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1

Doel

Esterline Belgium bvba hecht een groot belang aan veiligheid en gezondheid op het werk.
In het bijzonder wil Esterline Belgium bvba de veiligheid en gezondheid garanderen
tijdens werken waarbij derden betrokken zijn.
Dit document is een aanvulling op de ‘Veiligheidsafspraken deel 1 : Algemeen (BE) en
alle werken met derden’, specifiek voor werken in de site KND 1 (President Kennedypark
35 te Kortrijk).
In dit VGM-plan worden specifieke afspraken & risico’s gebundeld voor de site KND 1.
Gelieve dit document aandachtig te lezen en te bespreken met uw werknemers die de
werken zullen uitvoeren. Eventuele opmerkingen of suggesties kunt u overmaken aan
onze IDPBW.
De uitwisseling van informatie o.a. over wederzijdse risico’s en het maken van
afspraken met betrekking tot het nemen van adequate preventiemaatregelen staan
centraal zodat een ideale samenwerking tussen Esterline Belgium bvba en u als
derde-contractor kan worden nagestreefd, zodat de werken steeds op een veilige
manier kunnen worden uitgevoerd.
Deze veiligheidsafspraken vormen een onlosmakelijk geheel met de bestelbon.
De hieronder vermelde eisen maken deel uit van de aankoopvoorwaarden.
Het niet naleven ervan kan leiden tot het eenzijdig verbreken van het contract.
Eenieder die deze afspraken niet naleeft, kan de toegang tot Esterline Belgium bvba
worden ontzegd.

2

Toepassingsgebied

Dit document is enkel van toepassing voor werken-met-derden in de site KND 1,
President Kennedypark 35A te Kortrijk.

3

Definties & gebruikte afkortingen

Alle gebruikte definities en afkortingen worden in deel 1 van de veiligheidsafspraken (zie
EHS-PR-2032) uiteengezet.

4

Verwante documenten

Zie EHS-PR-2032.

5

Verantwoordelijkheden ivm informatieuitwisseling

De samenwerking met externe ondernemingen (ook zelfstandigen) wordt geregeld door
de bepalingen van de Wet Welzijn op het Werk van 4 augustus 1996 (art. 8 t.e.m. 12).
De verantwoordelijkheden en de verplichtingen m.b.t. de informatieuitwisseling worden
gedefinieerd in hoofdstuk 7 van deel 1 van de veiligheidsafspraken (zie EHS-PR-2032).
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6
6.1

VGM-plan
Laden en lossen

Laden en lossen dient te gebeuren aan de receptie goederen.
Inkomende goederen worden vooraan (1) het gebouw gelost.
Vertrekkende goederen worden achteraan (2) het gebouw geladen.

(2)

(1)

6.2

EHBO-lokaal

Het EHBO-lokaal is per definitie op slot. Indien u dringende hulp nodig heeft, bel dan
altijd eerst de nijverheidshelper-van-dienst op het interne noodnummer
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6.3

Evacuatieplannen

6.3.1

Evacuatieplan gelijkvloers

Na een evacuatie dient u te verzamelen op de parking in de zone die correspondeert met
de zone waar u zich binnen het gebouw bevond.
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6.3.2

Evacuatieplan verdieping

Na een evacuatie dient u te verzamelen op de parking in de zone die correspondeert met
de zone waar u zich binnen het gebouw bevond.
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6.4

Specifieke gezondheidsrisico’s

Op verschillende plaatsen in ons bedrijf zijn er risico’s ten gevolge de aard van onze
werkzaamheden :
6.4.1

Electrocutiegevaar

Zones met gevaar voor elektrocutie zijn aangeduid met bovenstaand pictogram. Het
betreft voornamelijk hogspanningskabines , tansformatorlokalen en laagspanningsborden.
Maar ook bovengrondse en ondergrondse leidingen. Vraag inlichtingen aan de facilities
coördinator of de installatieverantwoordelijke.

6.4.2

Kwikdamplampexplosies

Veel lampen die in ons productieproces worden gebruikt bevatten kwik.
Bij het falen van deze lampen in warme toestand kan er kwikdamp vrijkomen in de lucht.
Gelieve de instructies van de Barco-verantwoordelijke te volgen bij het toepassen van de
noodprocedure bij een dergelijk incident.
Het is verboden om zwangere personen hieraan bloot te stellen :in voorkomend geval
moeten zwangere personen de gevaarlijke zone onmiddellijk ontruimen .

6.4.3

Kunstmatige optische straling

Onze projectoren hebben typisch een zeer felle lichtbron met risico op verblinding. In
sommige zones is bovendien het dragen van een speciale veiligheidsbrillen verplicht.
Gelieve u voor de start van de werken te informeren bij de opdrachtgever over het type
oogbescherming dat in deze zones noodzakelijk is. Kijk nooit rechtstreeks in een lichtbron,
dit kan blijvende oogschade veroorzaken.
6.4.4

LASER-licht

In sommige zones wordt gebruik gemaakt van producten met LASER–technologie.
Het volgen van een specifieke opleiding is vereist om toegang te krijgen tot deze zones. In
deze zones is het dragen van speciale LASER-veiligheidsbrillen verplicht. Gelieve u voor de
start van de werken te informeren bij de opdrachtgever over het type oogbescherming dat
in deze zones noodzakelijk is. Blootstelling aan LASER-licht kan permanente
oogschade veroorzaken.
6.4.5

Asbest
Er is geen asbest aanwezig in deze gebouwen.
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6.4.6

Ioniserende straling

Er is geen ioniserende straling aanwezig in deze gebouwen.
6.4.7

Zones met explosiegevaar, zie

Explosiegevaarlijke zone’s zijn ter plaatse aangeduid met bovenstaand pictogram.
Vraag info aan de facilities coördinator.
6.4.8

Besloten ruimtes , zie

Besloten ruimtes zijn enkel toegankelijk mits een geldige werkvergunning na het nemen
van alle noodzakelijke preventiemaatregelen.
Vraag info aan de facilities coördinator.
6.4.9

Opstellen van hijskranen

Omwille van het beperkte draagvermogen van de slappe ondergrond werden er een 2-tal
plaatsen versterkt m.b.t. het opstellen van telescoop- of torenkranen , zie aanduiding K
op plan. Enkel in deze zones, na overleg met de facilities coördinator i.f.v. de
belastbaarheid, mogen telescoop- of torenkranen worden opgesteld.

6.5

Rookgedoogzones

Roken is in principe verboden (zowel in de gebouwen als op het terrein).
Enkel in de aangeduide rookgedoogzones kan er gerookt worden.
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6.6

Specifieke voorschriften

6.6.1

ESD-zones
In de productiezones zijn specifieke maatregelen van kracht ter
voorkoming van beschading van materialen en toestellen als gevolg van
elektrostatische ontlading. Bij het betreden van deze zone dient een ESDstofjas & ESD-veiligheidsschoenen gedragen te worden.

Het is bovendien verboden om toestellen, printplaten of andere materialen die gevoelig
zijn voor elektrostatische ontladingen aan te raken of te verplaatsen.
6.6.2

Cleanrooms

In de productiezone bevinden zich verschillende cleanrooms. Het betreden van of
uitvoeren van werken in of aan deze cleanrooms kan enkel mits toestemming van de
verantwoordelijke van de desbetreffende cleanroom en het naleven van de specifieke
cleanroomvoorschriften.
6.6.3

Beveiliging

6.6.3.1 Known consigner accreditatie
In bepaalde zones gelden specifieke beveiligingsvoorschriften. Zo is een deel van de site
en het warehouse enkel toegankelijk voor mensen met een ‘known-consigner’
accreditatie. Andere personen moeten in deze zones begeleid worden door een Esterlinemedewerker die de vereiste accreditaties heeft.
Gelieve u bij onze Security Officer te vergewissen van de vereisten.
6.6.3.2 ITAR zones
Sommige zones in productie zijn uitsluitend toegankelijk voor werknemers met een
specifieke nationaliteit. Indien uw werknemers die bij Esterline belgium bvba komen
werken niet over de Belgische nationaliteit beschikken of indien éénzelfde persoon
eventueel meerdere nationaliteiten heeft,moeten zij zich kenbaar maken aan de receptie
en vragen deze informatie voor te leggen aan de Security Officer, die zal evalueren onder
welke voorwaarden de toegang tot deze zones kan worden verleend.
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7 Overeenkomst tussen opdrachtgever & derde-contractant met
deze veiligheidsafspraken
Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de overeenkomst met de derdecontractant.
Partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer één van hen zijn
verplichtingen uit hoofde van voorliggende overeenkomst niet naleeft.
De opdrachtgever & de derde-contractant verklaren door hun handtekening hun
onderling akkoord met deze veiligheidsafspraken, inclusief alle bijlagen & checklists die
bij dit document zijn gevoegd.
De derde-contractant verklaart door zijn handtekening de veiligheidsafspraken ‘Werken
met derden’ te hebben ontvangen en alle erin vermelde bepalingen, evenals alle
wettelijke bepalingen m.b.t. welzijn op het werk, te zullen naleven.
De derde-contractant verklaart door zijn handtekening tevens dat alle verstrekte
gegevens correct en volledig zijn.

Verantwoordelijke voor de opdrachtgever

Verantwoordelijke voor de derdecontractant

Naam :

Naam :

Handtekening :

Handtekening :

Datum :

Datum :

Opgemaakt te .............................. op .............................. 20...... in twee originelen
waarvan elke partij erkent haar exemplaar ontvangen te hebben.

Pagina 10 van 10

EHS-PR-2034

Versie : AA

