.1

Specificaties en formulieren
De volgende specificaties van de Opdrachtgever zijn van toepassing, indien noodzakelijk, en dienen
door de Contractor te worden aangehouden:
Afgeven van de werkconditielijsten van de Contractor inclusief namen en gewerkte uren.
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Bewijs leveren van het naleven van:
-

De voorschriften t.a.v. geïnstalleerde gezondheids- en welzijnsfaciliteiten van Contractor.

-

De voorschriften t.a.v. tijdelijke elektrische installaties en gebruik ervan door Contractor;

-

Voorschriften t.a.v. verplaatsing van zware mobiele kranen, zware voertuigen en
uitzonderlijke transporten van de Contractor.

Melding van ongevallen door Contractors op SABIC <…>-sites
Exemplaren zijn op verzoek bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger verkrijgbaar.
8.2

Werk in de omgeving van eigendom van de Opdrachtgever
Als een Contractor werkzaamheden moet uitvoeren in de buurt van eigendom van de Opdrachtgever,
zoals installaties, een pijpleiding of een kabel, dient de Contractor contact op te nemen met de door
SABIC benoemde vertegenwoordiger en te vragen welke voorzorgsmaatregelen er genomen dienen
te worden om beïnvloeding tussen zijn werk en het eigendom van de Opdrachtgever te voorkomen.

8.3

Elektrische installaties en apparatuur
Elektrische installaties en apparatuur die door de Contractor worden benut dienen te voldoen aan de
bepalingen in de Regels en Procedures van de SABIC <…>-site. De Contractor dient aan de door
SABIC benoemde vertegenwoordiger te vragen welke normen gelden voordat hij apparatuur naar
de site brengt en dient zich te allen tijde hieraan te houden.

8.4

Toegang tot vaten/besloten ruimtes
SABIC handhaaft strenge regels met betrekking tot toegang tot besloten ruimtes en definieert een
besloten ruimte op een manier die niet meteen voor iedereen duidelijk zal zijn. De medewerkers van
de Contractor mogen geen vat, tank, mangat, afvoerbuis, put, pijpleidingkanaal, vatommanteling
(skirt) of andere besloten ruimte betreden zonder de schriftelijke toestemming van de door SABIC
benoemde vertegenwoordiger, die de Voorwaarden voor toegang zal bepalen.
ATTENTIE – De definitie van SABIC van toegang tot besloten ruimte omvat tevens ‘kijk’-acties
middels hoofd en schouder.

8.5

Regels inzake ioniserende straling
Radioactieve stoffen en röntgenapparatuur mogen uitsluitend op de SABIC <…>-site worden
gebracht nadat hiervoor schriftelijke toestemming is verleend en de instructies met betrekking tot
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het gebruik van dergelijke materialen zijn ontvangen van de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger. De Contractor dient over specifieke procedures te beschikken voor de omgang
met ioniserende straling en hierbij dienen ook de namen van zijn supervisors en adviseurs voor
stralingsbescherming te zijn vermeld.
8.6

Grondwerkzaamheden (graafwerkzaamheden)
Er zullen geen graaf- of heiwerkzaamheden worden gestart zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger die de Contractor op de hoogte zal
brengen van de ligging van ingegraven pijpleidingen en kabels. De Contractor dient zich te houden
aan alle speciale voorzorgsmaatregelen, zoals handmatig graven, die de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger kan verlangen in het kader van een vergunning voor de werkzaamheden.
Sommige graafwerkzaamheden van bepaalde omvang en een bepaalde vorm kunnen onder de
regeling van SABIC voor toegang tot besloten ruimtes vallen. Neem in geval van twijfel contact op
met de SABIC-vertegenwoordiger.

8.7

Explosief hanterend gereedschap
De Contractor mag geen explosief hanterend gereedschap of patronen (gereedschap dat
gebruikmaakt van een explosieve lading om bevestigingsmiddelen aan te brengen in een
basismateriaal zoals beton) naar de SABIC <…>-site brengen zonder hiervoor eerst schriftelijk
toestemming van de door SABIC benoemde vertegenwoordiger te hebben ontvangen.

8.8

Werken op hoogte
De Contractor heeft geen recht van toegang tot enig bestaand dak tenzij hiervoor toestemming is
verleend door de door SABIC benoemde vertegenwoordiger en ook dan alleen volgens de
Voorwaarden die door de door SABIC benoemde vertegenwoordiger in overeenstemming met de
SABIC-siteprocedures zijn vastgelegd.

8.9

Toegang en steigers
De Contractor dient ervoor te zorgen dat de ingangen en uitgangen voor zijn werkzaamheden op de
site veilig zijn.
Op de SABIC <…>-site dient de Contractor bij de door SABIC benoemde vertegenwoordiger te
vragen of er beperkingen van toepassing zijn op zijn Werkzaamheden (bijv. gebruik van
aluminiumlegering of andere systemen).
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Het opstellen van steigers dient te gebeuren volgens de wettelijke vereisten en SABIC-regels met
betrekking tot het veilig bouwen en het werken op hoogte.
De wettelijk verplichte gegevens van de steigerinspecties dienen op de SABIC <…>-site te worden
bewaard.
Voor het werken op hoogte op SABIC-sites gelden strenge voorschriften waarbij het gebruik van
een permanent of tijdelijk werkplatform een eerste vereiste is.
ATTENTIE – Het gebruik van onbeveiligde of niet bevestigde ladders op de site is niet toegestaan.
8.10

Afzettingen
Afzettingen dienen te voldoen aan de eisen van de regels en procedures van de SABIC <..>-site.
Indien afzettingen nodig zijn om het personeel of eigendom van de Opdrachtgever of doorgangen
tegen voertuigen te beschermen, dient de Contractor ervoor te zorgen dat deze geschikt zijn voor het
doel. Indien nodig, zal de Contractor voor verlichting en controle zorgen en zal dergelijke
afzettingen en verlichting goed onderhouden. Op afzettingen dient het doel ervan te worden
aangegeven.
Eventueel noodzakelijke afzettingen om te voorkomen dat medewerkers in op maaiveldhoogte of
hoger aangebrachte openingen vallen, dienen aan de SABIC-siteregels te voldoen. Voor het maken
van een opening en het opstellen van afzettingen is voorafgaande goedkeuring van SABIC vereist.
Neem bij twijfel contact op met de SABIC-vertegenwoordiger.
ATTENTIE – Alle afzettingen die zijn geplaatst om te voorkomen dat medewerkers in putten vallen,
dienen te zijn opgebouwd uit stevige frames en dienen het gewicht van een persoon die er tegenaan
valt op te kunnen vangen.

8.11

Bovenloopkraan
Indien een Contractor op of in de buurt van een bovenloopkraan of de rails ervan moet werken, mag
hij pas met dit werk beginnen als hij hiervoor schriftelijke toestemming van de door SABIC
benoemde vertegenwoordiger heeft gekregen.

8.12

Wet / regelgeving
Voordat kan worden begonnen met bouw- of sloopwerkzaamheden die aan de regelgevende instantie
dienen te worden gemeld, dient de Contractor contact op te nemen met de door SABIC benoemde
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vertegenwoordiger om te bepalen wie zal worden benoemd voor de betreffende, met dit werk
samenhangende functies.
8.13

Vallen van materiaal
Het is niet toegestaan om gereedschappen, materialen of afval van een hoogte te laten vallen, tenzij
hierbij een veilige methode wordt gehanteerd die door de SABIC-vertegenwoordiger is
goedgekeurd.

8.14

Brandgevaarlijk werk
Voordat de Contractor begint met Werkzaamheden waarbij wordt gebrand of gelast of waarbij grote
hitteontwikkeling plaatsvindt of open vlammen worden toegepast, dient hij na te gaan of er
beperkingen inzake brandgevaarlijk werk gelden en of hiervoor vergunningen van de door SABIC
benoemde vertegenwoordiger noodzakelijk zijn. Tijdens het uitvoeren van dergelijke
Werkzaamheden, dient de Contractor zich aan alle in de vergunning genoemde controles en
beperkingen te houden.

8.15

Gevaarlijke stoffen
Er mogen geen gevaarlijke stoffen op de SABIC <…>-site te worden gebracht zonder dat de door
SABIC benoemde vertegenwoordiger tevoren hiervan op de hoogte is gebracht en er met hem een
procedure voor de veilige omgang en opslag van de stoffen is afgesproken.

8.16

Touwkabels
Voor hijswerkzaamheden mogen uitsluitend in goede toestand verkerende en officieel
gecertificeerde touwkabels worden gebruikt.

8.17

Las-/brandapparatuur
Alle gaslas- en gasbrandapparaten dienen te zijn voorzien van volgens de betreffende norm (BS/EN)
goedgekeurde vlamterugslagapparatuur.
Voor alle brandgevaarlijk werk dient de Contractor in overeenstemming met de betreffende
werkvergunningen de juiste brandblussers ter beschikking te stellen. Vuurwerendematerialen die
voor het afdekken of afschermen van brandgevaarlijk werk worden gebruikt, dienen te voldoen aan
de SABIC-sitenormen. Neem in geval van twijfel contact op met de SABIC-vertegenwoordiger.
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Om zwerfstroom te voorkomen, dienen werkstukkabels zo dicht mogelijk bij het laspunt te worden
bevestigd. Installaties of apparatuur mogen uitsluitend worden gebruikt voor het bevestigen van de
werkstukkabels indien de door SABIC benoemde vertegenwoordiger hiervoor schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
8.18

Gasflessen
Gasflessen die worden gebruikt in werkplaatsen of in een fabrieksomgeving, dienen gewoonlijk in
een speciaal hiervoor bedoeld wagentje te worden geplaatst. Als flessen met een kraan moeten
worden opgehesen, dienen ze te worden vastgemaakt aan speciaal hiervoor bedoelde frames of
wagentjes/karretjes die ontworpen en getest zijn om te worden opgehesen.
Indien gasflessen niet worden gebruikt, dienen ze in speciaal hiervoor bedoelde kooien te worden
opgeslagen, uit de buurt van direct zonlicht en van gebouwen, op een door de door SABIC benoemde
vertegenwoordiger goedgekeurde plek.

8.19

Hijsen
Bij hijswerkzaamheden mogen geen bestaande constructies worden gebruikt die niet door de
Opdrachtgever zijn aangeduid als zijnde geschikt voor dit doel. Hetzelfde geldt voor leidingen of
apparatuur. De Contractor dient ervoor te zorgen dat alle hijsapparatuur waarvoor de Contractor
verantwoordelijk is, voldoet aan alle betreffende (Britse of EN) normen en op de correcte manier
wordt gebruikt en onderhouden( bijv. BS 7121 “Code of practice for safe use of cranes”).
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