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Elke medewerker van een buitenfirma of leveranciermoet voorafgaandelijk aan de toegang tot het bedrijf op de hoogte gesteld worden van deze 

reglementen en richtlijnen. Het afgetekende exemplaar wordt voorafgaandelijk aan de werken bezorgd aan de receptie voor archivering en aanmaak 

toegangsbadge. Voor langlopende/frequente opdrachten dient dit jaarlijks herhaald. De interne projectleider dient erop toe te zien dat onderstaande 

informatie voorafgaandelijk aan de opdracht binnen een toolbox meeting met elke medewerker van de buitenfirma wordt besproken en ondertekend. 

In voorkomend geval zorgt  de  voorwerker van de hoofdcontractor voor het organiseren van deze toolbox meeting en het ondertekenen van dit 

document voor zijn eigen medewerkers en subcontractors.   

1. Algemeen 
 

1.1. Toegangsregistratie 

- Leden van buitenfirma's worden beschouwd als tijdelijke bezoekers van ons bedrijf. Het betreden en het verlaten van het terrein van Decomecc 

moet steeds geregistreerd worden bij de receptie. Voor regelmatige of continue werkzaamheden kan, in overleg met de Decomecc-

projectverantwoordelijke voor een tijdelijke badge gezorgd worden. 

 

1.2. Arbeidsreglementering & sociale zekerheid 

- Tewerkstelling dient te gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot arbeidsrecht en sociale zekerheid. De buitenfirma 

verbindt er zich toe deze bepalingen strikt na te leven en haar werknemers overeenkomstig te behandelen. In geval van niet-Belgische contractoren is 

volgens Belgisch recht voorafgaandelijke registratie op de Belgische overheidssite  www.limosa.be vereist. Een bevestiging van deze registratie dient 

overgemaakt aan de Decomecc-projectverantwoordelijke. In geval van uitzendarbeid door een niet-Belgische buitenfirma, moet het buitenlands 

uitzendkantoor een erkenning hebben van de Belgische regio (Vlaanderen). 

- Decomecc accepteert geen kinderarbeid. Alle wettelijke beperkingen op de tewerkstelling van personen jonger dan 18 jaar moeten worden gevolgd. 

- Wij erkennen dat volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind een persoon tot de leeftijd van 18 jaar een kind is. Wij erkennen de rechten 

van elk kind om te worden beschermd tegen economische uitbuiting en om werk uit te voeren dat gevaarlijk kan zijn of om de opvoeding van het kind 

te verstoren, of om schadelijk te zijn voor de gezondheid van het kind of de lichamelijke, mentale, geestelijke, morele of sociale ontwikkeling.  

 

1.3. Waartoe toegang?  

- Het is verboden zich op andere plaatsen te begeven dan het overeengekomen werkterrein. Op iedere willekeurige plaats op de bedrijfsterreinen 

kunt U op ieder ogenblik door leidinggevend personeel verzocht worden om uw aanwezigheid aldaar te verklaren. 

 

1.4. Voertuigen 

- Op het bedrijfsterrein zijn alle voorschriften, reglementen en wetten zoals bepaald in de wegcode voor op de openbare weg, van kracht. 

Bedrijfsvoertuigen dienen geparkeerd op de daarvoor voorziene plaatsen met uitzondering voor het laden of lossen. Deze afwijking dient tot een 

minimum beperkt. Het is verboden zich met voertuigen toegang te verschaffen tot de bedrijfsgebouwen of andere buitenterreinen dan de 

parking, tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toestemming gegeven wordt door de projectverantwoordelijke binnen Decomecc. 

 

1.5. Verplicht gebruik van faciliteiten  

- Sanitaire voorziening dient te worden gebruikt onder de luifel. Het is enkel toegestaan te lunchen in de voorziene refters. Roken is enkel 

toegelaten tijdens de voorziene lunchtijden en pauzes op de daarvoor voorziene rookplaats.   

 

1.6. Het gebruik van installaties, toebehoren en andere arbeidsmiddelen, eigendom van Decomecc 

- Het gebruik van, mag slechts gebeuren mits toelating van de opdrachtgevende afdeling of projectverantwoordelijke. De aanvrager moet in 

voorkomend geval eigen zijn met de werking en de ter beschikking gestelde middelen overeenkomstig gebruiken. Voor gebruik moet de 

gebruiker controleren op staat en goede werking.  

- Buitenfirma’s brengen zelf hun materiaal/gereedschap mee, tenzij anders gespecifieerd. Alle door U gebruikte arbeidsmiddelen (machines, 

toestellen, gereedschappen, voertuigen,…) moeten voldoen aan de desbetreffende wetgeving (ARAB, AREI, Codex, Machinerichtlijn,…) en 

moeten in een goede staat van onderhoud zijn. Voor keuring-plichtig materieel moet steeds het laatste keuringsattest kunnen worden 

voorgelegd. 

- Machines met verbrandingsmotoren zijn niet toegelaten in de gebouwen. Indien geen alternatief, kan dit uitzonderlijk toegestaan worden mits 

het nemen van de nodige maatregelen (roetfilter, afzuigdarm, CO-afstellingsattest…) en mits toestemming van de HSE-dienst. 

 

1.7. Werkzaamheden die stof veroorzaken  

- Gezien stof in de productiehal een zeer nadelige invloed heeft op de kwaliteit van onze producten, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen 

genomen te worden om stof te vermijden door het aanbrengen van een stofscherm of andere. De voorzorgsmaatregelen dienen voorafgaandelijk 

doorgesproken worden met de interne projectverantwoordelijke en de facility-verantwoordelijke.  
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1.8. Binnenbrengen van foto- en filmtoestellen of gelijkaardige apparatuur, alcoholische dranken, verdovende en/of stimulerende middelen  

- Personen waarvan het vermoeden bestaat dat ze onder invloed zijn, worden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Foto- & filmmateriaal kan 

in beslag worden genomen.  

 

1.9. Eigendom van Decomecc 

- Het meenemen van gelijk welk materieel, grondstof of producten, zelfs afval - eigendom van Decomecc- is verboden, met uitzondering van 

aangevraagde productstalen. Op elk ogenblik kan hierop controle uitgevoerd worden door leidinggevend personeel of bewakingsagenten. Bij 

vaststelling stelt men zich bloot aan mogelijke gerechtelijke vervolging.  

 

1.10. De intern geldende gedrag- en kledingsregels   

- Gedrag- en kledingregels moeten door iedereen te worden gerespecteerd. Bij uitvoering van werkzaamheden dienen contractoren de aangepaste 

werkkledij te dragen en andere nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 
1.11. Interne risico’s  

- De voornaamste milieu- en veiligheidsgevaren binnen Decomecc zijn (buiten elektrische risico’s en machinerisico’s): 

- heftruckverkeer, zowel binnen als buiten. Hou steeds afstand en stap niet blindelings in de rijweg of om een hoek. Blijf in de machine vrije 

zone daar waar mogelijk en binnen de voetgangerszones 

- lawaai: overmatig lawaai in de meeste productieruimtes. Gehoorbescherming verplicht! 

- oogletsels:  mogelijk o.a. door vonken, las- en slijpwerkzaamheden of wegspringende metalen deeltjes (gehard metaal !) 

- brandgevaar.: o.a. opslag olie, kunststof, papier en karton  

- contact met chemische producten  

- explosiegevaar (EX zones): ter hoogte van batterijladingen, opslag licht ontvlambare stoffen.  

 

1.12. Risico’s eigen aan werkzaamheden van derden 

- Werken die een bedreiging kunnen vormen voor het milieu en/of de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers van Decomecc, andere 

aanwezigen of omwonenden dienen op voorhand besproken te worden met de HSE-dienst. De interne projectverantwoordelijke zal toezien op 

de naleving van de vastgestelde preventiemaatregelen. De werken worden gestopt bij niet naleving, zonder dat kosten kunnen teruggevorderd 

worden. 

 

1.13. Elk (dreigend) milieu-of veiligheidsincident (incl. bijna-ongevallen)  

- U dient onverwijld elk milieu- of veiligheidsincident te melden aan de HSE-dienst. In voorkomend geval mag niets aan de omstandigheden 

veranderd worden tenzij in geval van nood en mogen de werken slechts hervat worden na goedkeuring/vrijgave door de HSE-dienst. Bovendien 

kunt u bij een ongeval steeds een beroep doen op onze EHBO- dienst en brengt u onverwijld de projectverantwoordelijke op de hoogte. 

 

1.14. Nuttige telefoonnummers : 

- Receptie :   089 611 546 

- Project/facility verantw. : 0476 231 910 

- Noodgeval :   0476 231 910  /  0477 788 620 

- EHBO :   0470 561 339  /  0470 561 368 

- HSE-dienst :    089 321 175  /  0477 788 620 

 

2. Veiligheidsvoorschriften (zie ook algemeen) 
 

2.1. Naleving wetgeving & voorschriften 

- Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten ten allen tijde onvoorwaardelijk worden nageleefd. Dit zijn o. a.  de vigerende 

wetgevingen: ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming), AR.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), 

CODEX, ATEX-richtlijnen,  de Wet op het Welzijn op het werk en eventueel bijkomende instructies of aanwijzingen van het leidinggevend 

personeel en de HSE-dienst of hun aangestelde. Zij hebben tot doel om uzelf en ook onze medewerkers te beschermen. Speciale aandacht dient 

te gaan naar noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en valbeveiliging (verplicht vanaf 

kans op vrije val van meer dan 2 m. en bij gebruik van hoogtewerker en schaarlift). Een stootpet of helm dient gedragen te worden bij gebruik 

van hoogtewerker en schaarlift.  Een helm is verplicht in de zones met werkzaamheden op hoogte en hijsen van lasten.      
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2.2. Werkplaatsafbakening, uitschakelen van energiebronnen en maatregelen tegen ongewild heropstarten 

- Bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij er gevaar bestaat voor de directe omgeving (personeel en materieel) dienen de gepaste 

maatregelen (o.a. signalisatie en werkplaatsafbakening) getroffen te worden. Eveneens dienen de nodige maatregelen genomen voor energievrij 

maken van installaties en ongewild heropstarten ervan cfr. interne LOTOTO Decomecc-richtlijnen (Lock out Tag out Test out). Het is verboden 

voor derden om energiebronnen (elektriciteit, verwarming, perslucht, hydraulica) te schakelen zonder toelating. Werkplaatsafbakening en 

signalisatie is noodzakelijk en verplicht bij o.a. werken in doorgangen, bij werken op hoogte, bij het open leggen van putten en mangaten en 

riooldeksels, bij ingrijpende werkzaamheden aan machines …   

 

2.3. Voorlopige aansluitingen, wijzigingen, herstellingen of aftakkingen  

- Van elektrische installaties, centrale voorzieningen, zoals perslucht, koelwater, telefonie etc. mogen enkel uitgevoerd worden mits de 

uitdrukkelijke toestemming van de facility-verantwoordelijke. 

 

2.4. Veiligheidsfuncties  

- Enkel medewerkers met een erkend rijbewijs of geschreven attest met vermelding van medische keuring en bekwaamheid, vereist voor het 

besturen van aangedreven voertuigen of hijstoestellen (heftrucks, rolbruggen, stapelaars,…) mogen veiligheidsfuncties bekleden. Een copy van 

het betroffen rijbewijs of attest dient bezorgt te worden aan de HSE-dienst. 

 

2.5. Gezondheidssteekkaarten (MSDS)  

- Producten van allerlei aard die door u (=buitenfirma) worden binnengebracht en die een impact kunnen hebben op het milieu, veiligheid en/of 

gezondheid van het personeel, moeten voorafgaandelijk gemeld worden aan de projectverantwoordelijke die nagaat of deze producten al dan 

niet gebruikt mogen worden. Bij twijfel of vragen, gelieve zich te wenden tot de HSE-dienst. De maximale hoeveelheid ontvlambare of 

gevaarlijke producten die aanwezig mag zijn op de werkplaats moet beperkt worden tot de dagvoorraad. Recipiënten dienen te voldoen aan de 

wettelijke bepalingen (incl. lekopvang, etikettering, verpakking; eventuele keuring, etc. ..). Teflon houdende producten en sprays zijn verboden, 

evenals carcinogene (kankerverwekkende) en (zeer) giftige producten zonder de nodige maatregelen te treffen of geschikte PBM’s te dragen. 

 

2.6. Brandveiligheidsvoorschriften 

- Rookverbod : op het fabrieksterrein mag niet gerookt worden behalve op de daarvoor voorziene plaats.  

- Brand moet onmiddellijk gemeld worden. Bij het horen van het alarmsignaal (onderbroken sirene) moet u het gebouw onmiddellijk verlaten 

samen met het personeel van die afdeling waarvoor u werkzaamheden aan het uitvoeren was. Indien uw werkzaamheden aanleiding gaven tot 

brand (hoe gering deze brand ook was) mag niets aan de omstandigheden veranderd worden tenzij acties in kader van bluswerken. De werken 

mogen slechts hervat worden na goedkeuring/vrijgave door de HSE-dienst. 
 

2.7. Speciale werkzaamheden waarvoor een werk- en/of vuurvergunning is vereist 

 
2.7.1. Werken met open vlam  

- Indien men werken uitvoert met open vlam of waarbij hitte en/of vonken geproduceerd worden (o.a. lassen, slijpen, snijden, solderen, 

ontdooien, gebruik van een brander, dakwerken, ...) moet een vuurvergunning aangevraagd worden bij de HSE-dienst alvorens de 

werkzaamheden te starten en horen de preventiemaatregelen strikt nageleefd. Bij slijpwerkzaamheden dient speciale aandacht gegeven worden 

aan slijpvonken en afscherming van de omgeving ter voorkoming van beschadiging en vervuiling van omgeving, onderdelen en producten.  
 
2.7.2. Dakwerkzaamheden   

- Werkvergunning steeds verplicht voor alle dakwerkzaamheden en bij werkzaamheden met open vlam is bijkomend een vuurvergunning 

noodzakelijk en moeten de nodige brandblusmiddelen stand-by staan. Werken met open vlam mag tot maximaal 1 uur voor het einde van de 

opdracht. 
 

2.7.3. Werken op hoogte 

- Is verboden boven zones waar werknemers zich bevinden tenzij bijkomende maatregelen zoals valnet, helm, enz. 

- Enkel en verplicht gebruik van gekeurde hulpmiddelen zoals hoogwerker, stellingen, ladders, valgordels... Gebruik van valgordel is verplicht 

vanaf 2 meter hoogte. Valgordel dient tevens gebruikt in schaarlift, hoogwerker en personenkooi. Gebruik van ladders is enkel toegelaten voor 

incidentele klussen (minder dan 4 uur) waarbij weinig kracht hoeft te worden gebruikt en de reikwijdte minder is dan een armlengte. 

- Gebruikers en opbouwers van stellingen, bestuurders van hoogwerkers of andere toestellen dienen over de nodige bekwaamheden en opleiding 

te beschikken. In geval van stelling is voorafgaandelijke keuring en vergunning nodig.  

- Decomecc beschikt over een hoogtewerker. Deze kan enkel gebruikt worden mits voorafgaandelijke aanvraag aan de facility-verantwoordelijke.  

- Bij het gebruik van een schaarlift en/of hoogtewerker binnen het bereik van een rolbrug, dient de rolbrug buiten dienst gesteld. 
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2.7.4. Werken aan dragende constructies en aan brandwerende constructies en voorzieningen 

- Alvorens las-, breek- of andere werkzaamheden uit te voeren aan muren, steunbalken, plafonds, brandwerende constructies en voorzieningen 

dient hiervoor de toelating gevraagd te worden aan de HSE-dienst. Gaten in brandwerende wanden moeten met geschikte producten gedicht 

worden zodat de wand zijn oorspronkelijke brandweerstand behoudt. 

 

2.7.5. Elektriciteitswerken   

- Alle elektriciteitswerken dienen conform het AREI uitgevoerd te worden. 

- Elektrische kabels of andere leidingen dienen van de grond verwijderd en zorgvuldig opgehangen te worden.  

- Werknemers die werken uitvoeren aan elektrische installaties, dienen over de nodige kwalificatie en kennis (BA4 / BA5) te beschikken. 

- Schakel de spanning steeds uit bij werken aan elektriciteit en neem de nodige maatregelen tegen ongecontroleerd herinschakelen (LOTO). 

Indien voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden sommige van de machines of installaties onder spanning moeten gezet worden of 

ingeschakeld, mag dit enkel gebeuren door bevoegde personen onder toezicht van een bevoegd persoon BA4 of BA5 in functie van de 

betrokken installatie. 

- Voor elektriciteitswerken is alleen een werkvergunning verplicht bij werken aan HS,  in EX-zones en aan kabelleidingen.    

 

2.7.6. Werkzaamheden in EX-zones 

- Werken binnen deze zones of wijzigingen aan deze installaties mogen enkel uitgevoerd worden door bevoegde medewerkers en mits 

werkvergunning.  

 

2.7.7. Toegang tot besloten ruimten zoals kelders, tanks, septische putten, riolering en toegangsputten, ontgravingen  e.d. 

- Het is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke afstemming met de HSE-dienst.  

 

2.7.8. Werken aan of in omgeving van aardgas en/of vloeibare gassen.  

- Overtuig u voor het begin van elke werkzaamheden waar deze buizen en kabels, in de grond, of op de arbeidsplaats, voorbijkomen. Plannen en 

meer uitleg kan bij de technische dienst bekomen worden. 

 

2.7.9. Graafwerken  

- Graafwerken en grondboringen mogen enkel uitgevoerd mits voorafgaandelijke toestemming van de HSE-dienst omwille van ondergrondse 

leidingen. Dit ontslaat de aannemer niet van de verantwoordelijkheid om omzichtig te werk te gaan. De aannemer is in voorkomend geval van 

graafwerken verantwoordelijk voor het conform stutten om inzakken te vermijden, het signaleren en afbakenen van putten conform de 

wetgeving, alsook voor de nodige meldingen vanaf een diepte van 1,2 m  aan de overheidsdiensten.    

 

 

3. Milieuvoorschriften (zie ook algemeen) 
 

3.1. Afval  

- Alle afval ten gevolge van de werkzaamheden door contractoren moet opgeruimd en meegenomen worden door de uitvoerder tenzij anders 

overeengekomen met de interne projectverantwoordelijke. Afval moet gesorteerd worden volgens de regels en voorschriften die binnen 

Decomecc geldig zijn. Sortering en verwerking dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke vereisten. Informatie hieromtrent kan 

ingewonnen worden bij de interne medewerkers.  

 

3.2. Opruimen  

- Alle verpakkingsmateriaal, afval, restmateriaal, enz. dient door de uitvoerders van de opdracht opgeruimd op dezelfde dag van het ontstaan van 

het afval. Ook tijdens de werkzaamheden dient ervoor gezorgd te worden dat de omgeving niet wordt gecontamineerd zodat volgens noodzaak 

onmiddellijk de nodige maatregelen moeten worden genomen en geen nieuwe onveilige situaties ontstaan.  
 

 

4. Geheimhouding  
 

- In de loop van de besprekingen en/of werken kan het nodig of wenselijk blijken dat Decomecc de aannemer voorziet van of toegang verleent tot 

technische of zakelijke gegevens of andere bedrijfseigen informatie van Decomecc. De aannemer : (a) zal alle redelijke inspanningen opbrengen 

(en zeker niet minder dan de inspanningen die hij opbrengt om zijn eigen bedrijfsinformatie te beschermen) om de bedrijfseigen informatie 

en/of kennis die onthuld kan worden, vertrouwelijk te houden, en (b) mag, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toelating vanwege 

Decomecc, (i) dergelijke bedrijfseigen informatie en/of kennis niet doorspelen aan een derde partij of aan enige werknemer, bediende, agent of 
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consultant van de aannemer, tenzij dergelijke werknemer, agent of consultant redelijkerwijze toegang tot die informatie nodig heeft en een 

vertrouwelijkheidsverbintenis aangegaan heeft met betrekking tot de handelsgeheimen van anderen die hem of haar toevertrouwd zijn, of (ii) 

eigendomsinformatie en/of kennis niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor interne evaluatie en/of voor het bevorderen van de zakelijke 

relatie met Decomecc. 

 

 

 

5. Zeer belangrijk: bezint eer je begint! 
 

- Last minute risk analysis (LMRA): ga net voor aanvang van de werkzaamheden ter plekke op de werkplek na of de werkzaamheden veilig 

voor jezelf en omgeving kunnen uitgevoerd worden aan de hand van een last minute risico analyse (lmra). Indien nodig, zorg eerst voor 

bijkomende voorzorgsmaatregelen om de risico's weg te nemen of in het slechtste geval aanvaardbaar te maken. Bij twijfel neem contact met  je 

projectverantwoordelijke. Indien nodig contacteer de HSE-dienst.     

 

- ALGEMEEN: IN GEVAL VAN TWIJFEL OF ONDUIDELIJKHEID INZAKE DEZE VOORSCHRIFTEN DIENT U ZICH ONVERWIJLD IN 

CONTACT TE STELLEN MET DE DECOMECC PROJECTVERANTWOORDELIJKE OF DE HSE-DIENST. 

 
Voorafgaandelijk opgemaakt in 2-voud en verdeeld door : 

 

(naam verantwoordelijke Decomecc) 

Gelezen en goedgekeurd door : 

 

(naam medewerker buitenfirma) 

Datum:         
Firmanaam:  

Handtekening: . 

 

Handtekening:  

 

Telnr.        :   
1 exemplaar bestemd voor Receptie Decomecc. 

1 exemplaar bestemd voor uitvoerder 

 

Toeleveranciers van goederen en diensten zijn ten allen tijde aansprakelijk voor materiële en lichamelijke schade aan personeel van Decomecc 

en eventueel derden, aangericht door henzelf en/of hun medewerkers. 

Bij het niet opvolgen van de hierboven opgesomde richtlijnen en reglementen  

kan de toegang tot het bedrijf ontzegd worden. 


