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1 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 
De provincie Antwerpen werkt aan een ISO14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem. De mi-

lieubeleidsverklaring benadrukt wat voor de provincie belangrijk is op vlak van milieu. U vindt deze 

verklaring terug via de website www.provant.be/contractors.  

 

Verder wil de provincie Antwerpen, samen met de contractors, de veiligheid en gezondheid van hun 

werknemers gewaarborgd zien. Hiertoe engageren beide partijen zich door het nakomen van de ver-

http://www.provant.be/contractors
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plichtingen opgelegd door de Codex, Hoofdstuk IV, afdeling 1 "werkzaamheden van ondernemingen 

van buitenaf". 

1.1 Art. 1 : Algemeen – Definities. 

Dit reglement heeft tot doel de werkvoorwaarden, milieu- en veiligheidsmaatregelen te bepalen die 

te nemen zijn door de derden/contractors die werken en/of herstellingen uitvoeren op de domeinen 

van de provincie Antwerpen. 

De volgende termen worden gebruikt :  

 derde/contractor : verzamelnaam voor hoofdaannemer, onderaannemer, contractor, zelfstandi-

ge, … 

 projectverantwoordelijke DIN: in geval van werken beheerd door de Dienst Infrastructuur, het 

personeelslid van de provincie Antwerpen nominatief aangeduid voor de interne communicatie en 

de onderlinge samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de contractor. Deze persoon 

geeft zijn/haar telefoonnummer aan de verantwoordelijke contractor. 

 contactpersoon DIN: in geval van werken beheerd door de Dienst Infrastructuur de projectver-

antwoordelijke DIN of de door deze aangewezen contactpersoon. 

 verantwoordelijke van de contractor : personeelslid van de contractor nominatief aangeduid voor 

de interne communicatie en de onderlinge samenwerking tussen deze contractor en de provincie 

Antwerpen. Deze persoon geeft zijn/haar telefoonnummer aan de contactpersoon van de provin-

cie Antwerpen. 

 werfzone: de “ruime” zone waarbinnen de werken worden uitgevoerd, uitgebreid met de stapel-

plaatsen voor de materialen, de parkeerplaatsen, de plaatsen voor de werfketen,… zoals eventu-

eel op een grondplan aangeduid; 

 afgevaardigden: personeelsleden van de provincie Antwerpen die rechtstreeks betrokken zijn bij 

de werken, eventueel nominatief kunnen worden bepaald 

 W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors: elke provinciale entiteit 

beschikt over een korte werkinstructie met lokale milieu- en veiligheidsregels. Voor elke entiteit 

waarop de contractor werken zal uitvoeren, wordt de werkinstructie toegevoegd.  

1.2 Art. 2 : Wettelijke verplichtingen.  

Deze maatregelen ontslaan de contractor in geen geval van de wettelijke verplichtingen en verant-

woordelijkheden, in het bijzonder wat betreft de goede uitvoering van de werken. Hij blijft volledig 

verantwoordelijk voor de toepassing van de regelgeving  en de van kracht zijnde reglementen over 

arbeidswetgeving, milieuwetgeving, sociale zekerheid en de Europese richtlijnen.   

 

De contractor zal, vooraleer de werkzaamheden aan te vatten, de provincie Antwerpen op de hoogte 

brengen van alle risico’s die zijn werkzaamheden met zich kunnen meebrengen, alsook van de pre-

ventiemaatregelen die zullen getroffen worden om de risico’s te voorkomen, schade te voorkomen of 

te beperken (wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk). 

 

1.3 Art. 3 : Kennisname reglement. 

Bij het aanvaarden van de opdracht wordt verondersteld dat de contractor kennis genomen heeft 

van dit reglement. Hij verbindt zich ertoe om vóór de aanvang van de werken zijn personeelsleden 

en/of onderaannemers die werken dienen uit te voeren op de domeinen van de provincie Antwerpen 

op de hoogte te brengen en op te leiden over de inhoud van de bijgevoegde werkinstructie(s) 

W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors, om een correcte naleving 

van dit reglement te verzekeren.  De contractor verbindt zich ertoe werknemers met de juiste en 

vereiste kwalificaties werkzaamheden uit te laten voeren.   
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De provincie Antwerpen behoudt zich het recht voor om de kennis en toepassing van deze werkin-

structie(s) te testen op basis van steekproeven bij medewerkers van de contractor die op de sites 

van de provincie Antwerpen werkzaamheden uitvoeren.  Indien medewerkers van de contractor uit 

de steekproeven niet op de hoogte blijken te zijn, zullen de kosten van de opleiding door de provin-

cie Antwerpen als gevolg hiervan, in rekening gebracht worden. 

Ook indien uit eventuele incidenten blijkt dat medewerkers van de contractor niet op de hoogte blij-

ken te zijn van deze werkinstructie(s) zullen de kosten van de opleiding en van de eventuele schade 

als gevolg van het incident door de provincie Antwerpen in rekening gebracht worden. 

 

De contractor verbindt zich ertoe dit reglement toe te passen tijdens de ganse duur van de werken.  

1.4 Art. 4 : Aanmelding. 

Het personeel van de contractor zal zich iedere dag bij de onthaalmedewerker en/of contactpersoon 

DIN aanmelden, tenzij een andere regeling wordt overeengekomen. 

1.5 Art. 5 : Rechtvaardiging aanwezigheid. 

Iedereen moet op verzoek van de projectverantwoordelijke DIN en/of de contactpersoon DIN zijn 

aanwezigheid en zijn bedrijvigheid op de werf/werkplaats of de sites van de provincie Antwerpen 

kunnen rechtvaardigen.   

1.6 Art. 6 : Toegang gebouwen. 

Het personeel van de contractor mag de werfzone niet verlaten om - zonder toestemming van de 

provincie Antwerpen - een aangrenzend gebouw noch enig ander gebouw, dat op de site gelegen is 

maar geen onderdeel vormt van de werfzone, te betreden.  

1.7 Art. 7 : Discipline en goede orde. 

Het personeel van de contractor moet zich onthouden van iedere daad die in strijd is met de discipli-

ne en de goede orde.  Zijn onder andere verboden : 

- wapenbezit; 

- roken binnen de gebouwen en opslagplaatsen; 

- maken van vuur in de bossen; 

- het op de bouwplaats binnenbrengen van alcoholhoudende dranken; 

- het op de bouwplaats binnenbrengen van dieren; 

- de verkoop, de verdeling of het aanplakken van dagbladen, brochures en vlugschriften; 

- het houden van personeelsbijeenkomsten andere dan de werfvergaderingen 

- het beschadigen of uittrekken van beplantingen; 

- het beschadigen van gebouwen 

1.8 Art. 8 : Inbreuken. 

De inbreuken op deze Milieu- en veiligheidsregels voor contractorfirma’s, op de bijgevoegde werkin-

structie(s) W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors en op de voor-

schriften zoals vermeld in de Codex welzijn op het werk, het ARAB en VLAREM I en II, e.d., kunnen 

aanleiding geven tot het in gebreke stellen van de contractor, cf. artikel 20 § 2 van de bijlage bij het 

koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Onverminderd de 

wettelijke bepalingen kan de projectverantwoordelijke DIN volgende maatregelen treffen, wanneer 

de vastgestelde inbreuken een onmiddellijk en ernstig risico op vlak van veiligheid en milieu inhou-

den: de onregelmatigheid laten bijsturen, de betrokken overtreder de toegang tot de werf ontzeg-

gen. 
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2 HOOFDSTUK II - VERKEERSREGLEMENT 

2.1 Art. 9 : Verkeerssnelheid. 

De voorschriften van het Belgisch Verkeersreglement zijn van toepassing op de domeinen van de 

provincie Antwerpen. De voorrang van rechts is van kracht, tenzij anders bepaald in een entiteitspe-

cifiek verkeersreglement. De aangegeven maximum snelheid van de voertuigen moet worden geres-

pecteerd. Indien geen andere snelheid aangegeven is op het domein of in W_ENTITEIT_Milieu- en 

veiligheidsregels voor medewerkers contractors geldt een maximum snelheid van 20 km/uur. 

2.2 Art. 10 : Stationeren. 

Voertuigen mogen nooit voor ingangen, uitgangen, nooduitgangen en op verboden plaatsen statio-

neren tenzij voor in- en uitladen. 

De bestuurders zullen hun voertuigen niet onnodig laten draaien tijdens het laden en lossen. 

3 HOOFDSTUK III - WERKEN AAN REEDS BESTAANDE INSTAL-
LATIES 

3.1 Art. 11 : Bestaande installaties. 

Het is ten strengste verboden werkzaamheden, ongeacht van welke aard, te ondernemen aan reeds 

bestaande technische installaties (afbraak, verandering, aansluiting, ...) zonder de schriftelijke en 

voorafgaande goedkeuring van de provincie Antwerpen. 

3.2 Art. 12 : Hergebruiken van materiaal. 

Het is verboden opnieuw gebruik te maken van afbraakmateriaal en materiaal of uitrustingsstukken 

te gebruiken die niet aan de contractor toebehoren, tenzij met een schriftelijk akkoord van de pro-

vincie Antwerpen. 

4 HOOFDSTUK IV - INSTALLATIE EN LEIDING VAN DE 
WERF/WERKPLAATS 

4.1 Art. 13 : De verantwoordelijke van de contractor. 

1. De contractor zal vanaf het begin van de werken, naam, adres en kwalificatie van de verantwoor-

delijke van de contractor opgeven, die de nodige instructies kan ontvangen en toepassen.  Deze 

persoon zal ook instaan voor de veiligheid op de werf/werkplaats voor die werken die ter zijner 

laste vallen. 

2. De verantwoordelijke van de contractor verzekert alle contacten met de provincie Antwerpen en is 

bij eventuele oproepen aanwezig bij vergaderingen op initiatief van de provincie Antwerpen. 

3. Er wordt aangenomen dat de contractor ingelicht is over alle beslissingen of wijzigingen die be-

sproken werden tussen de provincie Antwerpen en de verantwoordelijke van de contractor. 

4. Elke wijziging van de verantwoordelijke van de contractor moet medegedeeld worden aan de pro-

vincie Antwerpen. 

4.2 Art. 14 : Inplanting op de domeinen. 

1. De werfzone/werkplaats voorbehouden aan de contractor wordt aangeduid door de provincie Ant-

werpen. 

2. Alle installaties (bureau, kantine, parking, sanitair,...) moeten binnen deze werfzone gelegen zijn, 

tenzij een andere regeling is overeengekomen; 

3. Alle elementen die een hinder kunnen vormen voor het verkeer, moeten zichtbaar aangegeven 

zijn gedurende dag en nacht en dit volgens de wettelijke voorschriften; 
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4. De contractor blijft verantwoordelijk voor het behoud van de omgeving en de installatie die ter 

hunner beschikking werden gesteld; bij hun vertrek moeten zij ze terug in de oorspronkelijke 

staat brengen; 

4.3 Art. 15 : Werfvergaderingen.  

Gedurende de uitvoering zullen alle vergaderingen welke nodig geacht worden in principe op de werf 

plaatsvinden. Deze vergaderingen dienen bijgewoond te worden door de contractor of zijn gevol-

machtigde. De werfvergaderingen geschieden op vooraf vooropgestelde dagen.  Van elke vergade-

ring wordt een verslag gemaakt. Dit wordt door beide partijen goedgekeurd. 

4.4 Art. 16 : Energievoorziening. 

Indien niet anders vooropgesteld, kan de contractor gratis over elektriciteit en water beschikken. De 

contractor blijft echter verantwoordelijk voor de aansluiting.  De eventuele aansluitingskosten zijn 

ten zijnen laste, het gebruikte materiaal moet beantwoorden aan het Algemeen Reglement op de 

Elektrische Installaties (AREI). 

5 HOOFDSTUK V - VEILIGHEID 

5.1 Art. 17 : Veiligheid - Hygiëne - Eerste zorgen. 

In geval het werken betreft waarvoor een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt, zijn de 

daarin opgenomen bepalingen van toepassing. In alle andere gevallen zijn onderstaande bepalingen 

van toepassing: 

1. Elke contractor is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn werf/werkplaats, hij waakt erover 

dat alle reglementaire bepalingen inzake veiligheid, inzonderheid diegene voorzien in de Codex 

welzijn op het werk, het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) en het Alge-

meen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), stipt worden nageleefd, o.a. de toepassing 

van de algemene beschermings- en voorkomingsmaatregelen, het gebruik van de nodige per-

soonlijke beschermmiddelen, de bekwaamheid van personen, de uitrusting van machines,……. 

2. De contractor en de provincie Antwerpen dienen samen te werken bij de uitvoering van de maat-

regelen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid en hun optreden te coördineren. Ingeval op een 

werfzone gelijktijdig personeel van de Provincie Antwerpen en de contractor tewerkgesteld wordt, 

dienen de te treffen veiligheidsvoorzorgen bepaald in overleg met de projectverantwoordelijke 

DIN. 

3. EHBO  

Elke onderneming moet in regel zijn met de van toepassing zijnde wetten en de nodige installaties 

aanbrengen om de eerste zorgen toe te dienen.  Indien nodig en indien op voorhand afgesproken 

kan de contractor een beroep doen op de EHBO-verlening van de Provincie Antwerpen.  Alle ge-

maakte kosten zijn ten laste van de contractor.   

4. Elk arbeidsongeval van een werknemer van de contractor op de werf van de provincie Antwerpen 

dat ingevolge de reglementering ter zake dient gemeld te worden aan de FOD Toezicht Welzijn op 

het Werk dient ter informatie gemeld te worden aan de Gemeenschappelijke Preventiedienst 

(GPD) van de Provincie Antwerpen door middel van een kopie van de reglementaire ongevalsaan-

gifte. Deze arbeidsongevallen worden onderzocht door de preventiedienst van de contractor in 

samenwerking met de GPD van de Provincie Antwerpen. Het omstandig verslag wordt opgesteld 

door de preventiedienst van de contractor en wordt mee ondertekend door de GPD van de Provin-

cie Antwerpen. De preventiedienst van de contractor stuurt het omstandig verslag op naar de FOD 

Toezicht Welzijn op het Werk. 

 

5. Bijzondere schikkingen  

- Indien personeel van de provincie Antwerpen over de werf dient te gaan, dan zal de contractor 

de nodige doorgangen op een veilige manier inrichten, o.a. rekening houdend met mogelijk 
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vallende voorwerpen, verlichting, aanduidingen, etc.  De doorgang van trappen, noodgangen 

en brandweermateriaal moeten op elk ogenblik van de werken vrij en toegankelijk blijven; 

- Op aanvraag van de provincie Antwerpen moet de contractor het bewijs leveren dat de ge-

bruikte toestellen of installaties de door de reglementering voorziene keuringen door de ter 

zake bevoegde organismen ondergingen en dat aan de opmerkingen de gepaste gevolgen 

werden gegeven; 

- Naargelang de aard van de werf/werkplaats kan het noodzakelijk zijn signalisatieplaten voor 

het verkeer aan te brengen; dit gebeurt door en op kosten van de contractor. 

5.2 Art. 18 : Brand. 

1. De verantwoordelijke van de contractor waakt voortdurend over de toepassing van de reglemen-

ten in verband met brandveiligheid, zoals onder meer beschreven in art. 52 van het ARAB en het 

Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen; 

2. Brandblusapparaten moeten in voldoende mate door de contractor geplaatst worden in de loka-

len en op de werven waar de contractor werkt; 

3. Ingeval van brand zal de contractor onmiddellijk handelen volgens de bijgevoegde werkinstruc-

tie(s) W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors.  Deze waarschu-

wing ontslaat hem niet van zijn andere verplichtingen ingeval van brand. 

5.3 Art. 19 : Werken met verhoogd risico op brand en ontploffing. 

Voor alle werken met open vlam of mogelijke vonkoverslag, of werken waarbij extreme tempera-

turen worden veroorzaakt zoals bij het slijpen, smelten, lassen, afbijten, ontdooien, werken met 

slijpmachines, snijbanden, acetyleenbranders, soldeerlampen of dergelijke, dient , tenzij anders be-

paald in de specifieke milieu- en veiligheidsregels, door de preventieadviseur/-medewerker ter plaat-

se een vuurvergunning te worden verleend, die mee wordt ondertekend door de contractor. Zonder 

deze vuurvergunning mogen geen werken plaatsvinden.  

 

Behoudens de in de vuurvergunning vermelde aandachtspunten gelden volgende algemene  voor-

zorgsmaatregelen. 

 

1. Voor het werk 

1. Verwittig voor de start van het werk de contactpersoon vermeld op W_ENTITEIT_Milieu- en vei-

ligheidsregels voor medewerkers contractors, of diens afgevaardigde.  

2. Ga na of brandbare stoffen en materialen afwezig zijn dichtbij (ten minste op 10m) de werk-

plaats. Zoniet, laat deze verwijderen of bedekken met een aangepast scherm, in het bijzonder, 

deze die zich bevinden achter de wanden dicht bij de werkplaats.  Laat eventueel de werkruimte 

besproeien met water om ze vochtig te houden. 

3. Bij werken aan leidingen of recipiënten die ontvlambare stoffen en vooral vloeistoffen en gassen 

bevat hebben: ledig deze, reinig ze met warm water, verlucht ze overvloedig of vul met water. 

Verzeker U, met de explosiemeter, dat de “ontgassing” totaal is.  
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4. Bij dakwerken (bv. branden roofing, …): plaats in de nabijheid gebruiksklare en aangepaste 

blusmiddelen (blustoestellen met poeder of verstoven water, lans onder druk van een muurhas-

pel of een hydrant, enz.).  

5. Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken, 

enz.). Kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te onderbreken. 

6. Verlaat nooit zonder toezicht aangesloten soldeerlampen: vul ze in de vrije lucht nadat ze uitge-

doofd en gekoeld zijn. 

 

 
 

2. Tijdens het werk 

1. Hou branddeuren gesloten. 

2. Let op gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen. 

3. Leg hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet voortplan-

ten. 

4. Werp electroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand)  

 

3. Na het werk 

Verwittig indien zo afgesproken met de contactpersoon vermeld op W_ENTITEIT_Milieu- en veilig-

heidsregels voor medewerkers contractors, of diens afgevaardige, deze bij het einde van het werk 

met het oog op het ongedaan maken van veiligheidsmaatregelen en eventuele nabewaking. 

5.4 Art. 20 : Elektriciteit. 

1. Alle elektrische installaties dienen te voldoen aan en uitgebaat te worden volgens het Alge-

meen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI); 

2. Bij het beëindigen van de werkzaamheden moet de contractor ervoor zorgen dat al zijn elek-

trische apparaten spanningsloos zijn. 

3. Betreden van hoogspanningscabines is ten strengste verboden, tenzij dit noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de werken.  
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5.5 Art. 21 : Asbestinventaris.  

Alle provinciale entiteiten beschikken over een actuele asbestinventaris. Alle as-

besthoudende materialen binnen de gebouwen zijn gesignaleerd met het picto-

gram "Asbest". De contractor die werken uitvoert, kan op vraag een kopie van 

deze inventaris bekomen bij de projectverantwoordelijke DIN. Het bewerken van 

asbesthoudende materialen (vb. boren, zagen, slijpen, schuren,…) of het verwij-

deren ervan is verboden tenzij deze werken worden uitgevoerd door een erkende 

firma met inachtneming van noodzakelijke preventiemaatregelen. 

5.6 Art. 22:  Stofhinder in lokalen. 

In vele lokalen worden computers en printers gebruikt ; in andere hoogtechnolo-

gische precisie-instrumenten of ultra-gevoelige analyses; praktisch alle lokalen 

zijn uitgerust met branddetectie.  In deze omstandigheden is de aanwezigheid 

van stof niet aanvaardbaar.  Daarom zal de contractor, vóór het uitvoeren van 

werken die stof veroorzaken (boren en slijpen in steen, beton, schuren ...), con-

tact opnemen met de projectverantwoordelijke DIN eventueel de stofbronnen of stof veroorzakende 

werkzaamheden afsluiten van de rest van de lokalen.   

Hij zal ook de betrokken branddetectoren uit dienst laten zetten door de lokale gebouwverantwoor-

delijke, de contactpersoon DIN en/of deze naar behoren afschermen. Na het beëindigen van de wer-

ken zal de contractor de afscherming van de branddetectoren verwijderen of de lokale gebouwver-

antwoordelijke of de contactpersoon contractor voor de werken vragen om de branddetectoren op-

nieuw in dienst te zetten. 

6 HOOFDSTUK VI - MILIEU 

6.1 Art. 23 : Netheid en orde op de werf/werkplaats. 

1. De contractors moet alle lokalen, ruimten en toegangen die deel uitmaken van de werf/werkplaats 

in goede orde houden. Hij zal alle instructies uitvoeren, schriftelijk of mondeling, die in dit ver-

band door de contactpersoon van de provincie Antwerpen geformuleerd worden en die vermeld 

staan op de bijgevoegde werkinstructie(s) W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor mede-

werkers contractors. Rekening houdende met de milieuaspecten van de werkzaamheden, behoudt 

de provincie Antwerpen zich het recht voor bijkomende milieuvoorwaarden op te leggen op basis 

van wettelijke milieueisen en resultaten van eventuele milieuaspectenanalyse.   

2. Algemene schoonmaak bij het einde der werken 

Bij het beëindigen van de werken is de contractor gehouden tot een grondige opkuis van de volle-

dige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens 

de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemer(-s) werd veroorzaakt. 

Deze generale opkuis omvat o.a. het ontdoen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en be-

glazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen, enz., ... De reinigingswerken gebeuren 

met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel. 

6.2 Art. 24 : Verwijderen van afval. 

De contractor zorgt voor de afvoer van alle afval dat ontstaat ten gevolg van de werken naar offici-

eel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra en draagt hiervan de kosten. Hij dient hiervoor de 

nodige bewijzen te kunnen af te leveren aan de provincie Antwerpen. Onder geen beding zullen af-

braakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand worden. De 

verschillende afvalstoffen moeten zo veel mogelijk en gescheiden gesorteerd worden, conform de 

geldende reglementeringen.  

Gevaarlijk afval moet steeds afzonderlijk gestockeerd en afgevoerd worden. De aandacht van de 

inschrijver wordt dienaangaande gevestigd op de toepassing van het besluit van de Vlaamse Rege-
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ring van 1/6/1995 houdende de algemene en sectoriele bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II - 

BS 31/7/1995).  

6.3 Art. 25 : Ontvangst, opslag en gebruik van (gevaarlijke) goederen. 

1. Indien niet anders vermeld in de aannemingsvoorwaarden zal het vervoer, het laden en lossen, 

de voorraad en het bewaken van het materiaal en de goederen gebeuren op last van de contrac-

tor en conform de milieu- en veiligheidswetgeving.  De vigerende milieu- en veiligheidswetgeving 

dient te allen tijde nageleefd te worden (o.a. gebruik van lekbakken, veilig en aangepast 

transport, etikettering, brandveiligheid, etc.).  

2. De contractor moet zelf de goederen in ontvangst nemen bij aankomst op de domeinen.  De pro-

vincie Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid indien het, in uitzonderlijke gevallen, zelf voor 

deze ontvangst moet instaan.   

3. De provincie Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag van (gevaarlijke) goe-

deren door de contractor indien hiervoor eventueel provinciale magazijnen of afgesloten ruimten 

ter beschikking gesteld worden van de contractor. 

4. Bij ontvangst, opslag en gebruik van gevaarlijke goederen (goederen met gevaareigenschappen) 

dient men te beschikken over de SDS-fiches van betreffende goederen tijdens de werkzaamheden 

op de site.   

6.4 Art. 26 : Milieuhinder en verontreinigingen. 

1. Stofhinder: bij werken gepaard gaande met opwaaiend stof, zal de contractor de nodige 

maatregelen treffen om de stofhinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatre-

gelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zei-

len. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de contractor. 

2. Geluidshinder:  de contractor is er toe gehouden zijn machines en het aangewende materieel 

te voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. In-

zonderheid bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een mi-

nimum worden beperkt, conform eventuele politionele verordeningen. Alle gebeurlijke klach-

ten en/of boetes zijn te zijner laste.  

3. Bij elke ongeplande milieuhinder of verontreiniging (lekken, morsen, accidentele lozing naar 

bodem, lucht of water) dient deze onmiddellijk opgeruimd te worden met passend absorptie-

materiaal en dient de contactpersoon van de contractor verwittigd te worden. 

6.5 Art. 27 : ECO-gelabeld hout.  

Daar waar dit in het bijzonder bestek bepaald wordt, dient het te gebruiken hout een eco-label te 

dragen waardoor aangegeven wordt dat het hout ontgonnen is in bossen waarvoor het beheer vol-

gens de internationale duurzaamheidprincipes geschiedt, d.w.z. waar de ecologische, sociale en eco-

nomische voorwaarden werden in rekening gebracht.  

Het bewijs hiervan zal geschieden door een FSC of PEFC of ander gelijkwaardig eco-label en een cer-

tificering van de Chain of Custody. 

 

"De bewijslast (bij de aannemer) bestaat uit alle volgende punten:  

1. opgave certificering van de leverancier/schrijnwerker 

2. kopie van factuur waarop naam leverancier/schrijnwerker, zijn CoC-nummer, opgave secties en 

hoeveelheid, soort hout, vermelding dat het om ...-gelabeld hout gaat, bestemming (werf)" 

 

In het bestek of bij het geven van de opdracht zal steeds per artikel(groep) worden beschreven waar 

het te gebruiken hout een eco-label dient te dragen, met daarbij de opgave van de gevraagde mini-

mum eigenschappen, en de toe te passen forfaitaire straf indien aan de opgelegde bewijslast niet 

kan worden voldaan. 
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7 HOOFDSTUK VII - NOODTOESTANDEN 

7.1 Art. 28 : Algemene richtlijnen. 

Bij noodtoestanden zal het personeel van derden de instructies opvolgen van het personeel van de 

provincie Antwerpen. De noodtoestanden kunnen zijn : ongeval, ontruiming, brand, ontploffing, mili-

eu-incidenten. 

 

7.1.1 ONGEVAL 

Ingeval van ongeval steeds onmiddellijk het personeel van de provincie Antwerpen ter plaatse ver-

wittigen volgens W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors. 

 

7.1.2 ONTRUIMING 

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om het lokaal en het gebouw zo snel mogelijk te verlaten.  

Het signaal hiertoe is een continu sirenesignaal dat gegeven wordt door een verantwoordelijk per-

soon van de provincie Antwerpen. 

 

7.1.3 BRAND 

Brandalarm wordt gegeven als de detectie-installatie het begin van een brand ontdekt. Volg de in-

structies van het aanwezige personeel van de provincie Antwerpen. 

Indien u een brand vaststelt/veroorzaakt, voer dan zonder verwijl volgende maatregelen uit:  

1. Denk aan uw eigen veiligheid 

2. Verwittig dadelijk de bedreigde personen. 

3. Verwittig het aanwezige personeel volgens W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor mede-

werkers contractors. 

4. Vat indien mogelijk de bluswerken aan. 

 

7.1.4 MILIEU-INCIDENT 

Milieu-incident: morsen en lozen van gevaarlijke producten, lozen en morsen van genetisch gemani-

puleerde organismen of pathogenen, accidentele gaslekkage en accidentele luchtemissie 

1. Denk aan uw eigen veiligheid 

2. Verwittig dadelijk de bedreigde personen. 

3. Verwittig de lokale contactpersoon volgens W_ENTITEIT_Milieu- en veiligheidsregels voor mede-

werkers contractors. 

4. Neem, indien mogelijk, maatregelen om de schade te beperken 

 


