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VEILIGHEID, GEZONDHEID EN 
MILIEU 
1. Voorwaarden VGM 

1.1. Geëist wordt dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde VGM 
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu) voorschriften van VodafoneZiggo. 
Daarnaast wordt geacht dat wederpartij zich houdt aan de wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. 

1.2. Op verzoek van VodafoneZiggo zal wederpartij alle relevante documenten 
op het gebied van de arbeidsomstandigheden en milieu van zijn bedrijf 
overleggen, inclusief een geldige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), 
inclusief een Plan van Aanpak, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat 
VodafoneZiggo ter vervulling van haar eigen rechtsplicht, cq 
certificeringsplicht, dat inzicht c.q. die informatie nodig heeft (o.a. bij 
bestemming van afval, het werken in verontreinigde grond, etc.). 

1.3. Wederpartij dient zowel de inhoud van dit artikel als van eventuele nadere 
voorschriften in de Overeenkomst ter kennis te brengen van het personeel. 
Toezichthoudend personeel van wederpartij dient een - naar het oordeel van 
VodafoneZiggo - adequate veiligheidsopleiding te hebben gehad en dient 
vertrouwd te zijn met die nadere VGM voorschriften en/of instructies die 
specifiek op de Overeenkomst van toepassing zijn en zal namens wederpartij 
de eerst aangewezene zijn om alle maatregelen te nemen die op grond van 
bedoelde voorschriften geboden zijn. 

1.4. Uitvoerend personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat 
“Basisveiligheid VCA”, leidinggevend personeel dient in het bezit te zijn van 
het certificaat “ “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden” (VOL-VCA), 
of gelijkwaardig. Het oordeel over de toereikendheid van de opleiding is aan 
VodafoneZiggo voorbehouden. Op verzoek dienen certificaten te kunnen 
worden overgelegd. 

1.5. VodafoneZiggo en wederpartij houden zich aan het gegeven in het 
Arbobesluit Afdeling 5 Bouwproces (artikelen 2.23 tot en met 2.35), hetgeen 
onder andere inhoudt dat: 

a. VodafoneZiggo zal indien noodzakelijk, op basis van artikel 2.27 
(omvang werk) en 2.28 (bij bijzondere gevaren) en bij het werken in 
verontreinigde grond (conform CROW 400), een V&G plan 
ontwerpfase (laten) opstellen. Wederpartij is verplicht om op basis van 
het V&G plan ontwerpfase, een V&G plan uitvoeringsfase op te stellen. 
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b. VodafoneZiggo zal één of meer coördinatoren aanstellen ex artikel 
2.29 en wederpartij stelt één of twee coördinatoren voor de 
uitvoeringsfase aan. VodafoneZiggo ziet toe op de taken van de 
coördinatoren, zoals beschreven in artikel 2.30 en wederpartij ziet toe 
op de taken van de coördinatoren, beschreven in artikel 2.31. 

c. Wederpartij is met het oog op VGM gehouden de uitvoering van de 
levering te coördineren met VodafoneZiggo en met door hem en/of 
door VodafoneZiggo ingeschakelde derden die voor VodafoneZiggo 
levering verrichten. Hij zal VodafoneZiggo onverwijld informeren indien 
bij deze afstemming enige moeilijkheid ontstaat of schade voor 
VodafoneZiggo dreigt. Hij geeft tijdig voorafgaand aan of tijdens de 
uitvoering van de levering te kennen aan VodafoneZiggo of er 
behoefte bestaat aan overleg met VodafoneZiggo en/ of met door 
VodafoneZiggo bij de levering ingeschakelde derden over de VGM 
situatie en over de in dat verband te treffen voorzieningen. 

1.6 Oponthoud tijdens de levering ten gevolge van de nakoming van de VGM 
voorschriften of nadere specifieke voorschriften die redelijkerwijs aan wederpartij 
bekend konden zijn, geldt niet als overmacht. Derhalve kan VodafoneZiggo de 
uitvoering van de levering doen staken, zonder dientengevolge tot enige vorm 
van schadevergoeding gehouden te zijn. 

1.7 Voor uitvoering van de levering op het werkterrein kan schriftelijke toestemming 
van de vertegenwoordiger van de betreffende VodafoneZiggo-vestiging/afdeling 
vereist zijn. Wederpartij dient zich, ter verkrijging van de benodigde toestemming, 
te wenden tot de betreffende VodafoneZiggo-locatie/ afdeling. 

1.8 Materialen, materieel en gereedschappen, zoals persoonlijke 
beschermingsmiddelen, technisch veiligheidsmateriaal, hijs- en hefwerktuigen, 
klim- en stellingmateriaal, lasgereedschap, etc. die bij de levering worden 
gebruikt dienen in goede staat te verkeren en te voldoen aan de relevante wet- 
en regelgeving en door de Nederlandse Arbeidsinspectie of andere erkende 
keuringsinstanties gestelde eisen. 

1.9 Indien hetzij door VodafoneZiggo het gebruik van speciale veiligheidsmaterialen 
of persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voorgeschreven, dan wel als dit 
voorschrift ontbreekt, maar de specifieke levering dit gebruik desondanks 
rechtvaardigt, zijn wederpartij en zijn personeel en door hem ingeschakelde 
derden verplicht deze conform instructie te gebruiken. 

1.10 Alvorens met de levering wordt begonnen, dient wederpartij een Veiligheid en 
Gezondheid, (V&G) plan uitvoeringsfase van de levering op te stellen op basis 
van het V&G plan ontwerpfase . De verantwoordelijkheid voor de inhoud en 
uitvoering van dit plan berust bij wederpartij. Wederpartij dient het V&G plan 
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uitvoeringsfase bij VodafoneZiggo ter controle in (via HSW@vodafoneziggo.com) 
en een inhoudelijk deskundige van VodafoneZiggo voert de controle uit. Op basis 
van deze controle past de wederpartij het V&G plan waar nodig aan. 
Bij de volgende factoren (laat) VodafoneZiggo een Veiligheid en 
Gezondheidsplan Ontwerpfase opstellen: 
 Als de geraamde duur van het werk meer dan 30 mensdagen is en er op enig    

moment meer dan 20 werknemers tegelijk werkzaam zijn; 
 Als de geraamde duur van het werk meer dan 500 mensdagen is; 
 Als er sprake is van een risicovol project is met verhoogde arbeidsrisico’s. 

1.11 Als regel geldt dat wederpartij risico’s ten aanzien van het eigen personeel en 
onderaannemer(s) zoveel mogelijk voorkomt en beheerst conform 
Arbowetgeving. Ook voorziet wederpartij daar waar nodig het personeel van 
adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. 

1.12 VodafoneZiggo heeft het recht om bij het constateren van een situatie, 
werkmethode of handeling die onveilig is of schadelijk is voor de veiligheid, 
gezondheid en/of milieu, wederpartij te verplichten hierin op een door 
VodafoneZiggo aan te geven wijze en binnen een aangegeven tijd verandering te 
brengen. 

1.13 Wederpartij verbindt zich om alle ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten met 
betrekking tot veiligheid, gezondheid en het milieu die tijdens of in verband met 
de levering plaatsvinden, terstond aan VodafoneZiggo te melden via 
HSW@vodafoneziggo.com in overeenstemming met de bij VodafoneZiggo 
geldende procedures. In dat kader dient wederpartij deel te nemen aan een door 
VodafoneZiggo te verrichten onderzoek. Weigering of tegenwerking aan het 
bovenstaande kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst 
zonder recht op schadeloosstelling door VodafoneZiggo. 

1.14 Wederpartij en door hem bij de uitvoering van de levering ingeschakelde derden 
zullen waar nodig conform Arbowetgeving gecertificeerde kerndeskundigen 
(bedrijfsarts, hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist, A&O deskundige)  in 
schakelen. 

1.15 Wederpartij zal VodafoneZiggo schadeloos stellen voor de opgelegde boetes en 
andere heffingen ten gevolge van VGM incidenten die door de 
handhavingsautoriteiten aan VodafoneZiggo zijn toegerekend, doch die door 
wederpartij, of door hem ingeschakelde derden, zijn veroorzaakt. 

1.16 De in dit artikel en alle andere bij VodafoneZiggo in gebruik zijnde nadere VGM 
voorschriften en instructies kunnen door VodafoneZiggo te allen tijde worden 
gewijzigd en/of aangevuld en zullen bindend zijn voor wederpartij en degenen die 
hij bij zijn levering inschakelt.  
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2. Uitvoering werkzaamheden en toezicht 
2.1. Wederpartij dient de werkzaamheden nauwkeurig en volledig in 

overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren. 
2.2. Wederpartij dient de werkzaamheden, daar waar van toepassing, met 

inzetting van vakbekwame en ter zake deskundige personen uit te voeren. 
2.3. Wederpartij dient voor adequa(a)t(e) toezicht en leiding zorg te dragen. 
2.4. Wederpartij is verplicht naast de wettelijke voorschriften betreffende 

veiligheid en gezondheid de daarop betrekking hebbende voorschriften van 
VodafoneZiggo na te leven en door de personen die door wederpartij met 
de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, te 
doen naleven, zonder dat daardoor extra kosten voor VodafoneZiggo zullen 
ontstaan. 

2.5. Tenzij anders overeengekomen dient wederpartij voor zijn rekening zorg te 
dragen voor het aanvragen, ontvangen en naleven van vergunningen, 
ontheffingen en overige documenten van overheidszijde, die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

2.6. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de personen die door 
wederpartij met de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht 
daarop zijn belast een Arbo-instructie te volgen om recht van toegang te 
krijgen tot de terreinen en/of de gebouwen van VodafoneZiggo dan wel het 
werkterrein. In overleg wordt bepaald wie (VodafoneZiggo of wederpartij) 
deze instructie verzorgd. De instructie heeft een geldigheid voor bepaalde 
tijd. 

2.7. Het naleven van veiligheidsvoorschriften, werkinstructies en de communicatie 
daaromtrent is essentieel voor de veiligheid van het uitvoerend personeel. 
Wederpartij is verplicht de voorschriften die gelden voor de betreffende 
werklocatie(s) na te leven en door de personen die door wederpartij met de 
uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, te 
doen naleven. 

2.8. Indien VodafoneZiggo dit verzoekt dient wederpartij VodafoneZiggo 
schriftelijk opgave te verstrekken van de voor de uitvoering van de 
werkzaamheden van belang zijnde personalia (en de wijzigingen daarin) van 
de personen die de werkzaamheden voor VodafoneZiggo gaan uitvoeren 
dan wel uitvoeren. 

2.9. Desgevraagd zal wederpartij ter vaststelling van de in dit artikel bedoelde 
personen gewerkte uren, gebruik maken van een urenverantwoordingsstaat 
dan wel ander controlemiddel, ter keuze van VodafoneZiggo. 

2.10. De werktijden van de in dit artikel bedoelde personen liggen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen, op werkdagen tussen 06.00 en 20.00 uur, nader 
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te bepalen in overleg met VodafoneZiggo, daarbij rekening houdend met 
een ½ uur lunchpauze waarvoor geen vergoeding wordt betaald. Voor het 
werken buiten deze werktijden, of meer dan 8 werkuren per dag, dient 
afzonderlijk goedkeuring van VodafoneZiggo te worden verkregen. 

2.11. Voor de toegang tot of het verblijf op de terreinen en/ of de gebouwen van 
VodafoneZiggo dan wel het werkterrein dienen personen op verzoek van 
VodafoneZiggo of door VodafoneZiggo ingestelde beveiligingsdienst zich te 
allen tijde te kunnen legitimeren aan de hand van een rechtsgeldig 
identiteitsbewijs. Voor zover personen voor de uitvoering van de 
werkzaamheden een toegangspas ontvangen, blijft die eigendom van 
VodafoneZiggo en strikt persoonlijk. Bij het einde van de werkzaamheden 
dient deze toegangspas te worden ingeleverd. Bij zoekraken of verlies, of 
indien een toegangspas niet wordt ingeleverd, is wederpartij een vergoeding 
per toegangspas aan VodafoneZiggo verschuldigd. Deze kosten kunnen 
eventueel in mindering worden gebracht op rekeningen van wederpartij. 

2.12. Personen die door wederpartij met de uitvoering van de werkzaamheden op 
één van de terreinen van VodafoneZiggo of het toezicht daarop worden 
belast, dienen minimaal één week voor aanvang van de werkzaamheden te 
worden aangemeld volgens de daarvoor geldende procedure. 

2.13. VodafoneZiggo kan aan personen de toegang tot haar terreinen en/of 
gebouwen dan wel het werkterrein ontzeggen dan wel van wederpartij 
verlangen dat zij onverwijld van die terreinen dan wel uit die gebouwen 
worden verwijderd, indien zij: 

a. naar de mening van VodafoneZiggo kennelijk niet voor hun taak 
berekend zijn; 

b. zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van VodafoneZiggo 
kennelijk niet op de terreinen dan wel in de gebouwen gehandhaafd 
kunnen worden; 

c. naar de mening van VodafoneZiggo uit veiligheidsoverwegingen 
(security) niet op de terreinen dan wel in de gebouwen kunnen worden 
toegelaten dan wel gehandhaafd; 

d. overigens kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit de 
Overeenkomst; 

e. zich niet aan veiligheidsvoorschriften volgens de Arbowet houden. 
2.14. In het bijzonder geldt dat het in bezit hebben en/ of het gebruiken van 

alcoholhoudende dranken, verdovende middelen en/of middelen die op 
enigerlei wijze het reactievermogen beïnvloeden, is verboden op de terreinen 
van VodafoneZiggo. Tevens is het verboden zich onder invloed van 
alcoholhoudende dranken en/ of verdovende middelen op de terreinen van 
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VodafoneZiggo te bevinden. De door wederpartij ter zake van de in dit lid 
genoemde gevallen te maken dan wel gemaakte kosten zijn niet 
verrekenbaar. Op eerst verzoek van VodafoneZiggo dient wederpartij 
onverwijld voor vervanging zorg te dragen. 

2.15. Wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om 
de controle op het in- en uitgaande zaken- en personenverkeer door de 
beveiligingsdienst van VodafoneZiggo mogelijk te maken. In het bijzonder 
dienen in- en uitgaande voertuigen hiertoe een inventarisatielijst te voeren. 

2.16. De opslag van goederen door of vanwege wederpartij op de terreinen of in 
de gebouwen van VodafoneZiggo is slechts toegestaan na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van VodafoneZiggo en slechts op plaatsen die 
daartoe door VodafoneZiggo zijn toegewezen. Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, zijn alle voorzieningen voor keten en de kosten voor het 
gebruik hiervan voor rekening van wederpartij. 
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3. Gevaarlijke stoffen en hulpstoffen 
3.1. Voor de levering van goederen en/of diensten gelden met betrekking tot de 

levering dan wel het gebruik van gevaarlijke stoffen op VodafoneZiggo 
terreinen of in VodafoneZiggo gebouwen dan wel het werkterrein de 
onderstaande bepalingen. Onder gevaarlijke stoffen wordt in ieder geval 
verstaan: stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen of de 
omstandigheden waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige hinder 
voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. 

3.2. Onder gevaarlijke stoffen , die schadelijk zijn voor mens en milieu vallen de 
volgende categorieën van stoffen: 

a. giftige stoffen; 
b. explosieve stoffen; 
c. kankerverwekkende en mutagene stoffen; 
d. reprotoxische stoffen. 

3.3. Voor stoffen uit de bovengenoemde categorieën moet een 
veiligheidsinformatieblad Material Safety Data Sheet of een International 
Chemical Safety Card worden verstrekt overeenkomstig de daartoe wettelijk 
geldende bepalingen, waarin adequate gegevens zijn opgenomen, onder 
andere omtrent: 

a. de identiteit van de stof; 
b. de aan de stof verbonden gevaren voor de veiligheid en de 

gezondheid van de betrokken werknemers; 
c. de aan de stof verbonden gevaren voor mens en milieu; 
d. de wijze waarop de in de voorgaande onderdelen genoemde 

gevaren zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen of beperkt; 
e. Eerste hulp maatregelen; 
f. Brandbestrijdingsmaatregelen. 

3.4. In geval van levering van gevaarlijke stoffen uit bovengenoemde categorieën 
moet het veiligheidsinformatieblad, Material Safety Data Sheet of een 
International Chemical Safety Card op of voorafgaand aan het moment 
waarop de stof voor de eerste maal wordt geleverd, worden verstrekt (aan 
HSW@vodafoneziggo.com). 
Indien zich één of meer voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers 
dan wel voor het milieu relevante veranderingen voordoen in de in het 
veiligheidsinformatieblad Material Safety Data Sheet of een International 
Chemical Safety Card opgenomen gegevens, dan moet een herzien 
veiligheidsinformatieblad worden verstrekt. 

3.5. Voor leveringen waarbij gevaarlijke stoffen als boven bedoeld tot de levering 
behoren is ontheffing van VodafoneZiggo noodzakelijk voor het bezit en/of 
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de toepassing van deze stoffen. Voor het verkrijgen van ontheffing voor de 
toepassing van deze stoffen dienen ze door wederpartij via de in het 
opdrachtformulier aangeduide contactpersonen te worden aangemeld, 
waarbij de betreffende veiligheidsinformatiebladen Material Safety Data 
Sheet of een International Chemical Safety Card worden verstrekt. Er kan 
door VodafoneZiggo worden verlangd dat tevens een monster ter analyse 
wordt verstrekt via de contactpersoon. Wederpartij dient rekening te houden 
met de benodigde tijd voor het verkrijgen van een ontheffing. Het 
bovenstaande geldt in het bijzonder voor kankerverwekkende, toxische, 
reprotoxische en mutagene stoffen. Voor reeds bij ons bekende stoffen, 
waarvoor ontheffing werd verleend, kan gebruik worden gemaakt van de 
eerder verleende ontheffing. 

3.6. Toch aangetroffen stoffen, waarvoor de noodzakelijke ontheffing niet is 
verleend en/of de betreffende veiligheidsinformatiebladen Material Safety 
Data Sheet of een International Chemical Safety Card niet zijn verstrekt, 
worden door of vanwege VodafoneZiggo van het terrein of uit de gebouwen 
verwijderd. Ter zake gemaakte kosten en wachturen worden door 
VodafoneZiggo niet vergoed. Ter zake gemaakte kosten door 
VodafoneZiggo en/of derden kunnen eventueel in rekening worden gebracht. 

3.7. Verpakkingen dienen op de voorgeschreven wijze te zijn geëtiketteerd en 
voorzien van gevarensymbolen, zodat de inhoud duidelijk is en een 
beperking van het gebruik tot het overeengekomene kan worden 
gewaarborgd. 

3.8. Het gebruik van asbest, slakkenwol en keramische vezels is verboden. Het 
gebruik van glas- en/of steenwol is toegestaan met dien verstande dat bij 
bewerkingen daarmee/daaraan vooraf geaccepteerde werkmethoden 
inclusief (huid en adem-) beschermingsmiddelen dienen te worden gebruikt 

 


