
AIM Recycling Europe nv 
 

Werken met derden 

 

1 Veiligheidsafspraken 

1.1 Verplichtingen van de werknemers van de derde 

Werknemers van de derde die werkzaamheden komen uitvoeren in AIM Recycling NV dienen steeds 

te zorgen voor hun veiligheid en veiligheid van anderen door o.a. volgende regels te respecteren: 

- Op juiste wijze gebruik maken van machines, gereedschappen, vervoermiddelen etc 

- Op juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hen ter 

beschikking gesteld zijn. 

- De veiligheidsvoorzieningen van machines en installaties niet uitschakelen, veranderen of 

verplaatsen. 

- Hun hiërarchische lijn of de contactpersoon van AIM Recycling Europe nv onmiddellijk 

verwittigen van iedere situatie waarvan zij vermoeden dat deze een ernstig gevaar kan zijn 

voor de veiligheid en de gezondheid. 

- Meewerken aan het preventiebeleid binnen AIM Recycling Europe nv. 

- Bijstand verlenen zodat er kan voor gezorgd worden dat de arbeidsomstandigheden veilig 

zijn. 

- Elke vorm van pesterijen en discriminatie is ten strengste verboden. 

 

1.2 Toegang tot het bedrijf voor het personeel van derden 

-  Alleen personen die vereist zijn voor de uitvoering van de omschreven taken in het contract    

zijn toegelaten in het bedrijf. 

- Deze medewerkers zullen zich elke dag aanmelden aan het onthaal. Op de aanvangsdag van 

de werken wordt het formulier veiligheidsinstructies ondertekend. 

- Het is verboden om beeldopnameapparatuur in de onderneming te brengen. Voor elke 

beeldopname moet vooraf toestemming verkregen zijn. 

- Werknemers van derden mogen geen informatie over de installaties en (product-)processen 

aan derden meedelen. 

- Alle informatie in kader van de opdracht blijft eigendom van AIM Recycling Europe nv. 

- Jongeren onder de 18 jaar moeten specifiek aangemeld worden, in kader van verboden 

activiteiten voor jongeren. ( werken met chemische agentia, werken op hoogte, werken aan 

hoogspanning, ..) 
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1.3 Toegang met voertuigen tot het bedrijfsterrein 

- Personenwagens dienen steeds te parkeren op de personeelsparking. 

 

- Parkeren op parkeerplaatsen voor bezoekers is niet toegestaan.  

 

- Bij gebeurlijke schade aan of diefstal van voertuigen is AIM Recycling Europe nv niet 

aansprakelijk. 

 

- Werfketen en containers kunnen enkel na uitdrukkelijke toelating op het terrein komen, op 

voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden en dat dit geen hinder of gevaar 

met zich meebrengt voor het normale verkeer op het bedrijfsterrein. 

 

- Bij gebeurlijke schade aan de eigendommen of goederen van AIM Recycling Europe nv zal de 

schade op de aansprakelijke worden verhaald. 

 

- AIM Recycling Europe nv behoudt zich het recht om in kader van diefstalpreventie elk 

voertuig, aanhangwagen, bestelwagen, etc. die zich op het bedrijfsterrein bevindt of het 

terrein verlaat, te controleren. 

 

 

2 Algemene gedragsregels  

 

2.1 Gebruik van sanitaire installaties  

- De toiletten en douche mogen gebruikt worden door het personeel van derden, op 

voorwaarde dat zij de hygiëne respecteren en deze ruimtes proper achterlaten. 

-  De kleedkamers zijn voorbehouden voor het eigen personeel en eventuele uitzendkrachten. 

 

2.2 Werkkledij en verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen 

- In de werkplaatsen is het gebruik van aangepaste werkkledij en veiligheidsschoenen 

verplicht: 

  - veiligheidsschoenen 

  - helm 

  - handschoenen  

Bij het werken met roterende onderdelen zijn volgende maatregelen verplicht: 

  -  loshangende kledij is verboden 

 -  lange, loshangende haren zijn verboden 

 - handschoenen zijn verplicht 
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2.3 Het gebruik van alcoholische dranken en drugs op de werkvloer 

Het gebruik en bezit van alcohol en/of drugs is niet toegelaten in het bedrijf. Personen die hiervan in 

het bezit zijn zullen de toegang worden ontzegd.  Ook personen waarvan het vermoeden bestaat dat 

ze onder invloed zijn, hetzij door alcohol, drugs of medicatie kunnen de toegang geweigerd worden.  

 

2.4 Rookverbod 

Enkel op specifiek rookzones waar een asbak is voorzien, mag er gerookt worden. Sigarettenpeuken 

horen dan ook in deze asbakken en niet op de grond.  

Roken op andere plaatsen op het terrein is uitdrukkelijk verboden. Ook in de toiletten en de refter 

mag niet gerookt worden.  

 

2.5 Orde en netheid op de werkplaats 

Het materiaal en de uitrustingen van de derden moeten zodanig geplaats worden dat er geen enkel 

gevaar of hinder door kan ontstaan. De doorgangen en uitgangen, alsook de toegankelijkheid tot het 

EHBO-materiaal moet onder alle omstandigheden vrij blijven.  

Nooduitgangen, brandblussers, haspels, etc mogen nooit geblokkeerd worden.  

 

2.6 Diefstal en vandalisme 

Personen die betrapt worden op diefstal of op het opzettelijk beschadigen van goederen, 

uitrustingen, installaties of gebouwen die eigendom zijn van AIM Recycling Europe nv, zullen 

onmiddellijk de toegang tot het bedrijf ontzegd worden. Zij zullen ook juridisch aansprakelijk gesteld 

worden voor de veroorzaakte schade.  

Het meenemen van eigendommen is verboden, zelfs als het afval betreft. 

 

2.7 Camerabewaking en toegangscontrole 

AIM Recycling Europe nv is uitgerust met camera’s  en toegangscontrole. De logging van het 

beeldmateriaal kan ten allen tijde bekeken worden.  Bij onregelmatigheden zal dit tevens als 

bewijslast gebruikt worden naar de derde-contractant toe.  
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3 Vereisten , procedures en te nemen maatregelen voor en tijdens de werken 

 

3.1 Algemene vereisten voor de aanvang van de werken 

Voor de start van de werken is het verplicht een risicoanalyse uit te voeren in samenwerking met de 

contactpersoon van AIM Recycling Europe nv. Om de werkzaamheden onder zo gunstig mogelijke 

voorwaarden te laten verlopen is de derde-contractant verplicht om maatregelen te stellen die de 

veiligheid verzekeren van zijn werknemers.  

Elke onveilige situatie die zich voordoet tijdens de uitvoering van de werken wordt onmiddellijk 

gemeld bij de ploegleider van AIM Recycling Europe nv.  

De derde-contractor zal bij het beëindigen van de werken  de opdrachtgever verwittigen zodat deze 

zich ervan kan verzekeren dat: 

- De werkruimte in een veilige en opgeruimde staat wordt achtergelaten 

- De verantwoordelijke eventueel op de hoogte kan brengen van eventuele risico’s en te 

treffen maatregelen op vlak van veiligheid. 

 

3.2 Gebruik van arbeidsmiddelen, PBM’s en collectieve beschermingsmiddelen 

Het is verboden machines, toestellen of een ander arbeidsmiddel te bedienen die niet aan de derde-

contractant toebehoren. Enkel indien deze expliciet werd toegewezen kan hiervan worden 

afgeweken.  

De derde- contractant zal ervoor zorgen dat zijn personeel beschikt over aangepast materiaal en /of 

uitrustingen voor de uitvoering  van hun taak, evenals de beschermingsmiddelen.  (collectief en 

persoonlijk). Hij zal er ook op toezien dat zijn personeel deze gebruikt tijdens de uitvoering van hun 

taken.  

De opdrachtgever kan controle uitoefenen op de staat van de gebruikte beschermingsmiddelen, en 

of het personeel voldoende opgeleid is en over de nodige informatie beschikt om ze gepast te 

gebruiken.  

 

3.3 Werken op hoogte 

Bij werkzaamheden op hoogte dient de derde-contractant de nodige maatregelen te treffen zodat 

deze werken op een veilige manier kunnen uitgevoerd worden. Jongere werknemers en stagiairs 

mogen geen werken op hoogte uitvoeren.  

Veiligheidsharnassen moeten gedragen worden bij elk werk waarbij het gevaar voor vallen van 

hoogte bestaat en er geen afdoende collectieve beschermingsmaatregelen getroffen kunnen 

worden. Deze harnassen moeten vergezeld zijn  van een geldig  keuringsattest.  
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3.4 Werken aan elektriciteit 

Behalve voor bevoegde personen, is werken aan elektrische installaties verboden. Alle 

werkzaamheden aan dergelijke installaties moeten in overleg met de verantwoordelijke ploegleider 

van de opdrachtgever worden uitgevoerd.  

 

 

3.5 Milieu en afval 

AIM Recycling Europe nv heeft als streefdoel om steeds de milieureglementering in acht te nemen. 

Ook van derde-contractanten verwachten wij dat zij deze regelgeving onderschrijven. 

Bijkomend verbindt de derde-contractant zich er toe om: 

- Geen afval achter te laten op de terreinen en in de werkplaatsen. 

- Geen olie, solventen of ander vloeibaar afval in de riool te gieten. 

- Geen afval te verbranden. 

- De verantwoordelijke bij AIM Recycling Europe nv te verwittigen bij het morsen van 

chemische producten. De derde-contractant neemt maatregelen om de producten op te 

vangen en indien nodig te laten verwijderen. 

- Het gebruik van chemische producten vooraf te melden en de veiligheidsinformatiefiches te 

bezorgen. 

- Bij werken aan HVAC installaties maatregelen nemen zodat er geen schadelijke stoffen 

kunnen ontsnappen. 

- Geen industrieel afvalwater te lozen  
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4 Psychosociale aspecten en grensoverschrijdend gedrag  

Zoals wettelijk verplicht wordt bij AIM Recycling Europe nv een register bijgehouden met de 

meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan zowel slaan op pesterijen  en geweld als op 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit register bevat de verklaringen van de werknemers en een 

beschrijving van de feiten.  Deze feiten worden geregistreerd ongeacht de hoedanigheid van de 

klager of de aanklager.  

Werknemers van derde-contractanten kunnen in geval dat men te maken krijgt met één van 

bovenstaande situaties beroep doen op de vertrouwenspersoon van z’n eigen werkgever of van AIM 

Recycling Europe nv.  

 

 

 

 

5 Onveilige derden weren 

Wanneer wij vaststellen dat de derde-contractant zijn wettelijke verplichtingen inzake welzijn van de 

werknemers op het werk niet naleeft, zal deze derde-contractant geweerd worden. Bovendien zal 

AIM Recycling Europe nv de nodige maatregelen treffen om het welzijn van de werknemers veilig te 

stellen, en dit op kosten van de derde-contractant.  

Als dergelijke situaties zal AIM Recycling Europe nv eerst een schriftelijke waarschuwing aan het 

adres van de derde-contractant sturen. Daarna heeft deze 2 mogelijkheden: 

- De verplichtingen worden alsnog nagekomen en AIM Recycling  Europe nv zal deze ook 

controleren. 

- De verplichtingen worden niet nageleefd, AIM Recycling Europe nv zal zelf maatregelen 

treffen, maar dit op kosten van de derde-contractant. 
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OVEREENKOMST TUSSEN OPDRACHTGEVER EN DERDE-CONTRACTANT, BETREFT DE 

VEILIGHEIDSAFSPRAKEN 

Art.1 

De contractant verklaart dat hij de opdrachtgever heeft ingelicht over de manier waarop de werken 

zullen worden uitgevoerd, en de opdrachtgever ook heeft gewezen op de mogelijke risico’s die de 

uitvoering van de werken met zich meebrengen.  

De contractant verklaart ook voldoende te zijn ingelicht door de opdrachtgever, over de 

omstandigheden waarin de opdracht dient uitgevoerd te worden en de mogelijke gevaren die 

daaraan verbonden zijn, alsook de voorzorgsmaatregelen die in die context. 

De contractant verklaart zijn werknemers de nodige instructies en richtlijnen te hebben verschaft om 

hen de werken in veilige omstandigheden te doen uitvoeren.  

Art. 2 

De contractant verbindt zich ertoe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers de werkzaamheden 

komen uitvoeren, na te leven. Deze zijn bepaald in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (B.S. 18/9/1996) 

Art. 3 

De opdrachtgever in wiens bedrijf de werkzaamheden worden uitgevoerd zal zelf, op kosten en risico 

van de derde-contractant de nodige maatregelen treffen indien deze de onder art 2 genoemde 

maatregelen niet of gebrekkig naleeft. 

Art. 4 

Na ingebrekestelling van de opdrachtgever kan de derde-contractant op kosten en lasten van de 

opdrachtgever de nodige maatregelen in verband met het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk treffen, indien de werkgever deze maatregelen niet zou nemen of deze 

verplichting slechts gebrekkig naleeft. 

Art. 5 

Onmiddellijk na een arbeidsongeval in de inrichting van de opdrachtgever zal de derde-contractant 

ervoor zorgen dat het ongeval door zijn preventiedienst ter kennis wordt gebracht aan de 

preventiedienst van de opdrachtgever. De bevoegde preventiediensten zullen onderzoek voeren 

naar het arbeidsongeval waarvan de eigen werknemers het slachtoffer zijn. 

In geval van een ernstig ongeval zullen beide preventiediensten er in onderling overleg voor zorgen 

dat er desgevallend binnen de 10 dagen volgend op het ongeval een omstandig verslag wordt 

bezorgd aan de betrokken werkgevers en de bevoegde ambtenaren.  

 

 

Art6 

Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestelling, en is dan ook onderworpen aan alle 

bepalingen van de bestelling.  Partijen hebben het recht de bestelling te ontbinden wanneer één van 

hen de verplichtingen niet naleeft.  
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Art 7 

De opdrachtgever  en de derde-contractant verklaren door hun handtekening hun onderling akkoord 

met deze veiligheidsafspraken.  De derde-contractant verklaart door zijn handtekening ook het 

document “Veiligheidsinstructies” te hebben gelezen en de bepalingen te zullen naleven. 

 

Verantwoordelijke voor de derde-contractant 

Naam: 

 

Handtekening: 

       

Datum: 

 

 

 

 

 


