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1. Inleiding

1.1 DOEL
Het doel van de HSE Standaard is om de belangrijkste aandachtspunten en vereisten met  
betrekking tot Health, Safety en Environment uiteen te zetten en de middelen voor  
HSE-management te formuleren.

De HSE Standaard is ontwikkeld met behulp van best practices en ervaringen uit andere nationale en 
internationale programma’s. Het doel is om onze ambitie van 0 ongevallen en incidenten gezamenlijk 
waar te maken. De HSE Standaard is van toepassing op alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden en 
geldt voor alle Schiphol medewerkers en haar Opdrachtnemers zoals Opdrachtnemers, sub Opdracht-
nemers, huurders en concessionarissen. Tevens houdt de HSE Standaard rekening met de doorgaande 
exploitatie en operatie van de luchthaven waarbij de veiligheid van de passagier een prominente rol 
speelt.

Door publicatie van deze HSE standaard op de website van Schiphol maakt deze integraal onderdeel 
uit van de overeenkomsten die Schiphol Group met haar Opdrachtnemers heeft gesloten. Wettelijke 
eisen, richtlijnen of Schipholregels die in tegenspraak zijn met deze HSE-standaard, prevaleren boven 
de bepalingen in deze HSE standaard. 

Toepassingsgebied
De HSE standaard is van toepassing op alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden.  
Desondanks kan er een onderscheid worden gemaakt tussen:

1. Projecten 
2. Beheer, Onderhoud en Modificaties. 

Projecten  
Hierbij is sprake van de in het kader van het Arbobesluit Bouwproces “Meldingsplichtige projecten”. 
Hierop is de gehele HSE standaard van toepassing. 

Beheer, Onderhoud en Modificaties
Hierbij is sprake van regulier onderhoud en veelal repeterend werk. De organisatie van HSE voor be-
heer, onderhoud en modificaties ligt vast in een HSE-locatieplan dat jaarlijks ter toetsing wordt aange-
boden bij de HSE Office.    
Voor de criteria voor een V&G-plan, werkplan of Taak Risico Analyse (TRA) zie bijlage 2. 

1.2  BELEIDSVERKLARING VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU SCHIPHOL
De HSE-standaard is afgeleid van de ‘Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)’. Met 
deze beleidsverklaring verklaart het directieteam van Schiphol Group zich te zullen inzetten voor 
gezondheid, veiligheid en milieu. De verklaring vormt de basis voor de doelen en (verbeter)acties van 
Schiphol op het gebied van gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu.

De volgende onderwerpen worden in de Beleidsverklaring VGM behandeld:
Verantwoordelijkheid – aangezien het creëren van een veilige werkomgeving de verantwoordelijkheid 
is van alle betrokkenen, moet iedereen zich houden aan de VGM-regels en in actie komen als zich  
problemen voordoen.
Opdrachtgeverschap – hoewel de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de Opdrachtnemer  
zelf ligt, is Schiphol zich ervan bewust als opdrachtgever van werkzaamheden zelf ook verplichtingen 
te hebben om te zorgen dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.
Voortdurende verbetering – open en duidelijke communicatie over VGM-prestaties is essentieel  
voor voortdurende verbetering, evenals het actief delen van geleerde lessen.
Just culture – Schiphol werkt actief aan een ‘just culture’ en moedigt iedereen aan om incidenten  
of letsel tijdens het werk te melden zonder straf te hoeven vrezen.
Samenwerking – Schiphol verwacht dat de verschillende partijen op een projectlocatie samenwerken en 
overeenstemming bereiken over een duidelijke coördinatiestructuur voor veiligheid, aangezien veilig-
heid een gezamenlijke inspanning vereist.

De Beleidsverklaring VGM is te vinden op:  www.schiphol.nl/veiligheid  Onderwerp HSE beleid
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2. De Golden Rules of Safety

De voor Schiphol belangrijkste veiligheidsregels zijn vastgelegd in de 12 Golden Rules of Safety. 
Hiermee beschrijven we als Schiphol hoe we samen met onze partners zoals beschreven in hoofdstuk 
1.1 de toprisico’s op Amsterdam Airport Schiphol willen beheersen. Deze zijn te raadplegen op de 
website www.schiphol.nl/veiligheid In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten uit deze regels 
weergegeven. Uitgebreide toelichting en bijbehorende toolboxen zijn te vinden op deze site door het 
aanklikken van het symbool en onderliggende documentatie.”

2.1  AANSPREKEN
Zorgen voor elkaars welzijn en veilig kunnen werken vormen een belangrijke waarde voor alle partijen 
die op Schiphol werken. Spreek anderen altijd aan op onveilig werken.
■ Onderneem direct actie bij een onveilige situatie.
■  Neem verantwoordelijkheid voor je eigen en andermans veiligheid.
■  Spreek collega’s aan op onveilig of onverantwoord gedrag.
■  Meld onveilige situaties direct, zodat collega’s ervan kunnen leren.
■  Bespreek veiligheidsdilemma’s met je leidinggevende.
■  Accepteer ook dat collega’s jou op onveilig gedrag aanspreken
■  Geef ook eens een compliment.

2.2  LAST MINUTE RISICO ANALYSE (LMRA)
Een goede voorbereiding maakt het verschil. Zorg ervoor dat je weet wat je moet doen, dat je bekend 
bent met de procedures, de risico’s en de benodigde beheersmaatregelen en dat je werkvergunning in 
orde is. Hou er bovendien rekening mee dat situaties op elk moment kunnen veranderen, zelfs als je 
goed voorbereid bent. Veranderingen kunnen weer leiden tot nieuwe risico’s. Dus verricht vlak voordat 
je zelf aan de slag gaat altijd een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

2.3  ELEKTRISCHE INSTALLATIES
2.3.1  Keuring en inspectie elektrische apparatuur, arbeidsmiddelen en gereedschap 
Elektrische apparaten, arbeidsmiddelen en gereedschap moeten periodiek worden onderworpen aan 
de verplichte keuring of inspecties conform de gebruikshandleiding wettelijke verplichting of uw eigen 
VCA systeem. Ook moeten ze worden voorzien van een aanduiding met de herkeuringsdatum.

2.3.2 Minimumvereisten
Gereedschap moet voor elk gebruik worden gecontroleerd op technische staat en geschiktheid;
Elektrisch gereedschap moet deugdelijk zijn afgeschermd, voorzien zijn van een CE-markering en  
voldoen aan de machinerichtlijn;
Elektrische kabels moeten tegen beschadiging worden beschermd en struikelgevaar door kabels moet 
worden voorkomen. Kabels op de grond dienen tot een minimum beperkt te worden.

2.3.3 Lockout / Tagout / Tryout procedure (LOTOTO procedure)
Algemeen
Wanneer er wordt gewerkt aan machines en installaties waarbij de kans bestaat om in aanraking te 
komen met bewegende delen, spanningvoerende delen of een gevaarlijke stof moeten er Lockout/
Tagout/Tryout (LOTOTO) procedures worden toegepast. Dit betreft onder meer elektrische installaties, 
gasinstallaties en installaties onder druk.

De LOTOTO-procedure moet gedetailleerd worden beschreven in het VGM-of werkplan van de  
Opdrachtnemer. Als er wordt gewerkt aan installaties die voor de luchthaven worden gebruikt,  
moet de LOTOTO-procedure van de Luchthaven Schiphol worden gevolgd.

Ook indien er door twee of meer Opdrachtnemers aan één installatie wordt gewerkt, is de LOTO-
TO-procedure van toepassing. Een van de Opdrachtnemers heeft dan de leiding over de LOTOTO, 
totdat alle werkzaamheden zijn beëindigd. Ook heeft deze Opdrachtnemer de leiding bij het  
herstellen van de energietoevoer naar de installatie.

Alle LOTOTO-waarschuwingsmarkeringen moeten in het Nederlands en bij anderstaligen in het  
Engels worden weergegeven.
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Het voorkomen van weder-inschakeling gebeurt, bij voorkeur, door middel van sloten. Alle sloten 
moeten duidelijk zijn voorzien van de naam en de organisatie van het slot. Niemand mag een onder-
deel waaraan een LOTOTO-label en -slot is bevestigd bedienen voordat deze door bevoegd personeel is 
verwijderd.

2.3.4   Schakelvergunningen
Voor LOTOTO activiteiten met permanente of tijdelijke installaties is een schakelvergunning vereist.  
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het volgen van deze vergunningsprocedure.

2.4. BESLOTEN RUIMTE
2.4.1 Definitie
Een besloten ruimte is een ruimte (bijvoorbeeld sleuf, kruipruimte, riool, tank) met minimaal een van 
de volgende kenmerken:
■ een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang;
■ in de ruimte bestaat gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie of 
 dergelijke omstandigheden kunnen tijdens de werkzaamheden ontstaan;
■ in de ruimte bestaat gevaar voor elektrocutie;
■ de mogelijkheden om de ruimte binnen te gaan of te verlaten zijn beperkt;
■ de ruimte is zodanig ingericht dat iemand erin opgesloten of bekneld kan raken;
■ de ruimte is niet ontworpen voor doorlopend verblijf van werknemers.

2.4.2. Vergunning “werken in een besloten ruimte”
Een besloten ruimte binnengaan mag alleen met een werkvergunning ”werken in een besloten ruim-
te”. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de vergunningsprocedure. Daarnaast 
stelt de Opdrachtnemer het personeel op de hoogte van alle werklocaties waarvoor een vergunning tot 
betreding van een besloten ruimte is vereist.

2.4.3. Minimumvereisten
Voordat een besloten ruimte kan worden betreden, moet er een Taak Risico Analyse (TRA) worden 
uitgevoerd om te kunnen bepalen welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om veilig te kunnen 
werken in de besloten ruimte (meten, afsluiters e.d.). Energiebronnen ten behoeve van een veilige wer-
king moeten worden geïsoleerd (LOTOTO procedure).

Voordat er iemand toestemming krijgt een besloten ruimte binnen te gaan, moet de desbetreffende 
leidinggevende op de volgende zaken toezien dat:

■ de Opdrachtnemer een werkplan incl. een TRA heeft opgesteld met betrekking tot de activiteiten  
 die moeten worden uitgevoerd, en dat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
■ er een vergunning “Werken in besloten ruimte” is afgegeven, specifiek voor de locatie waar de  
 werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
■ uitsluitend gekwalificeerde werknemers de besloten ruimte zullen betreden;
■ de atmosfeer in de besloten ruimte vooraf en zo nodig tijdens de werkzaamheden wordt  bewaakt  
 met behulp van meetapparatuur. De meetapparatuur dient aantoonbaar gekalibreerd te zijn.  
 Meetgegevens dienen op locatie te worden geregistreerd;
■ op de werklocatie reddingsmiddelen aanwezig zijn en dat vooraf afspraken zijn gemaakt wat te  
 doen bij een calamiteit;
■ er buiten de besloten ruimte een aantoonbaar gecertificeerde veiligheidswacht/mangatwacht  
 aanwezig is voorzien van voor de situatie geschikte communicatiemiddelen om in geval van een  
 ongewenste situatie direct alarm te kunnen slaan;
■ er calamiteiteninstructies aanwezig zijn en aantoonbaar besproken met het team.
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2.5  HEET WERK EN/OF ACTIVERING VAN DE BMI **
2.5.1 Definitie heet werk en werk dat de BMI of sprinkler kunnen activeren
Werkzaamheden die brand kunnen veroorzaken of de brandmeld- of sprinklerinstallatie kunnen  
activeren. Denk hierbij aan lassen, slijpen, stoom, föhnen, branden, solderen, werken op hoogte (tussen 
de beams), hakken/breken/boren, slopen, werken met chemische stoffen en veroorzaken van stof.

** BMI : Brand Meld Installatie

2.5.2   ‘Heetwerk’ vergunningen
Bij werkzaamheden in een van de operationele gebouwen van ASM of het Airside terrein (denk hierbij 
aan het Terminalgebouw, doorlaatposten, brandweerposten, VOP’s, landingsterrein) waarbij brand 
kan ontstaan of de brandmeldinstallatie geactiveerd kan worden dan is een Hot Werk Permit (HWP) 
verplicht. ASM Bedrijfsvoering geeft deze vergunning uit. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 
de naleving van de vergunningsprocedure. Specifiek voor brandgevaarlijke activiteiten in de Terminal is 
ook het document “BasisEisenSet 12 ‘Tijdelijke beheersmaatregelen’ (laatste versie op te vragen bij de 
Fire Safety Office)”. 

2.5.3 Minimumvereisten
Voordat er iemand toestemming krijgt om ‘heetwerk’ uit te voeren, moet de desbetreffende leidingge-
vende op de volgende zaken toezien dat:

■ de Opdrachtnemer een werkplan incl. TRA heeft gemaakt met betrekking tot de activiteiten die   
 moeten worden uitgevoerd, en dat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
■ er een HWP is afgegeven, specifiek voor de locatie waar de werkzaamheden zullen worden 
 uitgevoerd;
■ alle brandbare, explosieve en oxiderende stoffen (zoals cilinders en containers) worden verwijderd  
 uit de directe nabijheid van het gebied waar de brandgevaarlijke werkzaamheden zullen worden  
 uitgevoerd;
■ gebruik en opslag van acetyleen gasflessen in de terminal (inclusief in aan de terminal grenzende  
 bouwgebieden) niet toegestaan. Er zal een alternatieve werkmethode moeten worden gekozen  
 (bijvoorbeeld lassen met propaangas).
■ er geen cilinders met brandbaar gas in besloten ruimten worden geplaatst; dat slangen voor  
 brandbaar gas uit besloten ruimten worden verwijderd, wanneer deze niet in gebruik zijn;
 slangen en branders vóór gebruik worden geïnspecteerd en dat defecte slangen buiten gebruik  
 worden gesteld;
■ systemen met zuurstof plus brandbaar gas zijn uitgerust met goedgekeurde terugstroomkleppen en  
 vlamterugslagbeveiligingen;
■ alle werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende kleding  
 gebruiken, wanneer ze snijbrand- en laswerkzaamheden uitvoeren of daarbij assisteren  
 (beschermingsbrillen, laskappen, beschermende HVC pakken of brandvertragende kleding en  
 handschoenen);
■ lasapparatuur goed is onderhouden en vóór gebruik is  geïnspecteerd;
■ defecte apparatuur wordt verwijderd en bij de leidinggevende wordt gemeld;
■ las- en slijpwerkzaamheden worden afgeschermd door middel van brandvertragende lasschermen  
 voor de bescherming van werknemers of materialen die worden blootgesteld aan vonken,  
 metaalslakken, vallende voorwerpen of de ultraviolette (UV) / infrarode (IR) straling van de  
 las boog;
■ leidingen die ontvlambare vloeistoffen of gassen, dan wel elektriciteitskabels bevatten, niet  
 voor aarding worden gebruikt;
■ de omkasting van alle lasapparaten of snijbranders goed is geaard, als de voedingsuitgangen  
 van het apparaat als voedingsaansluitingen worden benut, indien er geen aardlekschakelaar wordt  
 gebruikt;
■ er op de werklocatie een sprinkler of brandmeldinstallatie aanwezig is en de BMI-procedure  
 wordt gevolgd;
■ er op de locatie waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, binnen handbereik voldoende  
 brandblusmateriaal beschikbaar is dat geschikt is voor het potentiële type brand;
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2.6.3 Minimum vereisten ladders en trappen
■ Ladders moeten voldoende ver uitsteken (minimaal 1 meter of 3 sporten) boven het niveau  
 waartoe deze toegang geven, zodat de gebruiker zich veilig kan blijven vasthouden (tenzij er een  
 geschikt alternatief houvast beschikbaar is);
■ Ladders en trappen moeten worden opgesteld op stabiele, stevige ondergrond die voldoende sterk  
 is om de ladder plus belasting veilig te kunnen dragen;
■ Ladders moeten worden opgesteld in een hoek van 75 graden ten opzichte van het  
 horizontale vlak (1:4):
■ Ladders moeten aan de bovenzijde voldoende zijn geborgd tegen omvallen.

2.6.4 Vallende voorwerpen
Als er gevaar is voor vallende voorwerpen, dan moet het werkgebied direct onder de plaats waar de 
werkzaamheden worden verricht worden afgezet (waarbij rekening moet worden gehouden met de 
horizontale component van de baan van vallende voorwerpen - bouwveiligheidszone) en moeten er 
door de opdrachtnemer waarschuwingsborden worden aangebracht met teksten als “Beperkt toe-
gankelijk gebied – geen toegang voor onbevoegden” en “Werkzaamheden hierboven – gevaar voor 
vallende voorwerpen”

Voor het beperken van de toegang moeten harde afzettingen worden gebruikt. Als dat niet mogelijk is, 
moet de Opdrachtnemer op basis van een gedetailleerde TRA een alternatieve methode ontwikkelen.
Als de afzettingen de normale voetgangersroute, vluchtroute of nooduitgang blokkeren, moeten er, 
ongeacht de duur, tijdelijke markeringen worden aangebracht om het voetgangersverkeer via een  
veilige alternatieve route om te leiden.

Wanneer er geen collectieve beheersmaatregelen kunnen worden genomen, zijn werknemers die op 
hoogte met gereedschap werken, verplicht een gereedschapsgordel in combinatie met een gereed-
schapslijn te gebruiken. Dit om te voorkomen dat gereedschap naar beneden valt. 

2.6.5 Laad- en losactiviteiten
Alle laad- of losactiviteiten (bijvoorbeeld op een platte vrachtwagenlaadbak) worden ongeacht de 
hoogte beschouwd als werken waarbij sprake kan zijn van valgevaar. Er moeten dan voldoende be-
heersmaatregelen worden getroffen om het valgevaar weg te nemen. Als er dagelijkse laad- of losacti-
viteiten te verwachten zijn, moet de Opdrachtnemer voor dergelijke activiteiten een gedetailleerde TRA 
opstellen. Op vaste laad- en losplaatsen dienen deze voorzieningen aanwezig te zijn. Op incidentele 
losplaatsen dienen andere maatregelen te worden genomen om het valrisico te beheersen.   

2.6.6 Werken met hoogwerkers
Voordat hoogwerkers (zie § 3.4) op locatie worden gebruikt, moet de desbetreffende leidinggevende 
op de volgende zaken toezien:
■ dat de gebruikershandleiding van de fabrikant op locatie aanwezig is; zo niet, dan mag de  
 hoogwerker niet worden gebruikt;
■ dat de betreffende medewerker beschikt over aantoonbare vakbekwaamheid en instructie voor  
 de specifieke hoogwerker, toestemming heeft om de hoogwerker te gebruiken en minimaal  
 18 jaar oud  is.
■ dat er geschikte valbeveiliging (gebiedsbegrenzing - korte verstelbare lijn) wordt gedragen tijdens  
 het werken in en met een hoogwerker;
■ dat de ankerpunten, indien aanwezig worden gebruikt voor bevestiging van de valbeveiliging;
■ dat de ondergrond waarop de hoogwerker wordt gebruikt, vlak en voldoende draagkrachtig is;
■ dat indien een hoogwerker in de buurt van een sleuf of ontgraving wordt gebruikt dient door  
 een deskundig persoon (uitvoerder) te worden bepaald of de locatie voldoende draagkrachtig en  
 er geen gevaar bestaat voor instorting/inkalving. Het onderzoek wordt vastgelegd in een  
 gedetailleerde TRA;
■ als een hoogwerker in de Terminal (of andere locaties) wordt gebruikt, moet de draagkracht van  
 de vloer door de constructeur worden beoordeeld. De resultaten van het onderzoek worden  
 vastgelegd in het werkplan incl. TRA; Ook is er een overzicht beschikbaar op de kennisbank van  
 ASM m.b.t. de vloerbelasting per bouwdeel.
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■ dat de locatie waar de hoogwerker zal worden gebruikt, voor en tijdens elke shift moet worden  
 gecontroleerd a.d.h.v een LMRA op mogelijk nieuwe optredende risico’s;
 wanneer niet kan worden vermeden dat er wordt gewerkt boven operationele gebieden waarbij  
 sprake is van passanten, moeten beheersmaatregelen worden toegepast zoals beschreven in  
 paragraaf 2.6.4 ‘Vallende voorwerpen’;
■ dat bij het werken met een knikhoogwerker het werkgebied onder de werkbak dient te worden  
 afgezet om te voorkomen dat passanten door het werkgebied lopen;
■ dat hoogwerkers niet worden gebruikt om toegang te verschaffen op hoogte;
■ dat de werkbak mag op hoogte nooit worden verlaten, de werkzaamheden moeten vanuit de  
 werkbak worden uitgevoerd;
■ de werkbak niet omhoog wordt gemanoeuvreerd als er touwen, leidingen of slangen aan de  
 reling zijn vastgebonden. Pas als de kooi in de werkpositie is, kunnen dergelijke zaken worden  
 opgehesen door middel van een trektouw.

De volgende beheersmaatregelen moeten worden geïmplementeerd:
■ indien een hoogwerker na zonsondergang op een buitenlocatie wordt gebruikt dan moeten  
 knipperlichten worden geplaatst om voorbijgangers te attenderen op de werkzaamheden  
 op hoogte;
■ er moeten harde afzettingen worden geplaatst om te voorkomen dat voetgangers gewond kunnen 
■ raken door eventueel vallende voorwerpen;
■ er moeten waarschuwingsmarkeringen worden aangebracht;
■ personen die in de buurt van de hoogwerker werken, moeten instructies krijgen in de bediening  
 op de grond voor het geval de werkbak in een noodsituaties naar beneden moet worden gestuurd;
■ het met een hoogwerker in de buurt van open spanning voerende delen werken is alléén toege 
 staan als de leidingen spanningsloos zijn geschakeld en er een ‘functievrij verklaring’ is ontvangen  
 (zie LoToTo procedure  § 2.3.3).

2.6.7 Het bouwen en afbreken van steigers 
Vooraf: voor de duidelijkheid wordt in dit hoofdstuk de “Opdrachtgever” tot het bouwen van een  
steiger de “Contractor “ bedoeld. Met betrekking tot het bouwen en afbreken van steigers is de  
“Richtlijn steigers” leidend. 

Algemeen
■ De opdracht tot het bouwen van een steiger wordt verstrekt door de contractor;
■ De contractor is verantwoordelijk is voor steigerconstructies die worden geplaatst binnen Schiphol;
■ Indien een steiger gereed en gekeurd is, wordt deze voorzien van een steigerlabel en overgedragen  
 aan de gebruiker. Voor de gebruiker is de steiger dan een arbeidsmiddel in het kader van de  
 Arbowet. 
■ De gebruiker dient er voor zorg te dragen, dat de steiger in dezelfde staat blijft zoals deze door  
 de steigerbouwer is opgeleverd. 
■ Steigers dienen gebouwd en geïnspecteerd te worden volgens de Richtlijn Steigers. 

Ondergrond, omgeving en toegang 
■ Steigers zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten;
■ Steigers mogen geen uitstekende delen bevatten welke gevaar voor stoten of struikelen opleveren. 
■ Ook installatiedelen zoals draaiende delen die op een steiger bereikbaar zijn en gevaar opleveren  
 dienen afgeschermd te worden; 
■ Steigeronderdelen mogen de doorgang bij bestaande trappen niet belemmeren;
■ Steigeronderdelen mogen geen noodstoppen, brandmelders & sprinklers belemmeren;
■ Na het plaatsen van de steiger dient er voldoende omgevingsverlichting op locatie van de  
 steiger aanwezig te zijn;
■ Steigerdelen mogen geen installatiedelen blokkeren zoals: motoren, servicekasten etc.;
■ Bij het bouwen op rooster- of plaatvloeren zoals bijvoorbeeld tranenplaten, bevinden zich onder de  
 staanders houten vloerdelen welke tenminste twee vloerliggers overspannen om de vloerbelasting  
 te spreiden en puntbelasting te voorkomen.  
■ Er mogen nooit zonder toestemming van de contractor bestaande installatie delen zoals leuningen,  
 vloeren verwijderd worden;
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■ Steigervloeren dienen voor het verwijderen van de steiger eerst gestofzuigd worden zodat er geen  
 vervuiling kan plaatsvinden.

Werkvloeren
■ Werkvloeren van steigers hebben standaard een draagvermogen van 3 kN/m². Afwijkingen bij  
 opdrachtverstrekking dienen met opgaaf van reden op de steigerbon te worden aangegeven;
■ Om de brandlast te beperken zijn werkvloeren vervaardigd van stalen vloerdelen. Houten  
 vloerdelen zijn uitsluitend toegestaan indien het gebruik van standaard stalen vloerdelen de  
 functionaliteit of veiligheid van de steiger verslechtert. Werkvloeren zijn rondom voorzien van  
 stalen leuningen (handregel + knieregel) en een schoprand.
■ Werkvloeren moeten indien deze boven operationeel gebied zijn aangebracht voorzien worden  
 van brandvertragende folie zodat er geen vuil en/of materiaal in de operatie terecht komt.

Aarden van steigers en gebruik van elektrische gereedschappen 
■ Indien er een elektrische installatie op of aan de steiger aanwezig is of met elektrisch gereedschap  
 op de steiger wordt gewerkt is het noodzakelijk dat steigers zijn voorzien van aarding conform  
 steiger richtlijn. Hoewel we spreken van “aarden” hebben we het in werkelijkheid over het  
 vereffenen van mogelijke potentiaalverschillen. De aardwaarde wordt niet gemeten of vastgelegd;
■ De aardleidingen (2 stuks) worden aangebracht door de steigerbouwer. 

Aanrijdbeveiliging 
■ Steigerconstructies die op locaties gebouwd worden waarbij de kans bestaat dat voertuigen deze  
 constructie kunnen aanrijden, dienen te zijn voorzien van een doelmatige aanrijdbeveiliging. De  
 uitvoering dient in overeenstemming te zijn met het te verwachten risico;
■ De aanrijdbeveiliging wordt verzorgd door de steigerbouwfirma die de steiger plaatst;

Oplevering en overdracht 
Elke steiger dient bij oplevering te worden gekeurd door de steigerbouwer. De steiger dient te voldoen 
aan alle wettelijke eisen, de Richtlijn Steigers en aan de in deze regeling genoemde aanvullende eisen. 
De belangrijkste punten hiervan zijn opgenomen in de checklist van de steigerbouwer; 
Vóór ingebruikname wordt een opleveringscontrole uitgevoerd en de steiger afgenomen door de 
Luchthaven Schiphol in het bijzijn van de gebruiker/contractor (of vertegenwoordiging hiervan). Zie 
ook verantwoordelijkheden. 
Indien de contractor niet de gebruiker is, zal de steiger door de opdrachtgever worden overgedragen 
aan de feitelijke gebruiker die vervolgens verantwoordelijk wordt gehouden voor het in stand houden 
van de constructie en de veiligheid van de steiger en de hierop uit te voeren werkzaamheden;
Bij calamiteiten kan buiten dag- en kantoordienst kan de contractor van het betreffende perceel na-
mens Schiphol de goedkeuring geven om de steiger te plaatsen binnen hun perceel.

Verantwoordelijkheden
Opdrachtgever voor het bouwen van een steiger
De contractor van Schiphol of van een ander bedrijf die is benoemd tot opdrachtgever in het kader van 
de opdracht tot bouwen van een steiger. De contractor is gemachtigd om binnen een verantwoordelijk-
heidsgebied opdracht te geven tot het verrichten van steigerbouw werkzaamheden. 

De contractor is verantwoordelijk voor: 
■ Aanvragen van de benodigde werkvergunningen; 
■ Correcte en volledige opdrachtverstrekking naar steigerbouwfirma inclusief veiligheidsmaatregelen;
■ Het aanwijzen van een toezichthouder;
■ Het aanwezig zijn van de werkvergunning;
■ Informeren van alle personen of afdelingen die betrokken zijn bij een steiger.

Het (laten) controleren van de steiger: 
■ In hoeverre is de steiger geschikt voor de werkzaamheden waarvoor deze is bedoeld. 
■ In hoeverre de steiger geen obstakel is voor de operatie van Schiphol 
 (passagiers, vluchtwegen, noodvoorzieningen etc.)
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Coördinerend toezichthouder 
De functionaris die namens de opdrachtnemer toezicht uitoefent op de veilige uitvoering van de (stei-
ger)werkzaamheden. De coördinerend toezichthouder voert namens de opdrachtnemer controle uit op: 
■ De veilige uitvoering van de steigerbouwwerkzaamheden; 
■ De onderwerpen genoemd onder het tweede punt bij opdrachtgever tot het bouwen van  
 een steiger. Bij geconstateerde afwijkingen geeft hij dit aan en meldt dit aan de opdrachtgever.

Steigerbouwer
De steigerbouwer zal alleen met de steigerbouwwerkzaamheden beginnen indien hij beschikt over een 
geldige werkvergunning (OVA). De steigerbouwer is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van de 
steiger en de steigerbouwwerkzaamheden.

Gebruiker 
■ Het is de gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan een steiger uit te voeren. 
■ Bij geconstateerde afwijkingen aan de steiger: 
 - Verlaat hij de steiger en attendeert hij eventueel andere aanwezigen;
 - Verwijdert hij de steigerlabel, waardoor de rode opdruk “Verboden toegang” verschijnt  
  en overhandigt hij de steigerlabel aan zijn opdrachtgever.

2.7   PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN KLEDINGVOORSCHRIFTEN
2.7.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Op alle bouw- en onderhoudslocaties is het gebruik van de volgende PBM verplicht voor iedereen die 
deze locatie betreedt om werkzaamheden uit te voeren of te bezoeken:

■ veiligheidsschoenen of –laarzen met enkelprotectie (S3/S5 met enkelbescherming of hoger);
■ veiligheidsvest of -hesje (volgens EN 471);
■ bij invallende duisternis, avond- en nachtwerk en slechtzicht situaties is ook een hoge  
 zichtbaarheidsbroek verplicht bij werkzaamheden langs wegen waar verkeer rijdt;
■ de kleding dient te bestaan uit een schoon vest en jassen moeten gesloten worden gedragen;
■ veiligheidshelm (volgens EN 397 of hoger); of een stootcap in technische bagagegebieden.
■ veiligheidsbril of overzetbril (EN 166 of hoger);
■ gelaatscherm naast een veiligheidsbril bij gebruik van slijpstenen, kettingzaag  
 en hoekslijpmachines ter bescherming van het gezicht;
■ veiligheidshandschoenen (EN 388 of alternatief op basis van de gevaren);
■ bijkomende PBM kunnen vereist zijn indien aangegeven in het werkplan en/of TRA .

Indien het gebruik van bovenstaande PBM bij specifieke werkzaamheden gevaren met zich meebrengt 
kan er ontheffing worden aangevraagd op de geldende PBM verplichting. Deze ontheffing kan worden 
aangevraagd na goedkeuring van de Opdrachtgever die deze vervolgens indient bij de HSE-Office van 
Schiphol. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan met een ingevuld TRA-formulier. 
Voor bepaalde gebieden kunnen dus afwijkende voorschriften gelden. Ook is er een generiek onthef-
fingslijst beschikbaar. 

2.7.2 Kledingvoorschriften
Er dient bedrijfskleding te worden gedragen waarop herkenbaar het logo van de Opdrachtnemer is te 
lezen. Alle medewerkers moeten kleding dragen die geschikt is voor de werkzaamheden die worden 
uitgevoerd. Benen en bovenarmen moeten te allen tijde zijn bedekt. Personen die in de buurt van be-
wegende machines werken, moeten zorgen dat er geen kleding of lichaamsdelen bekneld raken door 
de bewegende onderdelen. Er mag geen kleding worden gedragen die sterk is vervuild. Dit met het 
oog op verminderde HVC, brandgevaar (olie en vet) en hygiëne. 
Korte broeken, rokken en mouwloze shirts zijn niet toegestaan;
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2.8   ONTHEFFING GRAAFVERBOD
2.8.1 Algemeen
Op Schiphol zijn alle grondroerende werkzaamheden verboden, tenzij via een aanvraagformulier  
ontheffing wordt verleend door Schiphol Asset Management.

2.8.2. Vergunning voor graafwerkzaamheden en grondboringen
Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondboringen (alle grondroerende werkzaamheden) 
is een vergunning vereist genaamd “Ontheffing graafverbod”. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor de aanvraag van de Ontheffing Graafverbod en de strikte naleving hiervan.

Tijdens de graafwerkzaamheden dient de uitvoerder van de Opdrachtnemer dagelijks een inspectie uit 
te voeren. 

2.8.3. Beheersmaatregelen tijdens graafwerkzaamheden
Om het risico van inkalven/instorten van een sleuf en bedelving van de medewerkers te voorkomen 
dienen er voldoende ondersteunende maatregelen dan wel het juiste talud te worden bepaald door de 
Opdrachtnemer.

De te bepalen beheersmaatregelen ten behoeve van graafwerkzaamheden dienen afgestemd te zijn op 
de te verwachten grondbelasting. De noodzakelijke belastbaarheid dient zorgvuldig te worden bepaald 
door de Opdrachtnemer.

2.8.4. Minimumvereisten
Bij alle graafwerkzaamheden die worden uitgevoerd, moet de Opdrachtnemer aan de volgende voor-
waarden voldoen:

■ alle ondergrondse kabels en leidingen moeten worden opgespoord en beschermd tegen   
 beschadiging of ontzetting;
■ de Opdrachtnemer beschikt over een door Schiphol goedgekeurd werkplan inclusief een  
 gedetailleerde TRA met betrekking tot de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd;
■ Bij graafwerkzaamheden zijn ook de CROW richtlijnen van toepassing;
■ Toezicht op de graafwerkzaamheden hoort bij de dagelijkse taakuitvoering van de Uitvoerder.
■ De uitvoerend medewerkers dienen hiervoor te zijn opgeleid en geïnstrueerd en werken volgens  
 de geldende richtlijnen 

2.9   GEBRUIK ALCOHOL, DRUGS EN MEDICIJNEN 
2.9.1. Roken
Roken, ook elektronische sigaretten is niet toegestaan, behoudens op de daarvoor aangewezen  
plaatsen.
 
2.9.2. Drugs, alcohol en medicijnen
De medewerk(st)er mag in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden geen alcohol of drugs   
gebruiken of onder invloed daarvan zijn.

De medewerk(st)er die geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken, die een zodanige invloed op de 
fysieke en/of mentale gesteldheid kunnen hebben dat de veiligheid in het geding is, treedt hierover in 
overleg met zijn/haar leidinggevende.

Ieder vermoeden van handelen in strijd met bovenstaande dient besproken te worden met de leiding-
gevende.
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2.10  BEPERKTE OVERLAST
Tijdens de bouw en onderhoudswerkzaamheden blijft Schiphol normaal functioneren, “de winkel blijft 
altijd open”. Alle medewerkers van de luchthaven die werkzaam zijn in de operationele gebieden van 
Schiphol, moeten hun taken veilig kunnen blijven uitvoeren ook als er bouwwerkzaamheden in de  
directe nabijheid worden uitgevoerd. Ook passagiers en bezoekers moeten ongestoord gebruik kunnen 
blijven maken van alle faciliteiten zoals winkels, restaurants, cafés en overige diensten van onze lucht-
haven. Alle maatregelen moeten door Opdrachtgever worden goedgekeurd om eventuele overlast zo 
beperkt mogelijk te houden.

2.11  SCHONE OMGEVING
Afval en rommel op bouwplaatsen vormen per definitie een verhoogd risico. Afval en rommel moeten 
daarom altijd worden opgeruimd. Ongelukken door uitglijden, struikelen en vallen zijn vaak een recht-
streeks gevolg van een slecht opgeruimde werkplek. Achterlaten en laten slingeren van afval is ook de 
belangrijkste oorzaak van FOD (zie § 2.11.1).
Om te zorgen dat opruimen een integraal onderdeel wordt van het werkproces, moet dit onderwerp bij 
elke daily-stand of startwerkoverleg worden besproken.

Er moet ook aandacht worden geschonken aan de eventuele opslag van materiaal (brandlast) op de 
werkplek waardoor mogelijk brandgevaar kan ontstaan en het voorkomen van brand op de bouw-
plaats.

Er wordt voldoende tijd gepland om goed te kunnen opruimen en schoonmaken. Good Housekeeping 
geldt naast de bouwplaats ook voor de opslag, de werkplaats en het kantoor. Als er door onvoldoende 
orde en netheid situaties ontstaan die kunnen resulteren in struikelen, uitglijden, brandgevaar of FOD, 
moet dit onmiddellijk worden opgelost.

Al het afvalmateriaal of ander materiaal dient binnen het bouw- of werkgebied worden opgeslagen 
zodanig dat het geen veiligheids-, FOD- of struikelgevaar oplevert of met toestemming van Schiphol 
opgeslagen buiten het werkgebied buiten het zicht van de passagiers.

2.11.1 Voorkoming van Foreign Object Debris / Foreign Object Damage (FOD)
Afval en resten (Foreign Object Debris) van bouwmaterialen kunnen in vliegtuigmotoren worden 
gezogen en ze hiermee ernstig beschadigen (Foreign Object Damage). Alle objecten moeten daarom 
goed worden bevestigd of gefixeerd om te voorkomen dat ze aan Airside terechtkomen. Afval dient 
in afsluitbare en afgesloten containers te worden opgeborgen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van de door Schiphol bepaalde noodzakelijke beheersmaatregelen ter voorkoming 
van FOD. Bij het gebruik van plastic zakken, afzetlint, licht plastic, isolatieschuim en ander potentieel 
licht, bros materiaal dienen de juiste beheersmaatregelen te worden bepaald.

Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden opgeruimd. De Opdrachtnemer beschikt over procedures 
voor het regelmatig opruimen en het beheer van bouwmaterialen en afval. Etensresten trekken vogels 
aan die een risico kunnen vormen voor opstijgende en dalende vliegtuigen. Etensresten dienen in afge-
sloten bakken te worden opgeborgen en dagelijks te worden afgevoerd.

Vuilnisbakken en afvalcontainers dienen te allen tijde afsluitbaar te zijn dan wel met netten te worden 
afgedekt.

2.11.2 Ongedierte
Indien binnen projecten buiten de Terminal (Infra-projecten) sprake is van ongedierte dan is de Op-
drachtnemer er voor verantwoordelijk dat er een risicobeoordeling wordt uitgevoerd voor identificatie 
van in de omgeving aanwezig ongedierte. Er worden maatregelen genomen om ongedierte te bestrij-
den, evenals maatregelen om de negatieve gevolgen hiervan voor de werknemers te beperken.

In overleg met Opdrachtgever en de HSE Office worden de juiste ongediertebestrijdingsmiddelen be-
paald.
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Binnen de terminal van Schiphol is een preferred supplier beschikbaar voor de bestrijding en verdelging 
van ongedierte. De veiligheidsinformatiebladen voor de gebruikte bestrijdingsmiddelen dienen altijd 
beschikbaar te zijn. Zie verder ook het onderwerp “Plaagdierbestrijding” in “Services en Informatie” 
op Intranet. Voor vragen met betrekking tot plaagdieren kun je contact opnemen met 
terminalfacilityservices@schiphol.nl.  

2.12  HIJSEN OF HEFFEN
Deze Golden Rule heeft betrekking op alle hijs- en hefwerkzaamheden bij Schiphol waarbij gebruik 
wordt gemaakt van mobiele kranen, torenkranen en autolaadkranen. NB: op Schiphol is voor deze 
werkzaamheden altijd een vergunning vereist (OVA-kranen), die door Schiphol moet worden afge-
geven. Bij de vergunning behoort een door de Opdrachtgever goedgekeurd ”Hijsplan”. Deze Golden 
Rule heeft geen betrekking op autolaadkranen waarbij de lading direct van de bak op de grond wordt 
geplaatst. 

2.12.1 Minimumvereisten
Voordat er hijs- en hefwerkzaamheden worden uitgevoerd, moet de direct leidinggevende op de vol-
gende zaken toezien:
■ dat de Opdrachtnemer een door de eigen veiligheidskundige goedgekeurd “Hijsplan” heeft  
 afgegeven en dat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
■ dat er een gecertificeerde hijsbegeleider, te herkennen aan een oranje helm en formeel  
 aangewezen door de Opdrachtnemer, aanwezig is om de hijswerkzaamheden te begeleiden,  
 inclusief het toezicht op het gebied waar de hijswerkzaamheden worden voorbereid en op de  
 uiteindelijke losplaats;
■ dat de hijslasten worden bevestigd door gecertificeerde aanpikkelateur;
■ dat beide genoemde functies gecombineerd kunnen worden in een functie indien de situatie  
 het toestaat; 
■ dat alle hijs- en hefmiddelen zijn gekeurd en certificaten aanwezig zijn in het kraanboek.

2.12.2 Hijsplannen
Routinematige hijs- en hefwerkzaamheden kunnen worden omschreven in een TRA als onderdeel van 
het werk- of V&G plan. Voor specifieke en/of complexe, risicovolle hijs- en hefwerkzaamheden dient 
een hijsplan te worden opgesteld en te worden goedgekeurd door de eigen veiligheidskundige. Het 
hijsplan moet worden opgesteld aan de hand van een risico-inventarisatie en –evaluatie. Dit hijsplan 
dient te worden toegevoegd aan het V&G plan of werkplan en dient deel uit te maken van de operati-
onele werkvergunning (OVA). Het gaat daarbij om hijswerkzaamheden waarbij:
■ gevaarlijke stoffen (bijv. zeer vluchtige en/of brandbare stoffen) zijn betrokken;
■ boven operationeel gebied moet worden gehesen;
■ bemande werkbakken worden gebruikt alléén met een door gecertificeerde HVK  
 goedgekeurd werkplan. (Nieuwe Nederlandse wetgeving);
■ meerdere kranen in elkaars hijsgebied worden gebruikt;
■ tijdens het hijsen het zwaartepunt kan veranderen;
■ het gewicht van de last 80% of meer is van de berekende capaciteit volgens de hijslasttabel  
 van de kraan;
■ 1 last met meerdere kranen wordt gehesen (MLR-constructies :Multiple Lift Rigging) of andere  
 bijzondere of technisch lastige hijsconstructies;
■ naar het oordeel van de kraanmachinist de hijswerkzaamheden als kritisch moeten worden  
 beschouwd.

De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat hijsplannen beschikbaar zijn en worden besproken tijdens de  
algemene kick-off meeting. 
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2.12.3 Graafmachines als hijskraan gebruiken

Graafmachines mogen alleen onder de volgende voorwaarden worden gebruikt voor hijsen of heffen:
■ toepassing komt overeen met gebruikershandleiding en CE verklaring;
■ niet aan tanden graafbak hijsen, zorg voor een veilige opstelling;
■ ze worden vóór gebruik aan een visuele inspectie onderworpen;
■ vermelding maximale toelaatbare last;
■ jaarlijkse keuringen en inspecties uitgevoerd;
■ stroppen, hijsbanden en kettingwerk in goede staat, hijshaak gesloten uitvoering;
■ certificaten en keuringsbewijzen aanwezig op de werkplek;
■ na een aanpassing of reparatie worden ze opnieuw gekeurd; nieuwe EG verklaring van  
 overeenstemming en CE markering (ref: Machinerichtlijn).
■ cilinders voorzien van slangbreukbeveiligingen, hijstabel aanwezig in het kraanboek.

2.12.4 Gebruik van heistellingen
Bij het gebruik van heistellingen is overbelasting van de giek en hijskabels niet toegestaan.  
Vóór ingebruikname dient door de Opdrachtnemer een opstellingskeuring te worden uitgevoerd.

Ook bij het verwijderen van heipalen en damwandelementen mag de belasting van de heistelling 
 niet worden overschreden. Dit dient a.d.h.v. een berekening te worden aangetoond en bewaakt.
Naast de “ontheffing graafverbod” dienen de volgende richtlijnen als uitgangspunt bij het gebruik  
van een heistelling:
■ de giek moet zo kort mogelijk worden gehouden;
■ in de gebruikershandleiding van de fabrikant moet worden gecontroleerd of  
 heiwerkzaamheden zijn toegestaan;
■ heipalen moeten soepel worden verwijderd onder constante trekkracht;
■ tussen de haak van de kraan en het extractieheiblok dient een veerbuffer/schokbreker  
 te worden gemonteerd.

2.12.5 Inspectie van hijsgereedschappen
Alle hijswerktuigen (stroppen, hijsbanden en kettingwerk) moeten minimaal jaarlijks worden onder-
worpen aan een inspectie door een geaccrediteerde instantie. Deze uitgevoerde keuring dient op het 
arbeidsmiddel duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn alsmede de datum van de volgende herkeuring.
Van alle hijsmiddelen dienen certificaten aanwezig te zijn met vermelding van serienummer, datum  
van laatste inspectie en de bevoegde instantie die de inspectie heeft uitgevoerd
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3. Veiligheid

3.1   ALGEMEEN
De volgende vereisten zijn van toepassing op alle medewerkers die op de project- en onderhoudsloca-
ties van Schiphol werken.

3.1.1 Gedragscode medewerkers
In diverse Schipholregels als ook in deze HSE-standaard staan regels over ongewenste omgangsvor-
men, omgang met externe relaties, cybersecurity en privacy, fraude en misstanden. Iedereen dient zich 
bewust te zijn van deze regels.

Overtreding van wetten, regels en procedures kan schade toebrengen aan onze klanten, medewerkers, 
ons bedrijf en onze reputatie. Het is dan ook de morele plicht van iedere collega er melding van te 
maken als iemand binnen onze organisatie betrokken is, of betrokken is geweest, bij zaken die in 
strijd zijn met de geldende gedragsregels, procedures of wet- en regelgeving. Melding kan via de 
leidinggevende, diens leidinggevende of rechtstreeks bij de Integriteitscommissie via mail naar 
integriteitscommissie@schiphol.nl.

Medewerkers die ongewenst gedrag vertonen (pesten, (seksuele) intimidatie, discrimineren, agressie) 
of die alcohol of drugs bezitten of gebruiken, worden direct van de project- en onderhoudslocaties van 
Schiphol verwijderd (zie hoofdstuk 8).

3.1.2 Radio’s en elektronische apparatuur
Geluidsdragers zoals radio of MP3-spelers die overlast veroorzaken zijn verboden. Het dragen van kop-
telefoons/oortjes zijn verboden.

In gebieden die als “ATEX’-gebied zijn geclassificeerd, is apparatuur met batterijen of accu’s (waaron-
der telefoons en pagers) verboden, tenzij deze is goedgekeurd voor gebruik in dergelijke gebieden en 
schriftelijke toestemming is verleend door opdrachtgever.

Telefoons mogen alleen worden gebruikt als het veilig kan. 

3.1.3 Communicatie
De voertaal binnen projecten van Schiphol is Nederlands en Engels. Door de omvang van de projecten is 
de verwachting gerechtvaardigd dat onder de medewerkers vele culturen en talen zullen voorkomen.

Om efficiënte communicatie mogelijk te maken en te zorgen dat de VGM-informatie door iedereen 
wordt begrepen, moet de Opdrachtnemer voor het volgende zorgen:
Het bouwmanagement moet in het Nederlands en/of Engels kunnen communiceren;

■ De voorman/opzichter moet in het Nederlands en/of Engels kunnen communiceren en in de taal 
 van de medewerkers waar hij verantwoordelijk voor is;
■ De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle instructies in een voor de betreffende medewerkers  
 begrijpelijke taal worden gegeven;
■ Alle documentatie die door de Opdrachtnemer wordt geproduceerd voor gebruik door de  
 medewerkers, moet uit beelden bestaan of worden vertaald in een voor de medewerkers  
 begrijpelijk taal;
■ Medewerkers die de Nederlandse of Engelse niet machtig zijn mogen niet alleen werken;

3.2   STANDAARD BOUWPLAATS REGELS
Deze regels moeten minimaal terugkomen in het bouwplaats reglement en voor aanvang worden  
besproken. Een set aan minimale bouwplaats regels is bijgesloten als bijlage 1.
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3.3   VCA-CERTIFICERING (VEILIGHEID CHECKLIST OPDRACHTNEMERS)
Medewerkers die bij het project zijn betrokken, moeten over een van de volgende certificaten  
beschikken:
■ Werknemers: VCA Basis (of B-VCA) of gelijkwaardig;
■ Leidinggevenden en management: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden  
 VCA (VOL- VCA) of gelijkwaardig.

Vóór de project-introductie wordt door de Opdrachtnemer het VCA-certificaat van de medewerker 
gecontroleerd. Medewerkers die deze bewijzen niet kunnen tonen, mogen de introductie niet bijwo-
nen en hebben dus ook geen toegang tot de bouwplaats. De geldigheidsduur van de afzonderlijke 
VCA-nummers kan worden gecontroleerd in de openbare database https://cdr.ssvv.nl.

3.4   WERKPLAN
Om te zorgen dat de bouwwerkzaamheden volledig onder controle zijn, moeten Opdrachtnemers voor 
het begin van alle werkzaamheden over een volledige, project specifieke RI&E of TRA beschikken of 
uitvoeren. Deze RI&E of TRA maakt deel uit van het werkplan. Alle werkplannen inclusief RI&E of TRA 
moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door Opdrachtgever, voordat de specifieke werkzaamhe-
den beginnen. Zie ook de matrix in bijlage 2: Criteria voor V&G-plan / Werkplan / TRA. 
Indien er sprake is van een specifieke situatie of omgeving (werkplek) met niet gangbare of niet in de 
reguliere RI&E beschreven risico’s of er wordt afgeweken van de standaard werkmethodes dan wordt er 
een Taak-Risico-Analyse opgesteld. 
De werkplannen moeten minimaal de volgende 9 punten bevatten:
1. de omvang van het  werk;
2. de volgorde en planning van de werkzaamheden;
3. de projectorganisatie voor VGM-beheer;
4. VGM-risico’s en –maatregelen en of een TRA;
5. toegang en uitgang;
6. te gebruiken uitrusting en apparatuur;
7. vereiste opleidingscertificaten voor kritische functies;
8. gevaarlijke materialen en stoffen;
9. afvalmanagement.
De werkplannen (inclusief de RI&E) worden gebruikt als input voor de VGM-briefings voorafgaand aan 
het werk. Tijdens de kick-offmeeting tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer is het werkplan incl. 
TRA beschikbaar. 

3.5   WERKVERGUNNINGEN
De Opdrachtnemer dient het reguliere vergunningsproces van Schiphol te volgen.

Er mogen nooit bouw-, herstel- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder:
de vereiste bouw-, sloop- en milieuvergunningen;
voorafgaande schriftelijke toestemming van een entiteit van Royal Schiphol Group N.V.;
een schriftelijke vergunning uitgegeven door het Schiphol Permit portal (Kermit/ OVA).

Alle goedgekeurde vergunningen moeten op de werklocatie aanwezig zijn en op verzoek worden   
getoond aan medewerkers van Royal Schiphol Group N.V. of door  hen gevolmachtigden. In deze  
vergunningsprocedure zal een toets plaatsvinden op de in de vergunning genoemde voorwaarden 
m.b.t. o.a. overlast voor de operatie, brandveiligheid en arbeidsveiligheid.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een kopie van de werkvergunning bijgevoegd bij het   
formulier van de startwerkinstructie. (zie § 3.6).
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3.6   STARTWERKVERGADERING (AAN BEGIN PROJECT)
Een startwerkvergadering voorafgaand aan de werkzaamheden binnen een project is bedoeld om  
informatie over veilig werken (inclusief de inhoud van de werkplannen) aan de medewerkers te  
communiceren.

Alle medewerkers die de betreffende werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten ondertekenen dat ze 
zijn geïnformeerd over het beleid m.b.t. veilig werken en dat ze begrijpen wat hun taak inhoudt en 
welke risico’s en veiligheidsmaatregelen er zijn. Tevens verklaren zij hiermee dat ze zich houden aan de 
afspraken.

Van de startwerkvergadering vindt registratie plaats onder vermelding van datum, onderwerpen, be-
sluiten en aanwezigen.

3.7  DAGSTART (DAGELIJKS)
Vóór het begin van het werk bij elke shift moet de uitvoerder de medewerkers informeren over het 
werk dat die dag moet worden uitgevoerd en over eventuele veranderingen. De dagelijkse dagstart 
is een interactieve briefing tussen een leidinggevende en de medewerkers op de bouwplaats, waarbij 
minimaal de volgende zaken worden besproken:
■ herhaling van de briefing voorafgaand aan de werkzaamheden (paragraaf § 3.6) en bespreking van 
■ eventuele problemen die tijdens de voorafgaande shift zijn vastgesteld:
■ actuele risico’s op de bouwplaats
■ zijn de juiste beheersmaatregelen getroffen
■ zijn het juiste goedgekeurde en veilige gereedschap en de juiste goedgekeurde en veilige  
 uitrusting en apparatuur beschikbaar?
■ zijn uw collega’s veilig?
■ eventuele belangrijke informatie uit de dagelijkse coördinatievergaderingen;
■ Last Minute Risicoanalyse (LMRA) voor de geplande werkzaamheden in teamverband  
 en/of individueel.
■ Gewijzigde informatie m.b.t. BHV zoals BHV-ers van dienst, de alarmeringsprocedure  
 en vluchtroutes;

Als tijdens een dagstart en/of LMRA veranderingen worden vastgesteld aan de gebruikte werkmetho-
den, moeten de betrokken medewerkers de verantwoordelijke leidinggevende daarvan op de hoogte 
brengen.  Indien de gewijzigde omstandigheden een TRA (of iets soortgelijks) noodzakelijk maken dan 
dient de TRA voor aanvang te zijn beoordeeld door de uitvoerder. In de kern moet het gaan om het 
bepalen van de risico’s en de noodzakelijke beheersmaatregelen.

3.8  TOOLBOX
Naast de bovenstaande briefings organiseert de Opdrachtnemer minimaal maandelijks een toolbox 
voor de betrokken medewerkers. 
Het doel van een toolbox is het periodiek voorlichting & instructie geven en het verhogen van het 
veiligheidsbewustzijn over (project-)specifieke VGM-onderwerpen of -problemen. De V&G coördinator 
uitvoering van het project of HSE verantwoordelijke van de Opdrachtnemer bepalen het onderwerp 
van de maandelijkse toolbox op basis van de actualiteit binnen het project. Zo nodig kan de frequentie 
van de toolboxmeetings worden verhoogd op basis van actuele aanleidingen.
Van de uitvoering van de toolboxmeeting vindt registratie plaats onder vastlegging van datum, onder-
werp en aanwezigen.

3.9   BOUWPLAATS INTRODUCTIE EN TRAINING VOOR VGM
Iedereen die binnen Schiphol werkt, moet de juiste training en/of introductie doorlopen voordat hij of 
zij toegang krijgt tot de bouwplaats (zie ook hoofdstuk 5).
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3.9.1 Schiphol bouwplaats introductie Opdrachtgever
Schiphol heeft een Schiphol-specifieke veiligheidsinstructiefilm gericht op bouw- en onderhoud waarin 
de Golden Rules of Safety centraal staan. Deze film is digitaal beschikbaar en dient te worden afgerond 
met een test. Na het positief afsluiten van de test zal de persoonlijke projectpas worden uitgereikt door 
het projectpassenbureau. 

Na het succesvol doorlopen en registratie van deze training(en) door de medewerker worden de beno-
digde passen met autorisaties uitgegeven door het Projectpassenbureau. Ook voor het bereiken van de 
bouw- en onderhoudslocatie achter de security van Schiphol is een projectpas noodzakelijk.

3.9.2 Project specifieke instructie Opdrachtnemer
Naast de algemene veiligheidsinstructiefilm van Schiphol dient de Opdrachtnemer (V&G coördinator 
uitvoering) voorlichting & instructie te geven over de project specifieke aandachtpunten aan (nieuwe) 
medewerkers vóór aanvang van het werk.
■ presentatie van het  betreffende bouwproject;
■ instructie voor het betreden van deze bouw- en onderhoudslocatie
■ het veiligheidsprogramma van het project;
■ overleg en instructie m.b.t. V&G onderwerpen
■ BHV organisatie binnen en buiten het bouwgebied; 
■ noodprocedures voor brand, evacuatie en EHBO;
■ melden, registratie en onderzoek van incidenten melden;
■ veilige werkmethoden en gebieden;
■ de procedure voor werkvergunningen;
■ dagstart;
■ brandpreventie en -beveiliging;
■ toezicht en handhaving.

3.9.3 Training en instructie
De noodzakelijke vakbekwaamheid dient op het project desgevraagd aantoonbaar te zijn. Dat kan ook 
digitaal. Voor kritische functies zoals verkeersregelaars, mangatwacht of kraanmachinist dient de vak-
bekwaamheid door de medewerker zelf op locatie desgevraagd te worden aangetoond (bijv. door een 
pasje). Zie ook SSVV opleidingengids van VCA.

Gereedschap, apparatuur en activiteiten
Aantoonbare vak- 
bekwaamheid verplicht

Graafmachines

Bedrijfshulpverlening

Heftruck/verreiker

Werken op hoogte – Gebruik van valbeveiliging

Hijsen en heffen (kraanmachinist, aanpikkelateur, hijsbegeleider)

Hoogwerker /schaarlift

Onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen (perslucht)

Steigerbouwers

Werk aan elektrische installaties onder spanning

Besloten ruimte / mangatwacht
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In onderstaande tabel is een lijst opgenomen met minimum vereisten. Deze lijst is niet compleet en 
geeft alleen de minimumvereisten weer. De Opdrachtnemer dient te beschikken over een actuele lijst 
van risicovolle beroepen en de daarvoor benodigde diploma’s/certificaten. Deze registratie dient op het 
project aanwezig te zijn.

3.10  BOUWELEKTRA
De Opdrachtnemer stelt een plan op voor de noodzakelijke bouwelektra binnen het project. Dit plan 
maakt deel uit van de vergunningsaanvraag (TVA en OVA).
Het doel van dit plan is het vaststellen van eisen m.b.t. de elektrische voorzieningen op de bouw- en on-
derhoudslocatie. Er zijn minimaal tekeningen en informatie van het noodzakelijke vermogen aanwezig 
van elektrische verdeelkasten. Deze informatie dient tijdens het project te worden geactualiseerd.
Tijdelijke meterkasten (hoofdverdeelkast) dienen 
■ afgesloten te zijn, 
■ stabiel te staan, 
■ binnen het bouwgebied aanwezig te zijn, 
■ voorzien te zijn van zowel een groepenindeling als van aardlekschakelaars  
 (300mAbij > 32A en 30mA bij < 32A (ook bij 400 V). 
■ Aardlekschakelaars dienen minimaal maandelijks te worden getest. 
■ Sleutels mogen alleen in het bezit zijn van bevoegd personeel. 
■ Verdeelkasten zijn voorzien van een waarschuwingsmarkering voor elektrisch gevaar.
■ Er dienen voldoende subverdeelkasten (gesloten) te worden geplaatst voorzien van een 
 aardlekschakelaar;
■ Per subverdeelkast mag maximaal één maal worden door gelust en is een beperkt aantal  
 verlengkabels en haspels toegestaan. 
■ kabels zodanig plaatsen dat ze niet kunnen worden beschadigd door verkeer, transport  
 en werkzaamheden;
■ bij voorkeur kabels op hoogte brengen. Maar voorkom doorhangen door korte ophangconstructies;
■ bij toepassing boven /transportroutes/wegen voldoende hoogte realiseren ;
■ kabels voor huishoudelijk gebruik zijn niet toegestaan.
■ Op duidelijke en goed toegankelijke plaatsen op de werk- of productievloer zijn  
 stroomonderbrekers aanwezig. 
■ Naast de apparatuur zijn ook machines voorzien van stroomonderbrekers.

3.11  MEDISCHE SCREENING
Elke medewerker in de bouwsector heeft recht op begeleiding op het gebied van arbeidsgezondheids-
zorg conform de richtlijnen uit de Arbowet.
Deze begeleiding, waaronder medische screening, is vastgelegd in de CAO voor de Bouwnijverheid: het 
pakket Individuele Gerichte Preventiezorg.

3.12  KEURING & INSPECTIE
Machines gereedschappen en andere werktuigen moeten functioneel zijn. Om deze arbeidsmidde-
len blijvend te laten voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen dienen ze periodiek te worden gekeurd 
volgens wettelijke richtlijnen en door een daartoe geaccrediteerde instelling of deskundig persoon. 
Hiermee wordt geborgd dat gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde arbeidsmiddelen. De keurings-
vervaldatum staat op de arbeidsmiddelen aangegeven. (ref: Arbobesluit artikel 7.4 en 7.4 a, Warenwet-
besluit machines, NEN3140 en VCA). 

3.13  VEILIGHEIDSMARKERINGEN
Dit voorschrift is tijdens de gehele duur van de werkzaamheden van toepassing voor kantoren, werk-
plaatsen, bouwlocaties en wegen/looppaden die door werknemers van de Opdrachtnemer of diens 
onderaannemer worden gebruikt. Voor meer informatie over veiligheidsmarkeringen wordt verwezen 
naar voorschriften voor werkgebied afzettingen Schiphol.

Zie ook www.schiphol.nl/veiligheid   :  HSE in het Bouwproces   : Uitvoeringsvoorwaarden OPS terminal
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3.13.1 Algemeen  
Bouw- of onderhoudslocaties met specifieke risico’s, moeten worden gemarkeerd. Op deze locatie mo-
gen zich alleen werknemers bevinden die daar werkzaam zijn. Voor andere werknemers is de toegang 
tot deze locatie streng verboden.

Gebieden met specifieke risico’s worden afgezet door middel van een vaste rood-witte veiligheidsmar-
kering. Dergelijke werkgebieden mogen alleen met toestemming van de uitvoerder worden betreden.

3.13.2 Toepassing type veiligheidsmarkering.
Een veiligheidsmarkering is bedoeld om te waarschuwen voor specifieke risico’s en het betreffende 
werkgebied te markeren. De werkgebiedafzettingen kunnen “zacht” of “hard” zijn, afhankelijk van 
het risico:
■ linten (zachte versperringen) dienen als zeer kortstondige waarschuwingen of toegangs-  
 beperkingen en mogen niet als randbeveiliging worden gebruikt;
■ aan Airside dienen afzettingen altijd “hard”te zijn ter voorkoming van FOD;
■ harde afzettingen worden gebruikt als bescherming tegen blootstelling aan langdurige gevaren,  
 voor toegangsbeperking en/of als valbeveiliging. Rondom een sparing in de vloer of gat in de grond  
 wordt vaste leuningwerk geplaatst die een horizontale en verticale kracht kan weerstaan om te  
 voorkomen dat personen het gat of de opening in lopen op momenten dat de afdekplaat van het  
 gat/de opening is of wordt verwijderd.

Binnen bouwplaatsen dienen bouwplaatsmedewerkers en bouw-/leveringsverkeer fysiek worden 
gescheiden door vast leuningwerk (barriers/geleiderail) met duidelijk aangegeven oversteekplaatsen.  
Bij graafwerkzaamheden langs de openbare weg zijn tevens de CROW96 richtlijnen van toepassing.  

3.13.3 Veiligheidssignalering
Bouwgebieden en locaties voor groot onderhoud moeten in principe altijd rondom worden afgezet. In 
de Terminal vindt afzetting plaats met bouwschotten en buiten de Terminal met bouwhekken. Relevan-
te veiligheidsinformatie wordt bij iedere ingang van het bouwgebied aangebracht d.m.v. bouwborden 
in de bekende Schiphol huisstijl en afhankelijk van het project tweetalig. Op de borden is minimaal de 
volgende informatie met pictogrammen en tekst aangegeven:
■ alleen bevoegd personeel;
■ verplichte PBM ;
■ chauffeurs melden bij de uitvoerder;
■ alle medewerkers melden bij uitvoerder;
■ Golden Rules of Safety van Schiphol.

Daarnaast gelden de volgen eisen:
■ veiligheidssignaleringen aanbrengen gericht op de aanwezige risico’s zoals brandgevaar, elektrische 
■ apparatuur, sparingen, vallende voorwerpen, schadelijk geluid, water- en energievoorzieningen,  
 elektrische leidingen boven hoofdniveau en andere gevaren;
■ gebodsborden plaatsen om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aan te geven en  
 specifieke instructies te geven voor de specifieke taken of omstandigheden zoals achteruit  
 inparkeren en PBM-vrije zone;
■ verbodsborden plaatsen voor toetredingsverbod., verbod roken en open vuur, parkeerverboden en 
■ andere niet-toegestane handelingen;
■ brandpreventie signaleringen plaatsen bij brandbestrijdingsvoorzieningen (bijv. brandblussers,  
 brandkranen, aansluitpunt droge stijgleiding blusdekens enz.);
■ alle nooduitgangen, doorgangen, branddeuren, EHBO-posten, oogdouches en noodverzamel-  
 punten moeten worden gemarkeerd met pictogrammen;
■ de veiligheidsmarkeringen moeten regelmatig worden schoongemaakt en bij beschadiging  
 direct worden vervangen.
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3.13.4  Sparingen in vloeren en muren
Werknemers die sparingen in een vloer of muur maken, moeten daarvoor toestemming hebben van 
hun leidinggevende. De leidinggevende van een werknemer die een sparing in een vloer of muur 
maakt, is er verantwoordelijk voor dat dit gat of die opening op de juiste wijze wordt afgedekt. De 
leidinggevende moet voordat er een sparing in een vloer of muur wordt gemaakt, ervoor zorgen dat er 
geschikte fysieke afzettingen worden aangebracht. Alléén veiligheidsmarkering rond een sparing is niet 
voldoende, dit kan immers niet verhinderen dat werknemers in het gebied kunnen komen waar het 
gat of de opening zich bevindt. Dit geldt ook voor ‘Franse hekken’ binnen 2 meter van de rand van de 
sparing.
■ op de afdekking van de vloersparing mag wegens gevaar voor overbelasting geen materiaal  
 worden opgeslagen;
■ iedereen die zich binnen een afgezet gebied rondom een vloer- of muursparing met een  
 doorvalrisico bevindt werkt (gevarenzone 4 meter) moet verplicht geschikte valbeveiliging te  
 dragen.
■ op afdekkingen voor vloersparingen mogen geen steigers of hoogwerkers worden geplaatst, tenzij  
 voldoende draagkrachtig en goedgekeurd door de VGM-afdeling van de MainOpdrachtnemer;
■ als een van de in dit hoofdstuk  genoemde soorten afdekking moet worden verwijderd, moet(en) de  
 werknemer(s) die dit gaat/gaan doen, altijd toestemming hebben van zijn/haar/hun leidinggevende.  
 De leidinggevende zal dan het gebied waar de afdekking(en) moet(en) worden verwijderd,  
 inspecteren om te bepalen welke beheersmaatregelen er moeten worden genomen;
■ alle afdekkingen van sparingen moeten door de opdrachtnemer als volgt worden gemarkeerd:  
 ‘VLOERSPARING – GEVAAR, NIET VERWIJDEREN.
■ sparingen in vloeren en muren zijn toegestaan onder de voorwaarden zoals omschreven in  
 het werkplan inclusief een TRA.
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4. Environment

4.1   GEVAARLIJKE STOFFEN
4.1.2 Inventarisatie van gevaarlijke (afval) stoffen
Er moet een inventarisatie worden gemaakt van gevaarlijke en giftige stoffen, inclusief de hoeveel-
heden die aanwezig zijn (PGS15). Op bouwplaatsen van meldingsplichtige projecten moet een plat-
tegrond bij de inventarisatie worden gevoegd waarop staat waar de stoffen zijn opgeslagen. Voor 
kleinere hoeveelheden bij kleine projecten en onderhoud is een lijst en opslaglocatie beschikbaar.

De inventarisatie en de kaart worden iedere maand geactualiseerd, of net zo vaak als nodig, om ervoor 
te zorgen dat de inventarisatie een actuele en accurate opgave is van de op de locatie aanwezige stof-
fen.

Er moet een kopie van de inventarisatie aanwezig zijn zowel bij de toegang van de locatie voor hulp-
diensten als in de opslaglocaties.

4.1.2 Opslaglocaties
De permanente en tijdelijke opslaglocaties van gevaarlijke (afval)stoffen moet voldoen aan de PGS 15 
en zijn voorzien van de juiste gevarensymbolen en waarschuwingsmarkeringen, op alle toegangsdeu-
ren.

Stoffen, die onder normale omstandigheden of in het geval van een -calamiteit met elkaar kunnen 
reageren (bijvoorbeeld oxiderende en brandbare stoffen of zuren en basen of andere onverenigbare 
stoffen) dienen gescheiden te worden opgeslagen.

Er mogen geen bijtende, brandbare en ontplofbare stoffen of containers die onder druk staan, worden 
opgeslagen in zones die openbaar toegankelijk zijn.

Gevaarlijke- en bodembedreigende vloeistoffen moeten, ongeacht de hoeveelheid, worden opgeslagen 
op of boven een lekbak of in dubbelwandige containers om lekken te voorkomen.

De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen op locatie moet beperkt blijven tot de benodigde werkvoor-
raad voor 1 dag. Indien een groter opslag is goedgekeurd door Schiphol dan dient deze bereikbaar te 
zijn voor de brandweer. Bij werkzaamheden in zones die voor het publiek toegankelijk zijn, mogen 
gevaarlijke stoffen nooit onbeheerd achterblijven.

Lege tanks en containers moeten dagelijks van de werkplek worden verwijderd en mogen op openbare 
plaatsen nooit onbeheerd achterblijven.

De opslag van gasflessen op voor het publiek toegankelijke plaatsen of aan airside is uitdrukkelijk 
verboden. Tijdens lunchpauzes of aan het eind van een shift moeten gasflessen worden opgeborgen op 
een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek of onbevoegden.

4.1.3  Veiligheidsinformatiebladen en beheersen van gevaarlijke stoffen (VIB/SDS)
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat van alle te gebruiken gevaarlijke stoffen veiligheidsinforma-
tiebladen (VIB) op de projectlocatie aanwezig zijn. Eerstehulpverleners moeten toegang hebben tot de 
veiligheidsinformatiebladen.

Het gebruik van gevaarlijke (afval)stoffen moet onderworpen zijn aan een VGM-risicobeoordeling vol-
gens het “Beleid gevaarlijke stoffen” van de opdrachtnemer. In deze risicobeoordeling wordt tevens de 
maximale hoeveelheid bepaald (dagvoorraad) die op de werkplek aanwezig mag zijn.

De risicobeoordeling moet onderdeel zijn van de VGM-briefing voorafgaand aan de werkzaamheden. 
De informatie wordt gebruikt tijdens gebruik, opslag en afvoer van materialen en de keuze van de 
risicobeheersingsmaatregelen en noodmaatregelen.
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4.1.4  Labels voor opslag
De Opdrachtnemer stelt een procedure op om ervoor te zorgen dat containers die worden gebruikt 
voor opslag of transport van gevaarlijke (afval)stoffen op de projectlocatie, op de juiste wijze worden 
gelabeld, inclusief vermelding van de fysieke gevaren en de gezondheidsrisico’s van de stoffen in de 
containers. Voor het labelen tijdens transport moet de ADR-regelgeving worden geraadpleegd.

4.1.5  PBM (specifiek voor chemische stoffen)
Wanneer collectieve maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen 
niet haalbaar of ontoereikend zijn, moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en  voorzie-
ningen voor chemische hygiëne aanwezig zijn en worden gebruikt voor transport, gebruik en opslag 
van gevaarlijke of giftige stoffen.

Op basis van een TRA of beschikbare werkplekinstructiekaart (WIK)  moet worden bepaald welke per-
soonlijke beschermingsmiddelen er moeten worden gebruikt.

4.1.6  Noodvoorzieningen en -apparatuur
op locaties waar vloeibare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of gebruikt en kan leiden tot een 
eventuele lekkage, moet een spill-kit aanwezig zijn;
brandblusvoorzieningen moeten worden gekozen aan de hand van de aard van de gevaarlijke stoffen 
en hun hoeveelheid.
op plaatsen waar het risico bestaat dat de ogen van medewerkers in contact komen met bijtende, sterk 
irriterende of giftige chemicaliën, moeten oogdoucheflessen aanwezig zijn. De vloeistof in persoonlijke 
oogdouches moet maandelijks visueel worden gecontroleerd en na gebruik te worden vervangen. 

4.2   WATERMANAGEMENT
4.2.1 Onttrekken en lozen van grondwater
In geval waarbij (grond)water onttrokken en geloosd moet worden, wordt dit vastgelegd in of is onder-
deel van een HSE plan onder Water- en Bodemmanagement. Voor de benodigde vergunning(en) en of 
melding(en) zal de onttrekking en lozing getoetst moeten worden via de afdeling Vergunningen van 
Schiphol (Centraal Meldpunt Vergunningen) die deze op basis van verstrekte gegevens zullen verzor-
gen. Hiervoor zal het project onderstaande gegevens moeten aanleveren:
■ een beschrijving van de locatie/installatie waar en hoe het (grond)water onttrokken en  
 geloosd zal gaan worden
■ in geval van verontreinigd (grond)water moeten de juiste maatregelen bepaald en toegepast  
 worden zodat de lozing dermate gezuiverd wordt, zodat aan de toepasselijke regelgeving  
 wordt voldaan.
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Bij het omschrijven van de bovenstaande punten moet ook rekening gehouden worden met de tech-
nische gegevens zoals afvloeiingscoëfficiënten, topografische aspecten, meteorologische geschiedenis, 
ontwerpcriteria, operationele criteria en het noodplan. En daarnaast een onderbouwing om ervoor te 
zorgen dat de locatie/installatie accuraat wordt omschreven en dat de maatregelen correct zijn opge-
steld voor de locatie/installatie en de projectomstandigheden.

4.2.2 Centraal meldpunt vergunningen
Nieuwe projecten moeten aangemeld worden bij het Centraal meldpunt vergunningen. Contacten met 
de vergunningverlenende instanties lopen via de contactpersonen vergunningen. Zij bieden ondersteu-
ning bij het aanvragen van vergunningen. Wanneer een nieuw project bij het meldpunt vergunningen 
is aangemeld dan schakelt de coördinator Vergunningen de verschillende contactpersonen in. Zij bepa-
len welke vergunning en/of ontheffing moet worden aangevraagd. Ook regelen zij de aanvraag bij de 
betreffende overheidsinstantie

Nieuw project aanmelden
Om een nieuw project aan te melden dient een vragenlijst te worden ingevuld, inclusief overzichts- 
en situatietekeningen, foto’s en impressies. Deze informatie dient te worden gemaild naar:  
vergunningen@schiphol.nl

In geval van lekkage, dat te allen tijde voorkomen dient te worden, zal Opdrachtgever geïnformeerd 
worden.

4.3   LUCHTKWALITEIT
Bronnen van luchtverontreiniging, zoals stof, koolmonoxide, lasrook of verbrandingsgassen kunnen 
voorkomen in concentraties die beheersing van de blootstelling aan deze bronnen noodzakelijk maken. 
De Opdrachtnemer moet, waar nodig, de luchtkwaliteit laten analyseren om informatie te verkrijgen 
over mogelijke verontreinigingen. Wanneer de luchtkwaliteit onvoldoende is, moet de arbeidshygiëni-
sche strategie worden toegepast.

4.3.1 Afzuiging en filtratie
Voordat beheersmaatregelen worden overwogen om de ventilatie en daarmee de luchtkwaliteit te 
verbeteren, moet eerst worden gekeken of de bron van de verontreiniging kan worden weggenomen. 
Bij stof veroorzakende werkzaamheden dient stofafzuiging te worden toegepast. Indien bronafzuiging 
niet mogelijk is dient er te worden verneveld.

Verbrandingsmotoren zijn niet toegestaan binnen de Terminal. Bij lasprocessen dient altijd bronafzui-
ging te worden toegepast. 
Filters van afzuigapparatuur dienen tijdig volgens de gebruikershandleiding te worden vervangen. 
Indien stof-veroorzakende werkzaamheden in operationeel gebied plaatsvinden dan dienen deze in 
afgesloten ruimtes plaats te vinden zodat de passagiers er geen last van hebben. Bij stofveroorzakende 
werkzaamheden dient stofafzuiging te worden toegepast. Indien bronafzuiging niet mogelijk is dan 
dient hier te worden verneveld. 
Verontreinigingen van stof dienen met stofzuigers met de juiste filters te worden verwijderd

4.3.2 Verbetering van de ventilatie
Als de bron van de luchtverontreiniging niet kan worden weggenomen of niet lokaal kan worden af-
gezogen, dan dient de ruimteventilatie zodanig te worden verbeterd dat deze luchtverontreinigingen 
effectief worden verwijderd. Door de lucht in een afgesloten ruimte af te zuigen kan verontreinigde 
lucht naar buiten worden geleid of weg worden geleid van de plaats waar wordt gewerkt.

Ventilatiesystemen moeten regelmatig worden schoongemaakt en geïnspecteerd om ophoping van 
vervuiling en groei van bacteriën, schimmels of virussen te voorkomen.
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4.3.3 Luchtreinigers
Wanneer verbetering van de ventilatie niet mogelijk is of onvoldoende effectief is, moet worden geke-
ken naar andere mogelijkheden om een veilige omgevingslucht te creëren. Hierbij valt te denken aan 
de toepassing van voor die specifieke verontreiniging geschikte luchtreinigers
Als bekend is welke afvalstoffen in de lucht zitten, wordt de keuze bepaald aan de hand van de beken-
de risico’s.

4.3.4 Uitlaatgassen
Schiphol heeft de ambitie de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn en heeft een groot aantal 
initiatieven ingezet om dit te bereiken. 

Om bij te dragen aan de ambitie van Schiphol streeft de Opdrachtnemer naar inzet van elektrisch aan-
gevdreven transportmiddelen , danwel   door motoren met een emissie op niveau Euro 6/stage 5. 

4.4   STOFBESTRIJDING
Maatregelen voor bestrijding van stof gelden voor alle activiteiten waarbij mogelijk verontreiniging 
van lucht of water door stof in de lucht kan optreden en die een nadelige invloed kunnen hebben op 
de activiteiten op de luchthaven.

Onder stofbestrijding vallen maatregelen ter beperking of voorkoming van overdracht van stof via 
oppervlakken of via de lucht tijdens bouw- en onderhoudswerkzaamheden.
■ Onder de volgende omstandigheden zijn maatregelen voor stofbestrijding noodzakelijk:
■ binnen-activiteiten waarbij stof vrijkomt;
■ buiten-activiteiten waarbij stof vrijkomt en die invloed kunnen hebben op de  
 luchthavenactiviteiten;
■ buiten-activiteiten waarbij stof vrijkomt en die invloed kunnen hebben op personeel,  
 passagiers en anderen;
■ buiten-activiteiten waarbij stof vrijkomt en die invloed kunnen hebben op het verkeer.

Maatregelen voor stofbestrijding moeten, indien vermoedelijk van toepassing, worden beschreven in 
de TRA als onderdeel van het werkplan.

Gereedschap dat stof veroorzaakt, moet worden aangesloten op een effectief afzuig- en filtersysteem 
dat in overeenstemming met de eisen van de fabrikant wordt onderhouden. Indien mogelijk wordt het 
materiaal behandeld met een stofbindende substantie.
In zones die toegankelijk zijn voor het publiek, moeten activiteiten waarbij stof vrijkomt, worden be-
perkt. Eventueel vrijgekomen stof dient te worden opgezogen met een stofzuiger met het juiste type 
filter.

Bij de implementatie van de hieronder genoemde beheersmaatregelen moet de Opdrachtnemer de 
effectiviteit en de potentiële impact op het milieu (lucht, water, grond) beoordelen.

Tijdens werkzaamheden in operationeel gebied waarbij veel stof vrijkomt, moet de Opdrachtnemer de  
volgende beperkende maatregelen treffen:
■ brandmeldinstallatie laten uitschakelen volgens de procedure HWP (zie verder 2.5.2); 
■ de bouwlocaties van naastgelegen ruimten afbakenen met behulp van duidelijke markering;
■ uitloopmatten neerleggen bij de ingangen naar de bouwgebieden om ervoor te zorgen dat  
 er minder stof en vuil van de werkplek wordt verspreid naar de omliggende gebieden;
■ zorgen voor afscherming bij de ingang tot het bouwgebied, een afzuigsysteem in de werklocatie  
■ die de lucht afvoert of gefilterd recirculeert (o.a. ventilatieroosters afplakken);
■ alle deuren die niet worden gebruikt voor toegang tot het bouwgebied , stofdicht afsluiten  
 met tape;
■ voorafgaand aan sloopwerkzaamheden alle doorvoeren in wanden stofdicht afsluiten;
■ waar nodig tijdens stof producerende activiteiten water vernevelen het stof neer te slaan  
 en hiermee te beperken;
■ bouwafval afgedekt afvoeren, via een vooraf door Schiphol bepaalde route, of het afval  
 buiten werktijden afvoeren.
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Wanneer er in het werkplan geen maatregelen zijn vastgesteld dan mag het werk niet starten en zal er 
eerst een TRA moeten worden opgesteld.

4.5   GELUIDSBEHEERSING
Wanneer het aannemelijk is dat er sprake zal zijn van schadelijk geluid en het geluid niet bij de bron 
kan worden verminderd, moet de Opdrachtnemer een geluidsonderzoek laten uitvoeren voor alle acti-
viteiten. Deze beoordeling moet regelmatig worden geëvalueerd. 

Op basis van deze evaluatie moeten afgebakende zones worden vastgesteld. Er moet markering wor-
den aangebracht om de zones met veel geluidsoverlast te markeren, evenals duidelijk gedefinieerde 
grenzen en de persoonlijke beschermingsmiddelen die vereist zijn bij betreding van deze zones.

De Opdrachtnemer zorgt voor voorlichting en instructie om medewerkers bewust te maken van situa-
ties waarin zij worden blootgesteld aan een equivalent geluidsniveau hoger dan 80 dB(A). Er zal specia-
le aandacht worden besteed aan de risico’s en het juist gebruik van gehoorbescherming.

Ploegendiensten van langer dan 8 uur gedurende een werkweek langer dan 5 dagen moeten worden 
aangepast, zodat de dagdosis van 80 dB(A) over 8 uur/5 dagen per niet wordt overschreden. In deze 
situaties is specialistisch advies noodzakelijk om de aanvaardbare niveaus en/of gehoorbeschermings-
middelen bij langere blootstelling aan geluid te bepalen.

4.6   VERKEERSMANAGEMENT
De Opdrachtnemer stelt voor bouwlocaties verkeersmaatregelen vast waarbij rekening wordt gehou-
den met de eisen in deze paragraaf en met de richtlijnen van CROW 96a/b. Ook is de wegenverkeerswet 
aan Airside van toepassing. Verkeersmaatregelen kunnen ook deel uitmaken van het V&G-plan. 

Voor verkeersmaatregelen buiten de bouwlocaties dient de Opdrachtnemer zich te houden aan de 
voorschriften en richtlijnen uit de OVA Airside en OVA Landzijde. Voor de vergunningverlening dient 
een tot in detail uitgewerkt verkeersplan te worden ingediend.

Afhankelijk van de omvang en duur van het project is een apart plan vereist. Maar de meeste bouwpro-
jecten binnen Schiphol rechtvaardigen geen apart verkeersplan. Vervolgens maken de verkeersmaatre-
gelen deel uit van de uitvoeringsfase van het V & G-plan. Een V & G-plan is een levend document dat 
tijdens het project eenvoudig kan worden gewijzigd. De Nederlandse wetgeving is daar heel duidelijk 
over. Voor grote projecten zal door de Opdrachtnemers een BLVC-plan worden opgesteld. BLVC = toe-
gankelijkheid, levenskwaliteit, veiligheid en communicatie. Verkeersmaatregelen maken dan onderdeel 
uit van de Bereikbaarheid van het project. Het gaat hier om de situatie buiten de bouwhekken.

Verkeersregelaars dienen hiervoor voldoende opgeleid te zijn. Desgevraagd dient deze autorisatie op 
locatie aangetoond te worden.

Voetgangers en voertuigen moeten te allen tijde en in alle gevallen van elkaar worden gescheiden door 
middel van fysieke barrières. Plaatsen waar barrières en fysieke bescherming aanwezig zijn bij over-
steekpunten voor voetgangers, moeten door de opdrachtnemer worden beoordeeld op verkeersveilig-
heid. Zo nodig worden aanvullende beheersmaatregelen getroffen. 

Alle voertuigen die worden gebruikt voor activiteiten van Schiphol, moeten verkeersveilig zijn (geen 
defecte lampen, versleten of beschadigde banden, vloeistoflekken, gebarsten of gebroken spiegels of 
ramen, beschadigde carrosseriepanelen of deuren, defecte autogordels of stoelen en geen rommel op 
de vloerplaten. Bovendien mogen ramen van voertuigen niet worden afgedekt met gordijnen, karton, 
kranten, zilverpapier, enz. tijdens deelname aan het verkeer. 
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Als voertuigen de landzijdige bouwlocatie binnen rijden, moeten de zwaailichten doorlopend ingescha-
keld zijn. Ingeschakelde zwaailichten zijn aan Airside niet toegestaan. 

Alle bouwvoertuigen die achteruit kunnen rijden, moeten beschikken over een achteruitrijsignalering 
en camera. Bovendien moet er in drukke zones en in voor het publiek toegankelijke zones een vaste 
en gecertificeerde verkeersregelaar aanwezig zijn om de chauffeur bij het achteruitrijden te assisteren. 
Wanneer de chauffeur zich niet houdt aan de verkeersregels van de bouwlocatie, kan hem/haar de 
bevoegdheid worden ontzegd.

Opdrachtnemers moeten de snelheidslimiet aanduiden conform Schipholregels en ervoor zorgen dat 
deze wordt nageleefd.

Alle toegangswegen en overige wegen en looproutes moeten voldoende worden verlicht, naar 
 behoren worden gemarkeerd en goed worden onderhouden.

De Opdrachtnemer moet alle vereiste verkeersvoorzieningen en -beveiligingen installeren, 
onderhouden en verwijderen.

Alle graafwerkzaamheden langs de openbare weg moeten op een veilige afstand worden afgezet met 
harde versperringen, voor afscherming van de zone voor verkeer en om te voorkomen dat de zijkant 
van de graafplek wordt  overbelast. Hierbij zijn de betreffende CROW96 richtlijnen van toepassing. 

Tijdelijke lichten en verlichtingsinstallaties mogen niet zo worden geplaatst dat ze een belemmering of 
een gevaar vormen en deze lichten mogen niet worden geplaatst of gebruikt op een manier die visuele 
of fysieke hinder veroorzaakt voor het vliegtuigverkeer of het verkeer op de openbare weg.

Mobiele kranen moeten voldoen aan de voorschriften van Schiphol Operations conform de OVA-- ver-
gunning, en wordt opgenomen in het hijsplan.

4.7   BEHEER VAN AFVAL EN GEVAARLIJK AFVAL
Opdrachtnemers moeten de productie van afval beperken en naar mogelijkheden zoeken voor opti-
maal hergebruik van afval.

Afvalmaterialen moeten worden gescheiden zodat het materiaal zijn waarde behoudt en efficiënt  
kan worden verwerkt. Alle afval moet op locatie en uitsluitend op daarvoor aangewezen plaatsen  
gescheiden worden ingezameld. 

Het is niet toegestaan verschillende afvalstoffen te mengen op basis van aard, samenstelling en /of 
 concentratie. Uitzonderingen op het mengverbod zijn eigen afvalstoffen die redelijkerwijs niet  
gescheiden kunnen worden gehouden.  

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn al hun afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af 
te geven, behalve als dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevraagd. 

Gevaarlijk afval (waaronder asbest) moet een bedrijf te allen tijde gescheiden houden.   
Afval moet worden beoordeeld om te bepalen of het gevaarlijk is. Denk hierbij aan asbest of Chroom6. 
Deze evaluatie kan bestaan uit onder andere laboratoriumanalyses, kennis van het proces of een her-
ziening van de veiligheidsinformatiebladen. Al het afval moet opnieuw worden beoordeeld als mate-
rialen, processen of omstandigheden veranderen of als een vergunning of ontheffing van het werk dit 
eist.

Alle containers en andere voorzieningen die worden gebruikt voor opslag van gevaarlijke (afval-)stof-
fen, dienen te voldoen aan de PGS15 en moeten in goede staat verkeren (geen deuken, roest, scheuren 
of zwakke plekken), geschikt zijn voor het afval en te allen tijde gesloten zijn (behalve bij het toevoe-
gen van afval en het legen van de container). Zie ook “BasisEisenSet 12 ‘Tijdelijke beheersmaatregelen’ 
(laatste versie op te vragen bij de Fire Safety Office)”.
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5. Security en toegangsregelingen

(Gevaarlijke) afvalstoffen dienen te worden getransporteerd door een erkend transporteur en te wor-
den afgegeven c.q. ingezameld bij een daarvoor erkend bedrijf. Alle afval moet, indien van toepassing, 
deugdelijk worden verpakt voor transport naar een externe locatie.

Alle transport of afvoer van gevaarlijke of giftige stoffen moet, indien van toepassing, vergezeld gaan 
van een exemplaar van het veiligheidsinformatieblad voor die stof.

Tijdens transport naar een externe locatie moet alle gevaarlijk afval vergezeld gaan van een verklaring 
gevaarlijke stoffen (tenzij er een vrijstelling door de bevoegde instanties is afgegeven), het materiaal 
moet correct zijn gemarkeerd en gelabeld, en het transport moet worden uitgevoerd in overeenstem-
ming met de regelgeving. In de cabine van de transporterende vrachtwagen (conform ADR-voorschrif-
ten) van gevaarlijke stoffen dienen calamiteiteninstructies moet een noodplan aanwezig te zijn.

Voor de verwerking en afvoer van asbest- en chroom6houdende toepassingen wordt verwezen naar 
het asbestbeheersplan en Chroom6 beheersplan. Deze zijn te raadplegen op www.schiphol.nl/veiligheid 
rubriek “gevaarlijke stoffen”. 

Schiphol heeft, in verband met naleving van de wettelijke eisen, regels opgesteld die voor iedereen op 
de luchthaven gelden. Naast deze Schiphol regels is er ook nationale en internationale wet- en regelge-
ving die voor iedereen op de luchthaven geldt.

De Schipholregels zijn beschikbaar op https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-regulations/ . De Regeling 
Toelating Schiphol is beschikbaar als bijlage bij de Schipholregels.

Voor het verkrijgen van de Schipholpas met de benodigde autorisatie(s), raadpleeg de site van het  
Badgecenter of via toelichting door de Opdrachtgever.

6.  Calamiteitenplan

6.1   BEDRIJFSHULPVERLENING
Tijdens de bouwplaats-introductie wordt de Bedrijfshulpverlening van Schiphol besproken alsmede  
het algemene alarmnummer 020-601 2222. 
In het bouwgebied is de contractor verantwoordelijk voor BHV, daarbuiten de BHV AAS. BHV AAS  
komt wel altijd ter plaatse bij meldingen en zijn verantwoordelijk voor de BHV-coördinatie met de 
overige hulpdiensten. 

6.2  CALAMITEITENPLAN VAN DE OPDRACHTNEMER
De Opdrachtnemer moet per project en op basis van de te verwachten risico’s een calamiteitenplan of 
calamiteiteninstructies ontwikkelen met daarin de acties die de Opdrachtnemer onderneemt bij nood-
situaties zoals brand, EHBO en evacuatie inclusief hoe en wanneer rapportage- en noodprocedures in 
gang moeten worden gezet. Hierbij zijn de uitgangspunten uit de Arbowet leidend alsmede de relatie 
met de calamiteitenorganisatie van de Luchthaven. 
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Er wordt verwezen naar de “Procedure voor melden, registreren en onderzoeken van ongewenste  
gebeurtenissen” van Amsterdam Airport Schiphol zie: www.schiphol.nl/veiligheid 

7. Melden, registreren en onderzoeken 
 van ongewenste gebeurtenissen

Afhankelijk van de grootte, duur en risico’s van het project kunnen de calamiteiteninstructies ook deel 
uitmaken van het V&G-plan. 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer dat deze eisen aan alle onder betrokken partijen 
worden gecommuniceerd.

De Opdrachtnemer moet ontwikkelen in zijn calamiteitenplan speciaal aandacht besteden aan de vol-
gende risicovolle werkzaamheden:

■ Werken op hoogte – instructies voor een in valbeveiliging hangend persoon;
■ Besloten ruimte –instructies voor de evacuatie van personen uit een besloten ruimte;
■ Torenkraan –instructies voor de evacuatie van personen uit de cabine van de kraan;
■ Alleen werken op een afgelegen locatie – instructies voor het redden van een persoon  
 die op een afgelegen locatie werkt;
■ Brandgevaarlijk werk – instructies wat te doen bij een beginnende brand.

De aanvullende noodplannen of -instructies moeten aan medewerkers met risicovol werk worden  
gecommuniceerd en de Opdrachtnemer moet regelmatig oefenen om de goede werking van het 
noodplan of –instructies te controleren.

Op de projectlocatie dient op strategische plaatsen een Alarmkaart aanwezig te zijn.
Tijdens de kick-offmeeting is een actuele project specifieke Alarmkaart beschikbaar en wordt  
besproken.

8. Handhaving van VGM en 
 disciplinaire acties

De activiteiten van sanctionering bij veiligheidsovertredingen (safety) vinden plaats binnen de kaders 
van Just Culture. Just Culture betekent dat bij de sanctionering van een veiligheidsovertreding rekening 
wordt gehouden met de intentie van betrokkenen, hun gedrag voorafgaand, ten tijde en na de over-
treding en wat er van hen verwacht mag worden op grond van hun training, kennis en ervaring.
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9. Documentgegevens
9.1 DEFINITIELIJST AFKORTINGEN

AAS Amsterdam Airport Schiphol

Airside
Achter de security grenzen. Zie Schiphol regels voor specifieke aanduidingen  
en security niveaus.

ATEX-zone
Plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan met kans op gas- of 
stofexplosie. ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles

BHV Bedrijfshulpverlening zoals bedoeld in art.15 van de Arbowet

(nieuw-)bouw- 
en onderhouds-
locaties

Een gebied waar verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden    plaatsvinden. De (nieuw-)bouw en 
onderhoudslocaties dienen minimaal  te voldoen aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 3.13  Veilig-
heidsmarkeringen.

Werkgebied
Een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden in het kader van bouw- en/of onderhoud. Dit gebied 
dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 3.13 Veiligheidsmarkeringen

Onderhoud

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in “een aanvaardbare conditie” houden of 
terugbrengen van machines, gebouwen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma`s, enzovoort, 
teneinde de gevraagde mate van functionaliteit te borgen. Onder onderhoud wordt verstaan het in- en 
uit bedrijf nemen van installatie en assets, inspectie-werkzaamheden, alle vormen van preventief en 
correctief onderhoud alsmede werkzaamheden gerelateerd aan ontstoren.

BRA Bodem Rapport Advies

Opdrachtnemer Partijen die in opdracht van een entiteit van Royal Schiphol Group N.V. werken.

CMV Centraal Meldpunt Vergunningen

FOD Foreign Object Debris dat kan leiden tot Foreign Object Damage 

Risicovolle 
gebieden

Landingsterreinen en Vliegtuig Opstel Plaatsen (VOP) aan Airside (let hier  
ook op de randwegen).

HSE Health, Safety en Environment

Hot Work 
Permit (HWP)

Vergunning voor het mogen uitvoeren van activiteiten i.r.t. ‘heetwerk’ aan  
airside en/of landzijde.

BES Basis Eisen Set Brandveiligheid Terminal

Landzijde Openbaar gebied buiten restricted area’s en Terminal gebouw

Opdrachtgever De entiteit van Royal Schiphol Group N.V. die opdracht geeft.

OVA Operationele Vergunning Aanvraag

PBM Persoonlijke Bescherming Middelen

RTS

De Regeling Toelating Schiphol (RTS) bevat de regels en voorwaarden die gelden voor bedrijven en or-
ganisaties die in verband met hun luchthavenactiviteiten toegang willen krijgen tot de Airside Security 
Restricted Area – Critical Parts, Airside Non- Security Restricted Areas, Airside Demarcated Areas en/of 
Landside Secured Premises by A.A.S.

Terminal Lounges, pieren, vertrekhallen, aankomsthallen kelders en kantoren

Technische 
ruimte

Een ruimte met technische apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van het bouwwerk en bijho-
rende assets, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet uitsluitend: een meterruimte, een liftmachi-
neruimte, elektrotechnische  
voedings- en verdeelruimte, ruimte voor opwekking van warmte en koude, etc.

TRA Taak Risico Analyse

VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu (bij voorkeur HSE*)

WCA Werken Coördinatie Airside
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9.2 REVISIEBEHEER

Versie Datum Hfdst Auteur

3.0 17-03-21 2.4
Op diverse locaties de hyperlinks vervangen door een verwijzing naar 
www.schiphol.nl/veiligheid.  

Rob Kuiten

3.0 17-03-21 2.4 Definitie “Heet werk” aangepast en BMI toegevoegd Rob Kuiten

3.0 26-03-21 2.8.2
Inspectie door de uitvoerder vervangen door dagelijks toezicht en 
schriftelijke aantoonbaarheid vervallen.

Rob Kuiten

3.0 26-03-21 2.8.4
Inspectie van graafwerkzaamheden vóór elke shift vervangen door dagelijks 
toezicht van de uitvoerder en verantwoordelijkheid van de voldoende des-
kundige medewerkers.

Rob Kuiten

3.0 17-03-21 2.11.2
T.a.v. ongediertebestrijding onderscheid gemaakt tussen Terminal en Infra-
projecten.

Rob Kuiten

3.0 17-03-21 2.12 Verklaring m.b.t. het gebruik van autolaadkranen i.r.t. de OVA kranen. Rob Kuiten

3.0 17-03-21 3.7
Dagstart: notulen / aantekeningen voor de dagstart vervallen. TRA laten 
beoordelen door de Uitvoerder.

Rob Kuiten

3.0 26-03-21 3.7
Tekst toegevoegd aan TRA: “iets soortgelijks” en tekst toevoeging: bepalen 
van risico’s en beheersmaatregelen.

Rob Kuiten

3.0 17-03-21 3.9.3
“Opleidingscertificaat verplicht” vervangen door “aantoonbare 
vakbekwaamheid verplicht”.

Rob Kuiten

3.0 17-03-21 4.1.1
De locatiekaart vervangen dor een plattegrond bij de inventarisatie en PGS15 
toegevoegd. Tevens onderscheid tussen meldingsplichtige projecten en kleine 
projecten en onderhoud.

Rob Kuiten

3.0 17-03-21 4.7
7e alinea: noodplan vervangen door calamiteiteninstructies conform ADR 
voorschriften.

Rob Kuiten

3.0 17-03-21 8 Tekst aangepast en in het kader van “Just Culure” gebracht. Rob Kuiten

3.0 17-03-21 9

Definitielijst afkortingen aangepast: 
- (Nieuw-)bouw en onderhoudslocaties
- Werkgebied
- Onderhoud
- Technische ruimte

Rob Kuiten

3.0 26-03-21 9
Definitielijst afkortingen
- RAMS vervallen. 

Rob Kuiten
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10. Bijlages

BIJLAGE 1  
Bouwplaatsregels

De volgende veiligheids- en gezondheidsregels zijn verplicht voor iedereen op de bouwplaats:

1.  U BENT VERPLICHT dat u op de bouwplaats altijd uw toegangspas zichtbaar bij u te draagt.

2.  U BENT VERPLICHT dat u op de bouwplaats altijd een helm, reflecterend vest, handschoenen, oog 
  bescherming en veiligheidsschoeisel draagt.

3.  U BENT VERPLICHT dat u de 12 Golden Rules, de gouden regels van Schiphol, kent en toepast.

4.  U BENT VERPLICHT dat u alle aanwijzingen en kennisgevingen op het gebied van VGM in  
  acht neemt.

5.  U BENT VERPLICHT dat u op de toegangsroutes voor voetgangers blijft.

6.  NIET de bouwplaats op gaan, voordat u een bouwplaatinstructie en een werkplek specifieke   
  introductie hebt gevolgd.

7.  NIET als bezoeker de bouwplaats betreden, tenzij u wordt begeleid door iemand met  
  een Schipholpas.

8.  NIET eten of drinken op de bouwplaats, tenzij dit binnen de daartoe bestemde faciliteiten 
  gebeurt.

9.  NIET onder invloed van drank of drugs op de bouwplaats komen.

10.  NIET roken op de bouwplaats (ook geen elektronische sigaretten), behalve op de daartoe  
  bestemde locaties.

11.  NIET relingen of afdekplaten bij gaten verwijderen, zonder dat u daartoe speciale toestemming  
  hebt van uw leidinggevende. Zorg ervoor dat de beschermende maatregelen weer worden  
  teruggeplaatst, nadat uw werkzaamheden zijn afgelopen.

12.  NIET aan werkzaamheden beginnen, zonder dat uw leidinggevende u een briefing /  
  startwerkinstructie heeft gegeven over de belangrijkste aspecten van de veilige manier 
  van werken.
13.  GEEN materiaal verbranden op de bouwplaats.

14.  GEEN ongewenst gedrag vertonen op de bouwplaats (agressie, pesten, intimidatie, discriminatie).

15.  NIET bouwgebieden aan Airside verlaten als u daar geen autorisatie toe hebt.
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BIJLAGE 2 
Criteria voor V&G-plan / Werkplan / Taak Risico Analyse

Projecten V&G plan Werkplan TRA Basis VGM-plan

Meldingsplichtige projecten i.k.v. 
Arbobesluit bouwproces *

Werkvergunningaanvraag (OVA)

Indien er sprake is van een specifieke 
situatie of omgeving (werkplek) met niet 
gangbare of niet in de reguliere RI&E 
beschreven risico’s of er wordt afgeweken 
van de standaard werkmethodes

Onderhoud

Reguliere onderhoudswerkzaamheden

Afwijkende onderhoudswerkzaamheden

Indien er sprake is van een specifieke 
situatie of omgeving (werkplek) met niet 
gangbare of niet in de reguliere RI&E 
beschreven risico’s of er wordt afgeweken 
van de standaard werkmethodes

*De opdrachtgever zorgt ervoor dat een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld conform 
Arbobesluit artikel 2.28 indien:

■ met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mandagen zijn gemoeid, of
■ Projecten met een geschatte duur van meer dan dertig werkdagen, waar op enig moment  
 meer dan twintig werknemers tegelijk werken of
■ Risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de 
 minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.


