Algemene Voorschriften voor
Gezondheid en Veiligheid voor
externe dienstverleners die
werkzaamheden uitvoeren bij
APERAM

1° INLEIDING :
In de Algemene Voorschriften voor Gezondheid en Veiligheid zijn de belangrijkste verplichtingen vastgelegd
die van kracht zijn op de bedrijfsterreinen van APERAM, onder voorbehoud en met inachtneming van de
nationale regelgevingen. De doelstelling is het voorkomen van ongevallen of incidenten bij de uitvoering van
werkzaamheden.
De werkzaamheden moeten, ongeacht de aard daarvan, te allen tijde uitgevoerd worden met inachtneming
van:
− De wetgeving,
− De regelgeving betreffende het vakgebied waartoe de dienstverleners behoren,
− De bijzondere regels en voorschriften die gelden op het bedrijfsterrein van APERAM,
− De gezondheids- en veiligheidsstandaarden van de APERAM-groep
Deze Algemene Voorschriften voor Gezondheid en Veiligheid zijn van toepassing op alle dienstverleners die
op een bedrijfsterrein van APERAM industriële installaties exploiteren en onderhouds-, bouw- en
civieltechnische werken uitvoeren, waarbij deze lijst niet uitputtend is.

2° ALGEMENE PRINCIPES :
Werkzaamheden op een bedrijfsterrein van APERAM worden uitgevoerd door dienstverleners die
gespecialiseerd zijn in de hun toevertrouwde werkzaamheden. Deze dienstverleners blijven volledig
aansprakelijk ten aanzien van hun personeel. De dienstverleners moeten ervoor zorgen dat
onderaannemers en tijdelijk personeel die/dat zij inschakelen, de Algemene Voorschriften voor Gezondheid
en Veiligheid kennen en toepassen. De verplichtingen die de dienstverleners hebben jegens hun
werknemers strekken tot alle werknemers die zij inschakelen voor de werkzaamheden, en met name hun
tijdelijke arbeidskrachten en hun eigen dienstverleners.
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Bovendien verbinden externe dienstverleners die werkzaamheden uitvoeren op een bedrijfsterrein van
Aperam zich om alle voorschriften van onderhavige algemene voorwaarden en van de overige aangehechte
documenten betreffende veiligheid in te acht nemen, en te communiceren aan en laten respecteren door hun
personeel. De dienstverlener verbindt zich om alle aanvullende maatregelen die bijdragen aan de
verbetering van de veiligheid voor te stellen. Indien een aannemer die werkzaamheden verricht op de
bedrijfsterreinen van APERAM zich niet houdt aan de regels onder punt 1 hierboven (inclusief onderhavige
Voorschriften), en/of niet voortdurend zorgvuldigheid aan de dag legt met betrekking tot gezondheid en
veiligheid op het werk en streeft naar een continue verbetering van deze aanpak, zal APERAM zich zo
spoedig mogelijk wenden tot deze aannemer ten einde de redenen daarvoor uit te zoeken en samen, in
voorkomend geval, eventuele corrigerende maatregelen die ingesteld kunnen worden, te bestuderen,
onverminderd het recht van Aperam om onverwijld alle maatregelen te treffen die zij geschikt acht gezien de
aard en de ernst van de geconstateerde tekortkoming (inclusief, zonder beperking: boetes, ontslag van
werknemers van de betreffende aannemer, ontbinding van het contract wegens onrechtmatige daad van de
betreffende aannemer).

3° BELANGRIJKSTE DEFINITIES :
• APERAM: betekent (i) Aperam SA, ingeschreven bij de KvK van Luxemburg onder nummer B 155908,
statutair gevestigd te 12C rue Guillaume Kroll L-1882 Luxemburg, of (ii) elke vennootschap waarin Aperam
SA direct en/of indirect ten minste 50% van de gewone aandelen met stemrecht heeft of die haar het recht
verleent om een meerderheid in de raad van bestuur of in elk equivalent bedrijfsorgaan te kiezen, inclusief
rechtsopvolgers, rechthebbenden en rechtsverkrijgers daarvan, en/of (iii) elk filiaal dat handelt voor rekening
van vennootschappen zoals gedefinieerd in bovenstaande punten (i) en (ii).

• Dienstverlener
De in dit document vervatte regels zijn van toepassing op alle werkzaamheden die uitgevoerd en diensten
die verleend worden
door externe dienstverleners op de bedrijfsterreinen en aan de goederen van
APERAM.
De term “externe dienstverlener” zoals deze in dit document gebruikt wordt, duidt alle externe bedrijven
aan (aannemers en dienstverleners van alle niveaus en hun werknemers en gesalarieerden, inclusief tijdelijk
personeel) die een dienstverlening voor en/of op een bedrijfsterrein van APERAM uitoefenen.
• Veiligheidsdocumenten
Documenten die vastgesteld zijn tussen het betreffende bedrijfsterrein van APERAM en de dienstverleners,
in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, waarin de
maatregelen opgenomen zijn die genomen zijn of genomen moeten worden door een ieder ten einde de
risico's die verband houden met de beoogde activiteit te vermijden.

4° ORGANISATIE EN ALGEMENE REGELS
• Selectieprocedure
Om geselecteerd te worden voor werkzaamheden op een bedrijfsterrein van APERAM, dient de
dienstverlener die een activiteit met hoog risico of binnen een zone waar bijzondere vergunningen en
specificaties vereist zijn (een SEVESO-zone bijvoorbeeld), moet uitoefenen, een selectieprocedure te
doorlopen. Deze procedure omvat de bestudering van de geschiedenis van de gezondheids- en
veiligheidsprestaties van de dienstverlener alsook de verplichting om te beschikken over een doeltreffend
beheerssysteem voor gezondheid en veiligheid (certificering OHSAS 18001, MASE, VCA, etc.) dat
gedurende de hele duur van het contract ten minste op hetzelfde niveau gehouden moet worden.
• Gefaseerde uitbesteding
Externe dienstverleners van het eerste niveau moeten hun onderaannemers door het betreffende bedrijf van
APERAM laten goedkeuren. Alle dienstverleners, ongeacht hun niveau, moeten ook de selectieprocedure,
doorlopen. Alle contractuele specificiteiten die overeengekomen zijn tussen APERAM en de dienstverlener
van het eerste niveau zijn tevens van toepassing op de onderaannemers van deze laatstgenoemde, en de
externe dienstverlener blijft aansprakelijk ten aanzien van APERAM voor de naleving door zijn eventuele
onderaannemers van deze contractuele specificiteiten.
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• Coördinatie van werkzaamheden
APERAM organiseert een bijeenkomst, vóór de aanvang van werkzaamheden, met de geselecteerde
dienstverlener om met hem de door laatstgenoemde uitgevoerde risicoanalyse van de werkzaamheden die
hij moet verrichten, te bestuderen.
Indien er meerdere dienstverleners op hetzelfde moment werkzaam zijn op dezelfde plaats of in de buurt van
elkaar, dienen al deze dienstverleners deze bijeenkomst bij te wonen om te voorzien in de nodige
maatregelen om de risico’s te beheren die veroorzaakt worden door de mogelijke interferentie tussen de
activiteiten van de verschillende dienstverleners.
De vereiste preventieve gezondheids- en veiligheidsacties moeten in het werk gesteld worden om te zorgen
voor de veiligheid van personen en goederen gedurende de werkzaamheden. De aannemer die
verantwoordelijk is voor de inwerkingstelling daarvan wordt voor elk van deze acties afzonderlijk aangesteld.
In geval van een wijziging die van invloed zou kunnen zijn op de gezondheids- of veiligheidsvoorwaarden,
moeten het betreffende bedrijf van APERAM en de betreffende dienstverlener(s) opnieuw bijeenkomen
zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
• Vertegenwoordiger van de dienstverlener
Vóór de aanvang van de werkzaamheden dient de wettelijke vertegenwoordiger van de dienstverlener de
persoon aan te stellen die
zijn aannemer op het betreffende bedrijfsterrein van APERAM zal vertegenwoordigen. Deze
vertegenwoordiger dient gedurende de werkzaamheden waarop hij toezicht heeft, ter plaatse te blijven,
tenzij hij vervangen wordt door een persoon die door zijn aannemer is aangesteld en die dezelfde
bevoegdheden, kennis en ervaring heeft als eerstgenoemde vertegenwoordiger.
De vertegenwoordiger van de dienstverlener neemt, in het kader van zijn opdracht, ten minste de volgende
taken op zich:
ervoor zorgen, vóór de aanvang van werkzaamheden, dat het betreffende personeel de
instructies en de vereiste opleidingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid goed heeft ontvangen,
schriftelijk bevestigen aan de vertegenwoordiger van het bedrijfsterrein van APERAM dat alle
hulpmiddelen en uitrustingen die
de dienstverlener zal gebruiken op het bedrijfsterrein van APERAM
voor de uitvoering van de werkzaamheden die hem worden toegewezen, gebruikt worden in
overeenstemming met de veiligheidsreglementering,
de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving,
de
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van APERAM, alsook het contract dat hem met APERAM verbindt,
nageleefd worden,
de nodige maatregelen treffen om gezondheid en veiligheid, en de regels met betrekking tot het
betreffende vakgebied te garanderen voor alle personen die hij toelaat op het bedrijfsterrein, inclusief
bezoekers,
aan alle personen die hij laat werken op het bedrijfsterrein van APERAM de nodige persoonlijke
beschermingsmiddelen verstrekken
en ervoor zorgen dat deze correct gebruikt worden,
De vertegenwoordiger van de dienstverlener dient ervoor te zorgen dat alle werknemers die betrokken zijn
bij de werkzaamheden op het bedrijfsterrein van APERAM de wetgevingen, regels en procedures inzake
veiligheid die zij moeten respecteren, begrijpen. Hij moet erop toezien dat al zijn werknemers zich daaraan
houden.
De vertegenwoordiger van de dienstverlener dient te beschikken over de bevoegdheden, kennis van, alsook
voldoende ervaring in de activiteiten die hem bij zijn werkgever zijn toevertrouwd.
• Vakbekwaamheid van werknemers
Alle werknemers van de dienstverlener die werkzaamheden verrichten op het bedrijfsterrein van APERAM
moeten de vereiste bevoegdheden om hun werk in veiligheid te verrichten, hebben en moeten de daartoe
vereiste opleidingen gehad hebben. Zij moeten zich bewust zijn van de risico’s waaraan hun
werkzaamheden op het bedrijfsterrein van APERAM worden blootgesteld, en zij moeten beschikken over de
middelen die nodig zijn om zichzelf te beschermen en deze risico’s te beheersen.
• Beheer van het milieurisico
In overeenstemming met de regelgeving inzake de bestrijding van verontreiniging, mag er geen vervuilende
uitstoot (gas of vaste of vloeibare deeltjes, bijtende, giftige of reukstoffen) plaatsvinden in de atmosfeer en
mogen er geen lozingen plaatsvinden van verontreinigd water en van andere verontreinigende producten
(chemische, bacteriële, mechanische of radioactieve stoffen) in de leidingen, goten, kanalen en op de grond
van het bedrijfsterrein.
Het is vanwege explosiegevaar ten strengste verboden om holle voorwerpen (gasflessen, reservoirs, lege
tanks, etc.) weg te werpen in containers voor metaalafval of bij de schrootopslag.
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Behoudens enige andersluidende schriftelijke overeenkomst, is de dienstverlener verantwoordelijk voor de
verwijdering van zijn afval buiten het bedrijfsterrein, naar erkende afvalverwerkingscentra.
De vertegenwoordiger van de dienstverlener verbindt zich om zijn personeel op de hoogte te stellen van de
van kracht zijnde regelgeving met betrekking tot het milieu en om ervoor te zorgen dat dit personeel zich
daaraan houdt.
• Vestiging en afbakening van het werkterrein
Het is de verantwoordelijkheid van APERAM om het werkterrein af te bakenen en om de risicozones van
materialen te voorzien of te laten voorzien. In de met de dienstverlener opgestelde veiligheidsdocumenten
zal gepreciseerd worden wat door wie gedaan moet worden. Binnen voornoemd werkterrein zorgt de
dienstverlener voor bewegwijzering van zijn werkterrein. Hij plaatst signalerings- en beschermingsmiddelen
betreffende de preventie van zijn eigen risico's (bijvoorbeeld: werkzaamheden op hoogte door borden, putten
en graafwerken omgeven door voldoende solide beschermingsmiddelen, werkterrein zichtbaar 's nachts,
etc.).
Gedurende de gehele duur van de werkzaamheden dient elke dienstverlener alle maatregelen te treffen om
te zorgen voor de veiligheid van het verkeer. Dit moet in het bijzonder verricht worden door plaatsing van
solide relingen rond openingen die hij heeft aangebracht.
• Door de dienstverleners gebruikte ruimten
Het personeel van de dienstverleners dient te beschikken over sanitaire voorzieningen, kleedgelegenheden
en restaurantruimten. Deze ruimten kunnen ter beschikking gesteld worden door APERAM of verstrekt en
geplaatst worden door de dienstverlener zelf.
Indien deze ruimten door APERAM ter beschikking gesteld worden, zal de vertegenwoordiger van het
bedrijfsterrein van APERAM de locatie en de gebruiksvoorwaarden daarvan preciseren in de voor de
uitvoering van de werkzaamheden met de dienstverlener opgestelde veiligheidsdocumenten.
Als deze ruimten door de dienstverlener verstrekt worden, zullen deze geplaatst worden op de door de
vertegenwoordiger van APERAM aangegeven plaats. De vertegenwoordiger van de dienstverlener zal aan
de vertegenwoordiger van APERAM een verklaring van conformiteit van deze ruimten aan de wettelijke
vereisten voorleggen.
Deze ruimten dienen bovendien te voldoen aan de eventuele specifieke eisen van APERAM. De met de
dienstverlener opgestelde veiligheidsdocumenten dienen melding te maken van deze plaatsing van ruimten
door de dienstverlener.
• Veiligstelling van de werkterreinen
De op de bedrijfsterreinen ingestelde procedures definiëren de voorwaarden voor veiligstelling van de
werkterreinen en van afgifte van de werkvergunningen. Deze inwerkingstelling wordt over het algemeen
uitgevoerd door het personeel van APERAM. Indien deze inwerkingstelling toevertrouwd zou worden aan
een dienstverlener, dient dat contractueel gepreciseerd te zijn en volledig beschreven te zijn in de
veiligheidsdocumenten. Deze operatie zal plaatsvinden volgens de regels van vakkundigheid, door
gekwalificeerd personeel, onder het beheer en de verantwoordelijkheid van de dienstverlener.
Opgemerkt dient te worden dat de veiligstelling van een werkterrein alle veiligheidsmaatregelen omvat die
nodig zijn opdat een beoogde taak zonder risico verricht kan worden.
De dienstverlener dient de vertegenwoordiger van APERAM op de hoogte te stellen van de voltooiing van de
werkzaamheden. Hij overlegt in voorkomend geval de toegangsbevoegdheid alsook de registraties van
inbeslagname of werkvergunningen.
• Aansluiting op de vloeistofnetwerken
Elke aansluiting op de vloeistoffennetwerken van het bedrijfsterrein van APERAM behoeft de voorafgaande
goedkeuring van de vertegenwoordiger van dat bedrijfsterrein. De levering en de risico’s die verband houden
met het gebruik van de vloeistoffen moeten beschreven zijn in de veiligheidsdocumenten.
• Aansluiting op de elektriciteitsnetwerken
Dienstverleners kunnen pas aangesloten worden op het elektriciteitsnet van het bedrijfsterrein van APERAM
na goedkeuring daarvan.
− Beperkingen van dienstverlening en van aansprakelijkheid:
APERAM is verantwoordelijk voor de elektrische voeding tot en met de aansluiting of het gebruikte
stopcontact. De dienstverlening van APERAM beperkt zich tot de levering van stroom vanaf het stopcontact
of de aansluiting.
Het is dienstverleners niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren aan het stopcontact of de
aansluiting of de beschermingsmiddelen daarvan.
Stroomafwaarts van het contact of de aansluiting berusten de levering en de aansprakelijkheid volledig bij de
dienstverlener.
− Ontwerp van de installaties van de dienstverleners:
De elektrische kasten en panelen, alsook het materieel waarvan deze zorgen voor de voeding, worden
gerealiseerd in overeenstemming met de regels van vakkundigheid en de van kracht zijnde reglementen. De
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installaties moeten periodiek gecontroleerd worden en met name bij de inbedrijfstelling daarvan of nadat
deze grote veranderingen zijn ondergaan.
In geval van incidenten van materieel of installaties die duidelijk in slechte staat verkeren, behoudt de
vertegenwoordiger van APERAM zich het recht voor om het gebruik van alle elektrische materialen in
slechte staat te verbieden en om een certificaat van conformiteit te vereisen dat opgesteld is door een
erkend organisme ten einde de installatie weer onder spanning te zetten.
• Afgezonderd tewerkgestelde werknemers
De verantwoordelijke van de dienstverlener moet alle nodige maatregelen treffen opdat geen van zijn
werknemers op een bepaald punt geïsoleerd werkt waar deze werknemer niet snel geholpen kan worden in
geval van een ongeval. Zij moeten met name een doeltreffend communicatiemiddel bij zich dragen om een
andere werknemer van hun bedrijf die daartoe is aangesteld of de eerste hulp van APERAM te kunnen
alarmeren.
• Lenen en gebruiken van materieel van APERAM
In zijn hoedanigheid als deskundige beschikt de dienstverlener over alle gereedschappen en/of uitrusting die
nodig zijn/is voor zijn dienstverlening op het bedrijfsterrein van APERAM. Deze gereedschappen en/of
uitrusting dient in perfecte technische staat te verkeren met de van kracht zijnde reglementering en met de
regels van vakkundigheid. De dienstverlener dient deze gereedschappen en uitrusting te gebruiken in
overeenstemming met de technische bestemming daarvan.
Bij uitzondering kan APERAM echter bepaalde uitrustingen, met name middelen voor goederenomslag, ter
beschikking stellen aan de dienstverlener, waarmee deze in staat gesteld wordt om de betreffende diensten
te verlenen. In dat geval worden de installaties die ter beschikking gesteld worden aan de dienstverlener
vermeld in de met de dienstverlener opgestelde veiligheidsdocumenten en zijn deze het voorwerp van een
specifieke clausule inzake terbeschikkingstelling, waarin de gebruiksmodaliteiten, de interventiebeperkingen
en de onderhouds- en controlevoorwaarden van de ter beschikking gestelde apparaten gepreciseerd zijn.
APERAM verbindt zich ertoe te zorgen dat de ter beschikking gestelde installaties in perfecte staat van
werking zijn op het moment dat deze ter beschikking gesteld worden. De dienstverlener is echter gehouden
om zich, rechtstreeks voor eigen rekening of door daartoe bevoegde derden, te verzekeren van hun goede
staat van werking voorafgaande aan elk gebruik daarvan door zijn personeel. APERAM heeft geen enkele
verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot het goede gebruik van de installaties die ter beschikking
gesteld zijn aan de dienstverlener.
De dienstverlener is gehouden te zorgen voor de voorlichting, de opleiding, de bevoegdverklaring, de
autorisatie, etc. van zijn personeel met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde installaties.
Deze terbeschikkingstelling aan de dienstverlener kan uitsluitend plaatsvinden op voorwaarde dat de
gebruiker:
Ten minste 18 jaar oud is
nominatief aangesteld is door zijn werkgever die zich ervan verzekerd heeft dat hij:
o medisch geschikt is,
o beschikt over de vereiste vergunningen,
o een opleiding heeft gekregen inzake de gebruiksvoorschriften en de eventuele
bijzondere kenmerken van de laad- en loswerktuigen van APERAM
De dienstverlener stelt een opgeleide voorman aan die verantwoordelijk is voor het correct aanhaken van
lasten en het geven van bevelen, indien nodig.
• Bewaking van de goederen van de dienstverlener
De dienstverlener neemt zodanige maatregelen dat zijn materieel, installaties, percelen, werk- en
opslagzones bewaakt worden. Hij brengt APERAM op de hoogte van de genomen maatregelen.
• Orde en netheid van de werkterreinen
De gereedschappen en materialen die op de werkterreinen blijven, worden elke dag na het beëindigen van
de werkzaamheden opgeruimd door de dienstverlener, opdat deze de doorgangen niet belemmeren of
riskeren naar beneden te vallen.
Bij beëindiging van de werkzaamheden verwijdert de dienstverlener al zijn materieel, de materialen en het
afval, en reinigt hij het werkterrein zodanig dat dit in de oorspronkelijke staat hersteld is. Hij is aansprakelijk
voor lichamelijke en/of materiële schade, met name veroorzaakt door het achterlaten op een werkterrein van
een gasfles of andere gevaarlijke apparatuur. Hij dient zorgvuldig alle door hem aangebrachte openingen te
dichten.
Ingeval de dienstverlener niet overgegaan is tot reiniging van zijn werkterreinen, behoudt APERAM zich het
recht voor om voornoemde reiniging op kosten van de dienstverlener uit te voeren of te laten uitvoeren.
• Ιnformatieverstrekking
Ι
Elk “gevaarlijk feit” dat zich onverwacht voordoet op de werkplekken en dat geen gevolgen heeft gehad voor
de lichamelijke integriteit van personen dient desalniettemin aangegeven te worden en geanalyseerd te
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worden ten einde corrigerende actie te kunnen ondernemen. Indien er sprake is van een dreigend risico,
dienen onmiddellijk maatregelen getroffen te worden om ongevallen te voorkomen.
In alle gevallen dient contact opgenomen te worden met de vertegenwoordiger van APERAM en moet, al
naar gelang het bedrijfsterrein, een specifiek formulier ingevuld worden waarmee het onderzoek van het
incident (of bijna-ongeval) mogelijk gemaakt wordt.
De dienstverlener moet ervoor zorgen dat elk van zijn werkteams beschikt over het aantal eerste
hulpverleners (opgeleid en houder van een EHBO-diploma) dat bij de wet vereist is.
De vertegenwoordiger van de dienstverlener moet ervoor zorgen dat alle ongevallen, incidenten en bijnaongevallen die zich voordoen in het kader van de werkzaamheden die aan zijn bedrijf zijn toevertrouwd,
onmiddellijk gerapporteerd worden aan de vertegenwoordiger van APERAM.
• Gebruik van specifieke machines en apparatuur
Specifieke machines en materieel die gebruikt worden door de dienstverlener moeten conform de wettelijke
en reglementaire voorschriften zijn, en in het bijzonder met die voorschriften die betrekking hebben op
geluidsoverlast.

5° VEKEER OP DE BEDRIJFSTERREINEN VAN APERAM
• Toegangsmodaliteit en wegverkeer
De dienstverleners moeten toestemming krijgen om het bedrijfsterrein te betreden. Zij mogen uitsluitend
voertuigen binnen het bedrijfsterrein brengen die in goede staat en conform de van kracht zijnde
reglementeringen zijn. Deze voertuigen moeten schoon, voorzien van de juiste signalering en conform de
veiligheids- en milieuregels zijn. Op die grond moeten zij in werking gesteld en gebruikt worden met
inachtneming van de veiligheidsstandaard van APERAM “Aperam Safety ST006” (bijgevoegd als bijlage 1).
De bestuurders moeten zich in alle omstandigheden houden aan alle algemene en voor het bedrijfsterrein
specifieke verkeersregels. Benadrukt wordt dat het verplicht is om de lichten aan te hebben bij de toegang
tot het bedrijfsterrein.
• Voetgangersverkeer
Toegang tot de hallen dient verplicht via de voetgangersdeuren te geschieden, tenzij dat niet mogelijk is.
Personeel dat zich te voet beweegt binnen het bedrijfsterrein van APERAM moet gebruikmaken van de
specifieke doorgangen. Dit personeel mag zich niet buiten zones bewegen anders dan die, die hun
aangegeven zijn.
• Vervoer van materialen
Indien het vervoer van materialen en goederen stof kan doen onstaan of deeltjes kan losmaken die hinderlijk
zijn voor de overige gebruikers of van dien aard zijn dat deze de wegen en overige voertuigen vervuilen, is
de dienstverlener verplicht om het vervoer te bewerkstelligen ofwel door gebruik te maken van daartoe
ingerichte voertuigen (tanks, containers, reservoirs), ofwel door zorgvuldig de uitlaatopening van het
vervuilende voertuig te dichten. De dienstverlener neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het vervoer
van materialen vanaf of naar het bedrijfsterrein van APERAM, en zorgt ervoor dat er geen risico van
luchtvervuiling is, noch enig risico voor het milieu of voor personen vanwege deze vervoersactiviteiten. De
betreffende voertuigen moeten conform de geldende reglementering en wetgeving zijn.
Elke schending van deze bepaling kan leiden tot de het doen stoppen en onmiddellijke inbeslagname van
het voertuig of apparaat door de bewakingsdiensten van het bedrijfsterrein van APERAM. In geval van
recidive zal de toestemming om aan het verkeer deel te nemen voor voertuig en chauffeur onmiddellijk
ingetrokken worden. Reiniging en reparatie van schade komen voor rekening van de dienstverlener. Elke
dienstverlener die zich niet aan deze bepalingen heeft gehouden, zal de toegang van zijn voertuigen tot het
bedrijfsterrein van APERAM geweigerd zien, totdat de reparaties en het herstel in de goede staat
gerealiseerd en goedgekeurd zijn door APERAM.
Alle materialen of goederen die per ongeluk verspreid zijn op de paden en wegen worden zo snel mogelijk
verwijderd door de dienstverlener die, indien nodig, afbakenings- en veiligheidsmaatregelen treft en de
bewakingsdienst van het betreffende bedrijfsterrein van APERAM waarschuwt.
• Parkeren
Voertuigen moeten geparkeerd worden op de daartoe bestemde parkeerplaatsen en -terreinen van de
betreffende site van APERAM. Voertuigen dienen te allen tijde, voor zover dat mogelijk is en als daarin
voorzien is, geparkeerd te worden met het voertuig in de richting van de uitgang, met name op doodlopende
wegen.
Voor voertuigen, materieel of heftrucks die door de dienstverlener gebruikt worden in overeenstemming met
de regels zoals overeengekomen met de site, zullen de terreinen voor parkeren en onderhoud gedefinieerd
worden door APERAM.
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Behoudens uitzonderlijke gevallen, is het parkeren van voertuigen (bestelwagens, vrachtwagens, etc.) in de
hallen ten strengste verboden. Toegang wordt uitsluitend toegestaan ten behoeve van het laden en/of lossen
van materieel, op lage snelheid en, in dat geval, met de waarschuwingsknipperlichten aan.
• Speciaal transport
Bouwmachines die niet voorzien zijn van luchtbanden of massieve rubberbanden mogen uitsluitend het
bedrijfsterrein betreden indien deze vervoerd worden op aanhangwagens die zelf voorzien zijn van banden.
Dat is met name het geval voor machines die voorzien zijn van metalen rupsbanden (bulldozer, kranen,
graafmachines), walsrollen of walsmachines met metalen banden, die het wegdek kunnen beschadigen.
Elke niet-nakoming van deze bepalingen zal leiden tot een vordering tot schadevergoeding van de
dienstverlener.
Langzame voertuigen moeten, zodra zij in beweging zijn, een perfect zichtbare en aangepaste signalering
hebben.
Het transport of het heffen van personeel mag uitsluitend plaatsvinden met speciaal daartoe ontworpen
machines die beantwoorden aan de wettelijke en reglementaire voorschriften.
Het personeel belast met de inwerkingstelling daarvan dient houder te zijn van een opleidingscertificaat voor
het besturen van dit type machine en houder van een rijbewijs dat afgegeven is door zijn werkgever na een
bijscholing voor het besturen van de machine die hem wordt toevertrouwd.
• Signalering van voertuigen
Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan het transport van voorwerpen met een grote lengte zoals
lange vlakke metalen platen, of van voorwerpen die niet geheel zichtbaar zijn en die niet opgemerkt zouden
kunnen worden door andere weggebruikers en hen zouden kunnen misleiden van de ware hoogte van de
lading (verplichte waarschuwingslichten en afscherming van scherpe uitstekende hoeken).
Indien voertuigen of machines uitzonderlijk breed zijn, moeten deze conform de reglementering van het
betreffende bedrijfsterrein van APERAM en de specifieke transportvergunning verplaatst worden.
• Manoeuvres zonder zicht
Indien de bestuurder van een voertuig of machine van welke aard dan ook een manoeuvre moet uitvoeren,
en vooral indien hij achteruit moet rijden in omstandigheden met onvoldoende zicht, dient iemand ofwel door
stem ofwel door signalen (of enig ander communicatiesysteem) enerzijds de bestuurder te dirigeren en
anderzijds personen die de zone betreden waar het voertuig verplaatst wordt, te waarschuwen of te laten
waarschuwen. Om elk botsgevaar te voorkomen, zullen alle maatregelen getroffen worden om ervoor te
zorgen dat er geen personen aanwezig zijn in de betreffende actiezones tussen het bewegende voertuig en
de vaste obstakels.
Elk manoeuvre dient op zeer lage snelheid uitgevoerd te worden.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden tijdens het lossen van een laadbak van een
vrachtwagen of een vervoersmiddel waarvan het zicht onvoldoende is. In dat geval is het verplicht iemand in
te schakelen om te helpen bij het manoeuvre.
Alvorens deze handelingen te verrichten, dient men zich er verplicht van te vergewissen dat de audiovisuele
veiligheidssystemen van het voertuig goed werken. Deze audiovisuele veiligheidssytemen moeten tijdens de
manoeuvres gebruikt worden.
• Controle en bewaking
In geval van een overtreding van de verkeersregels, zijn de vertegenwoordigers van het betreffende
bedrijfsterrein van APERAM of de bewakingsbeambten van het bedrijf bevoegd om onmiddellijk elk voertuig
of elke machine te immobiliseren dat/die niet voldoet aan de wettelijke en reglementaire
verkeersvoorschriften of aan onderhavige voorschriften, en om de nodige corrigerende maatregelen op te
leggen.
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6° BESCHERMINGSMIDDELEN
Bij het aannemen van veiligheidsmaatregelen, dient in de werkmethode voor interventie van de
dienstverlener voorrang gegeven te worden aan collectieve beschermingsmiddelen. Alle tijdens de
voorbereiding voor de werkzaamheden naar voren gebrachte risico’s moeten geëlimineerd worden of
onderworpen worden aan de geschikte preventieve maatregelen.
De dienstverlener verstrekt aan zijn personeel en tijdelijke arbeidskrachten de middelen die nodig zijn voor
hun bescherming en geeft hun instructies over het gebruik daarvan.
De dienstverlener moet erop letten dat elk beschermingsmiddel te allen tijde afgestemd is op de aard van de
beoogde handeling, onmiddellijk gebruikt kan worden en dat dit ook daadwerkelijk gedragen wordt.
Voor wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen zullen dienstverleners de voorschriften respecteren die
van kracht zijn binnen het betreffende bedrijfsterrein van APERAM en de daarbij behorende standaarden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voor rekening van de dienstverlener. Ingeval specifieke
beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden op een bedrijfsterrein, zijn de modaliteiten voor
terbeschikkingstelling en gebruik daarvan opgenomen in de met de dienstverlener opgestelde
veiligheidsdocumenten.
De werknemers van de dienstverlener die werkzaam zijn op het bedrijfsterrein van APERAM moeten
gemakkelijk identificeerbaar zijn door hun werkkleding of door enig ander onderscheidend kenmerk.

7° BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN
Alle belangrijkste veiligheidsregels met betrekking tot bijzondere werkzaamheden zoals hieronder
uiteengezet, vormen een aanvulling op de regels die geïdentificeerd zijn in het kader van de
veiligheidsdocumenten, en vertegenwoordigen op zich niet alle vormen van bescherming.
• Werken op hoogte
Werkzaamheden op hoogte moeten verricht worden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en
reglementaire voorschriften alsook met de veiligheidsstandaard van APERAM “Aperam Safety ST003
(bijgevoegd als bijlage 2).
Alle regels die van toepassing zijn op het beheer van de risico's in verband met werkzaamheden op hoogte
zijn daarin beschreven (signalering, werkzaamheden op het dak, looprails, etc.).
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat een ladder geen werkplek is maar een toegangsmiddel. Het
gebruik daarvan dient beschreven te zijn in de risicoanalyse en beperkt te worden tot het striktste minimum.
Elk valgevaar zal in aanmerking genomen worden en de juiste preventiemaatregelen zullen in het werk
gesteld worden door de dienstverlener die belast is met de werkzaamheden, zoals: solide relingen,
toegangsverbod, signalering, verlichting, afbakening.
• Hijswerkzaamheden
Goederenbehandeling en hijswerkzaamheden moeten verricht worden met inachtneming van de
toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften alsook met de veiligheidsstandaard van APERAM
“Aperam Safety ST007 (bijgevoegd als bijlage 3).
Opgemerkt dient te worden dat rolbruggen voorrang hebben op voertuigen in beweging binnen de
werkplaatsen, en dat het ten strengste verboden is om te parkeren of zich te begeven onder de hangende
lasten. Voor zones voor goederenbehandeling met elektromagneten geldt een gereglementeerde toegang.
De dienstverlener zal nominatief een voorman aanstellen voor elke keer dat hij belast is met
hijswerkzaamheden.
• Verankering
Het gebruik van machines waarvoor verankering nodig is, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van APERAM. Het is verboden een spoor te gebruiken als bevestiging voor een tuikabel.
Datzelfde geldt voor elk ander punt dat te weinig solide is, zoals bovengrondse leidingen, masten, palen voor
leidingen, toestellen voor openbare werken, etc.
Een verankering mag nooit de vrije doorgang belemmeren. Indien de doorrijhoogte belemmerd wordt, dient
de dienstverlener toestemming te krijgen van APERAM en dient hij de nodige signaleringsborden aan te
brengen.
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• Graafwerkzaamheden
Uit- of ingravingen mogen niet verricht worden zonder de schriftelijke toestemming van APERAM. Deze zal
de dienstverlener wijzen op elektriciteitskabels of pijpleidingen die ondergronds aanwezig zijn.
De eventuele en niet-voorziene verplaatsing van leidingen of elektrische kabels zal voor rekening van
APERAM zijn, maar de dienstverlener kan zich niet beroepen op veroorzaakte hinder en zal verantwoordelijk
zijn voor beschadigingen en ongevallen die daardoor ontstaan. Het is verplicht om ondergrondse
infrastructuur handmatig te benaderen.
De toegestane belasting op de grond en op de funderingen en de belasting samenhangend met het werk,
worden vastgesteld door de dienstverlener en vallen onder zijn verantwoordelijkheid. De dienstverlener doet
afstand van elk verhaalsrecht tegen APERAM vanwege gegevens die dienaangaande verstrekt zijn en die,
in ieder geval, op indicatieve grond gegeven zijn. De in- en uitgravingen moeten voldoen aan de wettelijke
en reglementaire voorschriften.
• Werkzaamheden in putten
Indien er openingen worden aangebracht in vloeren, dient een solide reling elk valgevaar weg te nemen. De
dienstverlener die belast is met de werkzaamheden zal erop toezien dat alle preventieve maatregelen
genomen zijn.
• Werkzaamheden in besloten ruimten
Werkzaamheden en interventies in besloten ruimten moeten verricht worden met inachtneming van de
toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften alsook met de veiligheidsstandaard van APERAM
“Aperam Safety ST002 (bijgevoegd als bijlage 4).
Deze werkzaamheden die gevaarlijk geacht worden, dienen te allen tijde uitgevoerd te worden onder het
toezicht van een of meerdere personen die zich voortdurend terzijde van de risicozone bevinden en voorzien
zijn van communicatiemiddelen die hen in staat stellen om in geval van nood snel hulp in te schakelen.
• Werkzaamheden op sporen en interactie spoor/weg
Werkzaamheden en interventies op en in de buurt van sporen moeten verricht worden met inachtneming van
de toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften alsook met de veiligheidsstandaard van APERAM
“Aperam Safety ST004 (bijgevoegd als bijlage 5).
Er mogen geen werkzaamheden op spoorbanen die gebruikt worden of in de buurt daarvan aangevangen
worden zonder de voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke van de spoordienst van het
betreffende bedrijfsterrein van APERAM. De verantwoordelijke dient ook op de hoogte gebracht te worden
van de beëindiging van de werkzaamheden.
• Transport, opslag en gebruik van gevaarlijke producten
De dienstverlener dient gevaarlijke producten die gebruikt zullen worden in het kader van zijn
werkzaamheden aan te geven aan de opdrachtgever (die de dienstverlener op geen enkele manier ontslaat
uit zijn wettelijke verplichtingen en van de verbodsbepalingen die daaruit voortvloeien).
De dienstverlener dient op de plaatsen van gebruik de gegevens te hebben die nodig zijn voor de preventie
en de veiligheid door een veiligheidsinformatieblad van de gebruikte giftige producten ter beschikking te
hebben, en dient dit veiligheidsinformatieblad ter kennis te brengen, voorafgaande aan de werkzaamheden,
aan de gebruikers, de dienstdoende bedrijfsartsen van zijn bedrijf en de medische dienst van het betreffende
bedrijfsterrein van APERAM.
Het is verboden om CMR-producten of verpakkingen die CMR-producten bevat hebben, binnen de
bedrijfsterreinen te brengen.
In het uitzonderlijke geval dat voor de werkzaamheden echter gebruik van CMR nodig is vanwege de
afwezigheid van andere equivalente en minder gevaarlijke producten op de markt, zal de dienstverlener een
dossier opstellen dat hij overlegt met de opdrachtgever, waarin de uiterste noodzaak van gebruik van het
product bewezen wordt, de genomen maatregelen voor de gezondheid van werknemers en de gebruikte
beschermingsmiddelen beschreven zijn ten einde blootstelling van andere personen die in de buurt van de
werkterreinen werken te voorkomen, een en ander conform de in elk land van kracht zijnde reglementering.
Het gebruik van chemische producten dient ook voorwerp te zijn van een risicoanalyse inzake gezondheid
en veiligheid, zowel voor de personen die daarvan gebruikmaken als voor degenen die zich in de buurt van
de werkzaamheden bevinden.
De maatregelen zoals voorzien in de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen in werking gesteld te
worden.
Gevaarlijke materialen (explosieven, ontvlambare producten, bijtende stoffen, etc.) die gebruikt worden op
de werkterreinen zullen zichtbaar geëtiketteerd zijn en dienen op een speciale manier opgeslagen te worden
op een plaats die goedgekeurd is door de vertegenwoordiger van APERAM.
Het transport van deze materialen is onderworpen aan de van kracht zijnde reglementering (ADR, RID,
IATA, etc.) en ook aan de huisregels van de betreffende site van APERAM. Het is de verantwoordelijkheid
van de vertegenwoordiger van de externe dienstverlener om ervoor te zorgen dat deze reglementering goed
nageleefd wordt en om de vertegenwoordiger van APERAM daarvan op de hoogte te stellen.
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• Werkzaamheden aan elektrische installaties
De toegang tot elektrische ruimten en installaties is voorbehouden aan de elektriciens die daartoe volgens
de regels bevoegd zijn afhankelijk van de wettelijke en reglementaire voorschriften van het betreffende
bedrijfsterrein van APERAM en zal strikt onderworpen worden aan de goedkeuring van de betreffende
afdeling van het bedrijf waar werkzaamheden plaatsvinden (bevoegdheid voor elektriciteit noodzakelijk).
Het uitvoerend personeel dient opgeleid te zijn en kennis te hebben van de elektrische risico's en te
beschikken over een bevoegdheidsverklaring die overeenkomt met de beoogde werkzaamheden.
• Inbeslagname
Inbeslagname moet verricht worden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire
voorschriften alsook met de veiligheidsstandaard van APERAM “Aperam Safety ST001 (bijgevoegd als
bijlage 6).
De dienstverlener zal werkzaamheden pas aanvangen na verstrekking, door de verantwoordelijke
inbeslagnameleider van APERAM, van een verklaring van inbeslagname of van een werkvergunning, waarin
de aard van de werkzaamheden en de exacte afbakening van het werkterrein gepreciseerd zijn.
Voornoemde verantwoordelijke van APERAM is de enige die bevoegd is om de in- en uitbeslagname te
realiseren of te laten realiseren, behoudens in geval van nieuwe installaties vóór oplevering en specifieke
gevallen die voorwerp zijn van een bijzonder contract en een afzonderlijke risicoanalyse.
• Werkzaamheden binnen een zone met gasgevaar
Voor werkzaamheden binnen zones met risico’s die veroorzaakt worden door gas en giftige producten,
moeten beschermingsmaatregelen voor personen, goederen en milieu genomen worden, in
overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften, alsook met de veiligheidsstandaard van
APERAM “Aperam Safety ST012” (bijgevoegd als bijlage 7).
• Werkzaamheden binnen een zone met radioactief risico
Het binnen brengen, het gebruik en de opslag van radioactieve bronnen, alsook het gebruik van elektrische
apparaten voor het opwekken van ioniserende straling mogen uitsluitend plaatsvinden onder het toezicht van
een bevoegde persoon die aangesteld is door en onder verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Deze is
speciaal belast met de toepassing van de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.
Deze bevoegde persoon van de dienstverlener dient in contact te treden met de vertegenwoordiger van het
betreffende bedrijfsterrein van APERAM en mag de bronnen pas binnen brengen, gebruiken en opslaan na
schriftelijke goedkeuring daartoe.
De bevoegde persoon van de dienstverlener zal elk incident aangeven dat een stralings- of
besmettingsgevaar voor het personeel kan vormen.
De toegang tot de “gecontroleerde” zones waar de radioactieve elementen worden gebruikt of opgeslagen
door de dienstverlener dient ten strengste verboden te worden behoudens aan “bevoegde” personen zoals
bedoeld in de wetgeving die een uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke van het betreffende
bedrijfsterrein van APERAM hebben gekregen. Deze zones moeten aangegeven worden door reglementaire
borden voorbij welke borden elk verkeer verboden is.
• Werken met explosieven
Alleen indirect geactiveerd explosieve gereedschappen zijn toegelaten. Alle voorzorgsmaatregelen moeten
genomen worden tegen de risico’s van projectie die nabij werkende werknemers kan treffen. Het personeel
van de dienstverlener die de werkzaamheden met de door explosieven geactiveerd gereedschap uitvoert,
dient te beschikken over de nodige vergunningen.
• Slijp-, boor- en zaagwerkzaamheden
De gereedschappen voor slijpen, boren, zagen, etc. alsook de onderdelen daarvan (schijf, boor, etc.)
moeten conform de van kracht zijnde reglementering en normen zijn. Opgemerkt dient te worden dat deze
gereedschappen afgestemd moeten zijn voor het type werkzaamheden en uitgerust moeten zijn met een
veiligheidsschakelaar of een dodemansinrichting en met bescherming tegen wegvliegende delen
(afschermkap, etc.).
Het dragen van een nauw aansluitende veiligheidsbril is verplicht voor deze werkzaamheden.
Het veiligheidsvizier is, naast de nauw aansluitende veiligheidsbril, verplicht voor werkzaamheden die
uitgevoerd worden boven schouderniveau.
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8° BEZOEK AAN HET WERKTERREIN
De vertegenwoordigers van het bedrijf van APERAM, de veiligheidsdeskundigen en elke medewerker van
het bedrijf van APERAM belast met de follow-up van het verloop van de werkzaamheden die verricht worden
door dienstverleners zijn bevoegd om veiligheidsbezoeken af te leggen aan het werkterrein en om een
verslag daarvan op te stellen. Deze bezoeken kunnen ofwel gepland worden met de dienstverlener, ofwel
onaangekondigd afgelegd worden.
Al naar gelang de ernst van de waarnemingen die geregistreerd zijn tijdens dit bezoek, kan de
vertegenwoordiger van het bedrijf van APERAM besluiten om de werkzaamheden stop te zetten en
hervatting van werkzaamheden pas goed te keuren na de inwerkingstelling van de nodige corrigerende
maatregelen, en zulks onverminderd eventuele overige maatregelen die door Aperam genomen zouden
kunnen worden, in overeenstemming met hetgeen bepaald is in punt 9 hieronder. Deze bezoekrapporten
zullen tevens dienen in het kader van de beoordeling van de dienstverleners die bij latere besprekingen in
aanmerking genomen zal worden.

9° NIET-NALEVING
Elke persoon die één van bovenstaande regels heeft overtreden of waarvan het gedrag abnormaal is met
het oog op zijn taken (bijvoorbeeld vechten) kan onmiddellijk verwijderd worden van het bedrijfsterrein van
APERAM, waarbij de dienstverlener gehouden is te zorgen voor vervanging door een persoon met
equivalente bevoegdheden.
Elke persoon waarvan het gedrag een gevaar vormt voor zijn veiligheid of die van andere personen dient
onmiddellijk van de werklocatie weggenomen te worden. De dienstverstrekker dient hierover onmiddellijk
gecontacteerd te worden.
Deze gedragingen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de vertegenwoordigers van APERAM.
Zoals besproken in hoofdstuk 2, zal APERAM, indien een aannemer die werkzaamheden verricht op de
bedrijfsterreinen van APERAM zich niet houdt aan de hierboven beschreven regels, en/of niet voortdurend
zorgvuldigheid aan de dag legt met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en streeft naar een
continue verbetering van deze aanpak, zich zo spoedig mogelijk wenden tot deze aannemer ten einde de
redenen daarvoor uit te zoeken en samen, in voorkomend geval, eventuele corrigerende maatregelen die
ingesteld kunnen worden, te bestuderen, onverminderd het recht van Aperam om onverwijld alle
maatregelen te treffen die zij geschikt acht gezien de aard en de ernst van de geconstateerde tekortkoming
(inclusief, zonder beperking: boetes, verwijdering van werknemers van de betreffende aannemer, ontbinding
van het contract wegens onrechtmatige daad van de betreffende aannemer).

10° ONTVANGSTBEVESTIGING
Vanaf ontvangst van dit document zal de dienstverlener aan de vertegenwoordiger van APERAM de
bijgevoegde ontvangstbevestiging retourneren om te bevestigen dat hij onderhavige Algemene Voorschriften
voor Gezondheid en Veiligheid voor de dienstverleners op de bedrijfsterreinen van APERAM in goede orde
heeft ontvangen, en verbindt hij zich deze te verstrekken aan en te laten respecteren door zijn eigen
personeel, zijn tijdelijke arbeidskrachten en het personeel van zijn onderaannemers.
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