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PROCEDURE 

VEILIGHEID-, GEZONDHEID- EN MILIEUEISEN  
INGEHUURDE DIENSTEN 

 

MANAGEMENTSYSTEEM EIGENAAR: KAM VERSIE: 20.02 SCOPE: GROEP PR.08.01.P 
     

     

 

1 INLEIDING 
 

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld voor ingehuurde en uitbestede diensten, waaronder; 

onderaannemers, nevenaannemers en zelfstandigen die namens de Hakkers Groep projectmatig worden 

ingezet. De VGM-eisen kunnen project specifiek nog worden uitgebreid als de opdrachtgever of 

opdrachtnemer dit eist. 

De VGM-eisen zijn onderverdeeld in: algemene eisen die voor iedere dienstenleverende partij gelden, 

aanvullende eisen voor onderaannemers, en aanvullende eisen voor inhuur. 

 

2 DEFINITIES 
 

Onderaannemer:  Onderneming die werk uitvoert en aanstuurt in opdracht van hoofdaannemer.  

Inhuur:  Ingehuurde diensten zoals materieel inclusief personeel, werk verricht door 

zelfstandigen of ingeleend personeel via een uitzendbureau. Aansturing vindt plaats 

door hoofdaannemer. 

Partij:    Onderaannemer of inhuur.  

 

3 VGM-EISEN INGEHUURDE DIENSTEN 
 

3.1 ALGEMENE EISEN AAN DIENSTENLEVERENDE PARTIJEN 

1. De partij dient te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn 

van de door/via de onderaannemer tewerkgestelde medewerkers, te bevorderen om ongevallen en ziekten, 

veroorzaakt door het werk, te voorkomen.  

2. De partij zorgt ervoor dat de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers bij de uitvoering van de 

werkzaamheden gewaarborgd is door hen goed uit te rusten met persoonlijke beschermingsmiddelen en te 

voorzien van de, voor de uitvoering van hun werkzaamheden, benodigde arbeidsmiddelen (zoals 

gereedschappen en hijsmiddelen). De arbeidsmiddelen dienen zichtbaar (goed)gekeurd te zijn. Op het 

arbeidsmiddel moet een sticker zijn aangebracht met vermelding van de laatste en de eerstvolgende 

keuringsdatum. Ook moet het gebruiksdossier opvraagbaar zijn. 

3. De partij zorgt dat zijn medewerkers beschikken over de, voor de uitvoering van hun werkzaamheden, 

benodigde opleiding, ervaring, kennis en kunde en voorts dat zij bekend zijn met het gebruik van de hen ter 

beschikking gestelde arbeidsmiddelen. De onderaannemer zorgt dat zijn medewerkers in ieder geval 

beschikken over een geldig VCA-diploma (VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden en Basisveiligheid-VCA 

voor operationele medewerkers). 

4. Medewerkers van de partij die jonger zijn dan 18 jaar mogen geen werkzaamheden uitvoeren tenzij de 

hoofdaannemer hiervoor toestemming heeft gegeven. 

5. De partij dient zorg te dragen dat medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden geïntroduceerd en 

geïnstrueerd worden en dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toezicht te houden op de naleving 

van deze VGM-eisen welke o.a. zijn vastgelegd in het vigerende PR.07.05.I VGM-Reglement.  

6. De (eerstverantwoordelijke) uitvoerder van de hoofdaannemer dient direct (mondeling) op de hoogte gesteld 

te worden van calamiteiten, ongevallen, bijna-ongevallen, (milieu)incidenten, gevaarlijke situaties, en 

dergelijke. De melding wordt op verzoek schriftelijk gerapporteerd aan de hoofdaannemer. 

7. Als deze VGM-eisen niet worden nageleefd heeft de hoofdaannemer het recht om de partij en/of zijn 

medewerkers de toegang tot het project/de bouwplaats te ontzeggen. De hier eventueel uit voortvloeiende 

kosten voor de hoofdaannemer worden doorberekend aan de partij.  

 

3.2 AANVULLENDE EISEN INHUUR  

1. De partij dient zich op de hoogte te stellen en te conformeren aan de projectspecifieke en algemene Risico 

Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van hoofdaannemer om inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te 

kunnen verkrijgen. 
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2. De partij dient zeker te stellen dat binnen een aanwezige ploeg minimaal één medewerker de Nederlandse of 

Engelse taal voldoende beheerst, zodat de werkzaamheden veilig en kundig uitgevoerd kunnen worden.  

3. Zelfstandigen dienen in het bezit te zijn van een geldig VOL-VCA-diploma.  

 

3.3 AANVULLENDE EISEN ONDERAANNEMER  

1. De onderaannemer dient op projectniveau een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren om inzicht 

in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te kunnen verkrijgen. 

2. De onderaannemer dient de Bedrijfshulpverlening (BHV) op zodanige wijze met hoofdaannemer af te stemmen 

zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en bedrijfshulpverleners hun taken kunnen 

uitvoeren overeenkomstig het bedrijfsnood/calamiteitenplan van de hoofdaannemer. De onderaannemer zorgt 

dat zijn medewerkers beschikken over de benodigde BHV-middelen. 

3. Indien er hijsmiddelen worden ingezet bij de uitvoering van de werkzaamheden dan wijst de onderaannemer 

één of meerdere hijsbegeleiders aan om alle door de onderaannemer uitgevoerde hijswerkzaamheden te 

begeleiden. Een hijsbegeleider spreekt dezelfde taal als de machinist en beschikt over de benodigde ervaring, 

kennis en kunde (is aantoonbaar bekwaam) om deze taak uit te voeren. 

4. De onderaannemer dient één direct leidinggevende aan te wijzen die tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden altijd aanwezig is. Deze leidinggevende spreekt Nederlands of Engels om over de uitvoering 

van de werkzaamheden en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het bijzonder te kunnen 

communiceren. 

 

 

 

 

4 REFERENTIEDOCUMENTEN EN VERWIJZINGEN 
 

Nummer Document 

PR.05 Opleiding & kwalificatie 

PR.07 Voorlichting en instructie 

PR.08 Inkoop 

PR.13 Ongevallen en incidenten 

PR.19 Arbomanagement 

  

 

 

5 REVISIE STATUSOVERZICHT 
 

Versie Datum Wijzigingen 

20.01 11-05-2020 Nieuw - initieel document 

20.02 01-10-2020 Onderverdeling en enkele wijzigingen hieromtrend aangebracht.  

   

   

   

 


