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1. Definities 
 

In dit voorschrift Heet werk vergunning worden de volgende definities gebruikt: 

ZMS: 
Zeeland Maritime Services BV 

…   
Het af te bouwen schip. 

Ponton:   
Afbouwlocatie gelegen te Westelijke Kanaalweg  4424 BE Wemeldinge 

Aannemer:   
Hiermee wordt bedoeld alle aannemers, onderaannemers, toeleveranciers en al het door hen te werk ge-
stelde eigen of ingeleend personeel werkzaam aan boord of werkzaam ten behoeve van een nieuwbouw 
schip door ZMS. 

Alle personen:  
Hieronder worden verstaan alle medewerkers en ingeleende personen van onderaannemers en leveranciers. 

Veiligheidsvoorschriften:  
Algemene veiligheids- en gedragsregels van ZMS, Voorschrift heet werk vergunning, Voorschrift Sancties bij 
overtreding veiligheidsvoorschriften, Voorschriften voor Onderaannemers en Leveranciers (Regulations for 
subcontractors and suppliers) en Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven, uitgegeven 
door Scheepsbouw Nederland. Voorts wordt hieronder verstaan alle van toepassing zijnde wetgeving. 
 

2. Doel 
Elk werk brengt risico’s met zich mee: risico’s die ernstige gevaren kunnen opleveren wanneer de nodige vak-
kennis ontbreekt en de veiligheidsregels niet worden nageleefd. 

ZMS streeft er naar deze risico’s te verminderen, ongevallen te voorkomen en situaties die bedreigend zijn 
voor de gezondheid te vermijden. 

Van onze aannemers, onderaannemers, toeleveranciers en hun personeel verwachten wij dat ze volledig mee-
werken om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te maken. 

In dit document worden de hoofdregels weergegeven waaraan onderaannemers en leveranciers moeten vol-
doen. De regels volgens het handboek ‘Algemene veiligheidsvoorschriften en gedragsregels’, ‘Voorschrift heet 
werk vergunning’, ‘Voorschrift Sancties bij overtreding veiligheidsvoorschriften’ vormen een integraal onder-
deel van de “Voorschriften voor Onderaannemers en Leveranciers”.  
 

3. Toepassingsgebied 
Wij verwachten van eenieder die werkzaamheden verricht aan boord van in aan- / afbouw zijnde schip van 
ZMS of op de locatie waar de aan- / afbouw van dit schip plaatsvindt ieder zijn werkzaamheden conform de 
wettelijk gestelde eisen uitvoert en voldoet aan de relevante werkvoorschriften. 
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4. Algemeen 
De aannemer zal zich strikt houden aan alle wettelijke voorschriften, zowel op het gebied van veiligheidswet-
geving als die van arbeidswetgeving en zal gehouden zijn al die maatregelen uit te voeren, die als aanvulling 
daarop door ZMS zijn genomen. 

Aannemers en personeel van aannemers, belast met het toezicht, die de verrichtingen van hun werknemers 
met betrekking tot de naleving van deze regels niet kunnen of willen naleven, ook na waarschuwing, zijn on-
aanvaardbaar. ZMS heeft in die gevallen het recht bij overtreding(en), de betreffende mensen van het af te 
bouwen schip en of het ponton te sturen.  

De aannemer is verplicht zijn personeel op de hoogte te stellen van de regels welke in dit boekwerk zijn opge-
nomen. Bij twijfels of in geval er zich zaken voordoen waarin dit boekwerk niet voorziet dient de aannemer 
direct contact op te nemen met de leidinggevenden van ZMS. 

Alle personen zijn verplicht dan wel onthouden zich van de volgende zaken: 

- Zonder toestemming maken van foto’s, films, fotokopieën en/of scans van documenten en/of activa (vast 
en in aanbouw) welke het eigendom zijn van ZMS; 

- Het gebruik van alcohol of drugs is verboden; 
- Andere activiteiten dan eigen werkzaamheden zijn verboden; 
- Personenauto’s dienen geparkeerd te worden op de aangewezen plaatsen; 
- Alle personen zijn gehouden de aanwijzingen van ZMS personeel en BHV-ers op te volgen; 
- Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften treedt het voorschrift Sancties bij overtreding veilig-

heidsvoorschriften in werking. 
 

5. Meldingsplicht en het betreden van terreinen 
Voor aanvang van de werkzaamheden, dient de direct leidinggevende van de aannemer zich te melden bij de 
toezichthouder van ZMS teneinde zich op de hoogte te stellen van de mogelijke risico’s, te nemen maatregelen 
of werkvoorschriften. Alle personen zijn naast de van toepassing zijnde wetgeving in ieder geval bekend met: 

- dit voorschrift; 
- Algemene veiligheids- en gedragsregels van ZMS 
- Voorschrift Heet werk vergunning 
- Voorschrift Sancties bij overtreding veiligheidsvoorschriften. 
 

Het is aannemers en personeel van aannemers niet toegestaan zich zonder noodzaak op te houden aan boord, 
op terreingedeelten of in gebouwen, welke niet tot hun werkterrein behoren. 

Voor het betreden van het in aan- / afbouw zijnde schip tijdens de werktijd is toestemming nodig van de 
toezichthouder van ZMS. Deze toestemming dient aangevraagd te worden voor aanvang van de werkzaamhe-
den en geldt voor de gehele aan- / afbouw periode.  
 

6. Identificatie en aanwezigheidsregistratie 
Voor alle personen die werkzaam zijn op het af te bouwen schip en/of het ponton dient een kopie van een 
geldig identificatiebewijs verstrekt te worden aan het hoofd afbouw. De aannemer is tevens verplicht deze 
registratie op locatie beschikbaar te hebben. Tevens dienen, indien van toepassing, kopieën van werkvergun-
ningen en zgn. E101-verklaringen verstrekt te worden. De aannemer is en blijft te allen tijde verantwoordelijk  
voor de legaliteit om in Nederland te kunnen en mogen werken van zijn door hem of aan hem door derden 
tewerkgesteld personeel. 
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De aannemers voeren een aanwezigheidsregistratie waaruit blijkt welke personen zich op het af te bouwen 
schip of het ponton bevinden. Deze registratie dient wekelijks aan het hoofd afbouw te worden overhandigd. 
 

7. Organogram en bereikbaarheid 
Voor aanvang van de door de aannemer uit te voeren werkzaamheden zal deze aan ZMS een organogram ter 
beschikking stellen. Uit dit organogram zal blijken wie van de aannemer waarvoor verantwoordelijk is. Tevens 
zal bij dit organogram een lijst worden gevoegd van aan boord tewerkgesteld personeel. 

Deze lijst zal wat betreft de leidinggevenden voorzien zijn van zowel een mobiel als een privé telefoonnummer. 

Mutaties tijdens de bouw voor wat betreft personeel als bereikbaarheid zullen direct schriftelijk door gegeven 
worden aan ZMS.  
 

8. Meebrengen van goederen 
Het is niet toegestaan onderstaande goederen aan boord of op de aan- / afbouwlocatie mee te brengen: 

- Goederen, waarvan onduidelijk zou kunnen zijn of zij persoonlijk dan wel eigendom van ZMS zouden kun-
nen zijn. 

- Foto-, film- en videoapparatuur. Het gebruik van deze apparatuur aan boord van nieuwbouwschepen van 
ZMS is niet toegestaan, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door of namens de directie. 

- Alcoholhoudende dranken. 
- Verdovende middelen. Dit zijn alle stoffen die onder de Opiumwet vallen en niet op medisch voorschrift 

worden ingenomen. 
 

9. Uitvoeren van goederen 
Voor het uitvoeren van eigendommen van ZMS is schriftelijke toestemming nodig door of namens de directie. 
 

10. Verantwoordelijkheid 
De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving door zijn personeel van de algemene verplich-
tingen bij de organisatie en inrichting van de werkzaamheden van alle wettelijke bepalingen die bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden van kracht zijn; zoals o.a. gesteld in de ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWEG, de AR-
BEIDSWET, de UITVOERINGSBESLUITEN, en de AANWIJZINGEN in de PUBLICATIEBLADEN van de ARBEIDSIN-
SPECTIE. 
 

11. Aansprakelijkheid 
De Aannemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet nakomen van de veiligheidsvoor-
schriften en de gegeven aanwijzingen door ZMS. 

Het bovenstaande laat onverlet de eigen verantwoordelijkheden van de werknemer op grond van de artikelen 
in de Arbeidsomstandighedenwet. 
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12. Verplichtingen van de werkgever (zie o.a. art. 3 Arbowet) 
De werkgever (aannemer) zal bij het organiseren van het werk, het inrichten van de werkplekken en het be-
palen van de werkmethoden zorg dragen voor: 

• zo groot mogelijke veiligheid; 
• zo goed mogelijk bescherming van de gezondheid; 
• het bevorderen van het welzijn op het werk; 
• gevaren voor de veiligheid en de gezondheid bij de bron aan te pakken; desgewenst persoonlijk be-

schermingsmiddelen beschikbaar te stellen; 
• het gebruik van onveilige of ongezonde werktuigen alsmede stoffen of werkmethoden, die de ge-

zondheid kunnen schaden, te vermijden of te beperken; 
• de werkplek ergonomisch verantwoord in te richten. 

 

13. Verplichtingen van de werknemer (zie o.a. art. 12 Arbowet) 
• de werknemers zijn verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldig-

heid in acht te nemen; 
• de werknemers zijn verplicht om machines, toestellen, werktuigen en andere hulpmiddelen op de 

juiste wijze te gebruiken; 
• de werknemers zijn verplicht om de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op 

de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op te bergen; 
• de werknemers zijn verplicht de door hen opgemerkte gevaren voor de veiligheid en de gezondheid 

terstond ter kennis te brengen van de werkgever of aan degene die namens haar ter plaatse met de 
leiding is belast; 

• de werknemers zijn verplicht de op werktuigen, toestellen of anderszins aangebrachte beveiligingen 
op de juiste wijze te gebruiken, niet te veranderen of zonder noodzaak weg te halen; 

• de werknemers zijn verplicht mee te werken aan voor hen georganiseerd onderricht (veiligheidsvoor-
lichting). 

• de werknemers zijn verplicht geheimhouding te betrachten voor alle vertrouwelijke zaken en zal na 
oplevering van het karwei alle hen ter beschikking gestelde plannen en tekeningen aan ZMS retour-
neren. 

 

14. Borden en aanwijzingen 
Aan boord van het af te bouwen schip en op het ponton en op de kade dient eenieder zich te houden aan de 
door borden aangegeven aanwijzingen.  
 

15. Verhoogd risico 
Bij toepassing van stoffen en materialen die een verhoogd risico kunnen veroorzaken, dienen maatregelen te 
worden getroffen om deze stoffen op veilige en op juiste wijze te kunnen transporteren, opslaan en te ver-
werken. 
 

16. Vergunningen en/of certificaten 
In geval van het uitvoeren van werkzaamheden of het gebruik van werktuigen of gereedschap waarvoor een 
vergunning of een keuringscertificaat is vereist, dient de aannemer daarvoor zorg te dragen. Deze dienen op 
verzoek van de toezichthouder van ZMS direct te worden getoond. 
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17. Milieu 
De aannemer dient zich onder alle omstandigheden te houden aan de bepalingen van de milieuwetgeving. 

- het is verboden afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen te dumpen via het riool, oppervlakte-
water of bodem of op de ponton achter te laten; 

- het is verboden (afval)stoffen van welke aard ook te verbranden aan boord van het af te bouwen schip en 
op het terrein van ZMS; 

- gemorste stoffen moeten onmiddellijk worden opgenomen. 
 
 

18. Aanvullende aanwijzingen 
Aanvullende aanwijzingen betreffende veiligheid, gezondheid en milieu, gegeven door ZMS dienen te allen 
tijde te worden opgevolgd.  
 

19. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Op die plaatsen en bij die werkzaamheden, waar persoonlijke beschermingsmiddelen worden vereist, dienen 
deze door de aannemer ter beschikking te worden gesteld. De aannemer ziet toe op het juiste gebruik en 
onderhoud van deze beschermingsmiddelen door zijn werknemers.  
 

20. Gereedschappen en hulpmiddelen 
Gereedschappen en hulpmiddelen, die gebruikt worden bij de uitvoering van het werk, dienen altijd aan de 
wettelijke eisen te voldoen. Het gebruik van zepplins, werkbakken, kranen en stellingen is alleen toegestaan 
als deze hulpmiddelen de vereiste certificaten, logboeken, gereedschappen en hulpmiddelen, die naar het 
oordeel van de toezichthouder van ZMS ondeugdelijk zijn of niet voldoen aan de wettelijke eisen, zullen van 
het terrein worden verwijderd. Gebruikte gereedschappen, die eigendom zijn van ZMS, dienen na gebruik in 
goede staat te worden ingeleverd.  
 

21. Beveiligingen 
Het is verboden zonder noodzaak beveiligingen te verwijderen. Indien beveiligingen verwijderd moeten wor-
den, dienen vooraf andere maatregelen te worden getroffen om de veiligheid te waarborgen.  
 

22. Afbakeningen/afschermingen van onveilige situaties 
De aannemer dient, waar nodig, maatregelen te treffen ter deugdelijke afscherming van gevaarlijke situaties 
en/of werkzaamheden met een verhoogd risico.  
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23. Het werken in tanks en besloten ruimten 
Voor het werken in tanks en besloten ruimten is een werkvergunning vereist. Onder deze ruimten wordt o.a. 
verstaan: 

- bunkertanks 
- dagtanks 
- settlingtanks 
- sludgetanks 
- ballasttanks 
- ruimten, zijnde geen laadruimten waarin zich olieresten bevinden. 
 
Raadpleeg hiervoor het voorschrift heet werk vergunning en de productieleiding van ZMS.  
 

24. Hijswerkzaamheden/aanpikken 
Bij het uitvoeren van hijswerkzaamheden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van goedgekeurde hijsge-
reedschappen. 

Hijswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen van 18 jaar en ouder en in het bezit van 
een hijsbrevet. Zij moeten goed geïnstrueerd zijn en weten welke eisen aan het hijswerk wordt gesteld. 

Het gebruik van hijsgereedschap van de aannemer mag alleen als deze is voorzien van de vereiste certificaten 
en dienen desgewenst overlegd kunnen worden. Het aanpikken van lasten mag uitsluitend worden gedaan 
door ter zake kundige werknemers. 

 

25. Stellingbouw 
Het bouwen, veranderen of repareren van stellingen mag uitsluitend geschieden door een door ZMS aange-
wezen deskundige. 

 

26. Elektrotechnische werkzaamheden 
Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden mag uitsluitend geschieden door een door ZMS aange-
wezen deskundige. 

Reparaties aan elektrisch gereedschap en verlichtingsarmaturen mag uitsluitend geschieden door een door 
ZMS aangewezen deskundige. 

 

27. Het werken met verfproducten 
De aannemer moet altijd op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften van de verfproducten waarmee 
wordt gewerkt. 

Hij blijft verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van de veiligheidsvoorschriften tijdens het ver-
werken van de verfproducten. 

Bijzondere aandacht dient te worden gegeven aan de voorlichting van de werknemers met betrekking tot de 
eigenschappen van de te verwerken verfproducten, de te gebruiken beschermingsmiddelen en ventilatie. 

Verfproducten worden opgeslagen in daarvoor bestemde containers. 
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28. Het werken met glas- en steenwol 
Glas- en steenwol dient te worden beschouwd als een “verdacht-carcinogene” stof. Bij het verwerken van 
glas- en steenwol dient de aannemer zicht te houden aan de wettelijke voorschriften. 
 

29. Hogedruk waterstralen 
Hogedruk spuitapparatuur mag uitsluitend door een geïnstrueerd en geoefend persoon worden bediend. Het 
pistool moet van een “dodemansknop” zijn voorzien. 

Voor aanvang van de werkzaamheden (dagelijks) moet de werking van de spuitapparatuur en de “dodemans-
knop” worden beproefd op goede werking bij volle pompopbrengst. 

 

30. Verkeer 
Op de afbouwlocatie dienen de bepalingen, die gelden voor de openbare weg, in acht genomen te worden. 
De aangegeven snelheidsbeperkingen en andere aanvullende bepalingen dienen ook te worden nageleefd. 

Motorrijtuigen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd. Rijwielen of rijwielen met 
hulpmotoren moeten in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. 

Het parkeren van bovengenoemde voertuigen op de afbouw locatie geschiedt geheel op eigen risico en schade 
aan voertuigen kan nimmer worden verhaald op ZMS. 

 

31. Vrije doorgang 
In verband met vrije doorgang voor brandweer, ambulance of andere hulpverleners dienen wegen en paden 
altijd vrij te blijven van obstakels. Het blokkeren van deuren, gangen, gangpaden en rijstroken is verboden. 

 

32. Brandpreventie 
Brandblusmiddelen, reddingsmiddelen, schakelkasten, verdeelunits, afsluiters, etc. dienen te allen tijde vrij 
bereikbaar te zijn en mogen nooit aan het zicht worden onttrokken. 

Tijdens alle werkzaamheden, vooral waar met open vuur wordt gewerkt, dienen maatregelen te worden ge-
nomen om de mogelijkheid van het ontstaan van brand en/of explosie uit te sluiten. Bij werkzaamheden met 
een verhoogd brandgevaar dient vooraf overleg te worden gepleegd met de productieleiding. Raadpleeg het 
hoofd afbouw voor het verkrijgen van een heet werk vergunning. 

Roken is ten strengste verboden op die plaatsen waar dat door middel van borden is aangegeven. 

Met betrekking tot de opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acetyleenflessen dient het publicatieblad nr. 
7 van de Arbeidsinspectie te worden nageleefd. 

Aan het einde van de dagelijkse werktijd dienen laswagens, lasapparatuur te zijn uitgezet en dienen op de 
daarvoor aangewezen plaats te worden opgesteld. 
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33. EHBO 
U wordt dringend geadviseerd elk letsel, hoe klein ook, zo spoedig mogelijk te laten behandelen. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van de aanwezige EHBO-post. Indien deze EHBO-post onbemand is dient men direct 
contact op te nemen met leidinggevenden van ZMS zodat deze direct passende maatregelen kunnen nemen. 

 

34. Melden van ongevallen 
De aannemer is verplicht ongevallen aan boord van nieuwbouwschepen van ZMS waarbij zijn werknemer(s) 
betrokken zijn geweest, direct ter kennis te brengen aan de productieleiding. 

 

35. Stillegging van het werk 
Wanneer naar het oordeel van de toezichthouder van ZMS een onveilige situatie wordt waargenomen, ver-
oorzaakt door nalatigheid van de aannemer, zal deze toezichthouder aan de aannemer opdracht tot stilleggen 
van de werkzaamheden geven. 

ZMS zal in dat geval geen compensatie betalen voor die werkonderbreking, noch zullen zulke onderbrekingen 
gelden als een excuus voor de geplande voortgang van de werkzaamheden. 

 

36. Toezicht tijdens overwerk 
Tijdens het verrichten van werkzaamheden buiten dagdiensttijden (overwerk) dienen altijd twee (2) personen 
op het werk aanwezig te zijn. Een toezichthouder van ZMS zal altijd bereikbaar zijn. 

 

37. Afvoer van materialen 
Het afvoeren van afvalstoffen, olie, vetten, straalgrit, verpakkingsmateriaal, verfbussen en overige reststoffen 
alsmede chemisch afval dienen altijd te worden afgevoerd conform de eisen van de Hinderwet en de contrac-
teisen van ZMS. 

 

38. Melden van diefstal en/of vermissingen 
Diefstal of vermissingen van gereedschappen en materialen dient aan de productieleiding van ZMS te worden 
gemeld. De aannemer is verplicht de mogelijkheid tot diefstal tot een minimum te beperken en zijn gereed-
schappen en materialen tijdens zijn afwezigheid op te bergen op een afgesloten daarvoor ingerichte plek. 
Diefstal of vermissing van gereedschap van de aannemer is te allen tijde voor risico van de aannemer. 

 

39. Keten en werkruimten 
Afhankelijk van de grootte van de werkzaamheden kan uitsluitend met toestemming van de productieleiding 
van ZMS door de aannemer keten en/of werkruimten geplaatst worden op het terrein. De keten of werkruim-
ten dienen op een door de productieleiding aangewezen plaatst te worden gezet. 
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De wijze van verwarming dient brandveilig te zijn. Doelmatige en in goede staat verkerende blusmiddelen 
dienen in de gelegenheid aanwezig te zijn. De aannemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de reinheid 
in en om deze gelegenheden. 

 

40. Opruimen van de werkplek 
Gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden en na beëindiging van de werkzaamheden dient de aan-
nemer zorg te dragen voor een schone en opgeruimde werkplek. Afval vrijkomend tijdens het uitvoeren van 
de werkzaamheden dient ter plaatse verzameld te worden. Iedere dag dient het verzamelde vuil in de daar 
voor aangewezen afvalcontainers gedeponeerd te worden. 

 

41. Overige bepalingen 
De algemene veiligheids- en gedragsregels van ZMS dienen in acht genomen te worden. 

 

42. Voorlichting onderaannemers/inleen medewerkers 
Alle aannemers zijn verplicht hun personeel, inleen medewerkers dan wel onderaannemers voor te lichten 
over de van toepassing zijnde procedures. 

 

43. Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening door de directie van ZMS. 

 

44. Slotbepalingen 
De directie houdt zich het recht voor deze regeling eenzijdig te wijzigen 

 

45. Goedkeuring 
Namens de directie goedgekeurd door de heer C. Nobel:   
 
 

Wemeldinge,       

 

 

C. Nobel 

General Director 
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Veiligheidsvoorschriften  
onderaannemers en leveranciers 

 
Inzake afbouw bij ZMS 

 

KANTOOR 
Oostelijke Kanaalweg 20 

4424 NC Wemeldinge 
––––––– 

AFBOUWLOCATIE 
Westelijke Kanaalweg  / Ponton 

4424 BE Wemeldinge  
––––––– 

+31 (0) 113 25 66 96 
info@zmsbv.com 
www.zmsbv.com 

 


