
 
 
Veiligheids-, gezondheids- en milieueisen (VGM-eisen)  

  

1. De onderaannemer dient te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving om de gezondheid, 
de veiligheid en het welzijn van de door/via de onderaannemer tewerkgestelde medewerkers, 
te bevorderen om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.  

  De onderaannemer dient op projectniveau een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te 
voeren om inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te kunnen verkrijgen.  

De onderaannemer dient de Bedrijfshulpverlening (BHV) op zodanige wijze te organiseren dat 
iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en bedrijfshulpverleners hun 
taken kunnen uitvoeren overeenkomstig het bedrijfsnood/calamiteitenplan van de 
hoofdaannemer. De onderaannemer zorgt dat zijn medewerkers beschikken over de 
benodigde BHV-middelen.  

2. Uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden dient de onderaannemer, de 
verantwoordelijke uitvoerder van de hoofdaannemer schriftelijk te informeren over:  
- de werk- en/of montagevolgorde;  
- de wijze van opstelling van groot materieel en materiaal;  
- de wijze van opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen inclusief de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) van de te verwerken gevaarlijke stoffen;  
- de overige voor de hoofdaannemer en/of derden van belang zijnde veiligheidsvoorzieningen.  
 

3. De onderaannemer zorgt ervoor dat de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers bij de 
uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd is door hen goed uit te rusten met 
persoonlijke beschermingsmiddelen en te voorzien van de, voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden, benodigde arbeidsmiddelen (zoals gereedschappen en hijsmiddelen). De 
arbeidsmiddelen dienen zichtbaar (goed)gekeurd te zijn. Op het arbeidsmiddel moet een 
sticker zijn aangebracht met vermelding van de laatste en de eerstvolgende keuringsdatum. 
Ook moet het gebruiksdossier opvraagbaar zijn.  
 

4. De onderaannemer zorgt dat zijn medewerkers beschikken over de, voor de uitvoering van 
hun werkzaamheden, benodigde ervaring, kennis en kunde en voorts dat zij bekend zijn met 
het gebruik van de hen ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen. De onderaannemer zorgt 
dat zijn medewerkers in ieder geval beschikken over een geldig VCA-diploma (VOL-VCA voor 
operationeel leidinggevenden en Basisveiligheid-VCA voor operationele medewerkers). 

 
5. Medewerkers van de onderaannemer die jonger zijn dan 18 jaar mogen geen werkzaamheden 

uitvoeren tenzij de hoofdaannemer hiervoor toestemming heeft gegeven.  
 

6. De onderaannemer dient één direct leidinggevende aan te wijzen die tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden altijd aanwezig is. Deze leidinggevende spreekt Nederlands dan wel is de 
Nederlandse taal voldoende machtig om over de uitvoering van de werkzaamheden en de 
veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het bijzonder te kunnen communiceren. 

 
7. Indien er hijsmiddelen worden ingezet bij de uitvoering van de werkzaamheden dan wijst de 

onderaannemer één of meerdere hijsbegeleiders aan om alle door de onderaannemer 
uitgevoerde hijswerkzaamheden te begeleiden. Een hijsbegeleider spreekt Nederlands en 



 
 

beschikt over de benodigde ervaring, kennis en kunde (is aantoonbaar bekwaam) om deze 
taak uit te voeren.  

 
8. De onderaannemer dient zijn medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden te 

introduceren en te instrueren en dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toezicht te 
houden op de naleving van deze VGM-eisen.  

 
9. De (eerst verantwoordelijke) uitvoerder van de hoofdaannemer dient direct (mondeling) op de 

hoogte gesteld te worden van calamiteiten, ongevallen, bijna-ongevallen, (milieu)-incidenten, 
gevaarlijke situaties, en dergelijke. Calamiteiten, ongevallen, bijna-ongevallen, (milieu)-
incidenten, gevaarlijke situaties, en dergelijke worden ook schriftelijk gerapporteerd aan de 
hoofdaannemer.  

 
10. Als deze VGM-eisen niet worden nageleefd heeft de hoofdaannemer het recht om de 

onderaannemer en/of zijn medewerkers de toegang tot het project/de bouwplaats te 
ontzeggen. De hier eventueel uit voortvloeiende kosten voor de hoofdaannemer worden 
doorberekend aan de onderaannemer. 


