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1

Definities

In dit voorschrift Heet werk vergunning worden de volgende definities gebruikt:
ZMS:
Zeeland Maritime Services BV
…
Het af te bouwen schip.
Ponton:
Afbouwlocatie gelegen te Westelijke Kanaalweg 4424 BE Wemeldinge
Aannemer:
Hiermee wordt bedoeld alle aannemers, onderaannemers, toeleveranciers en al het door hen te werk gestelde eigen of ingeleend personeel werkzaam aan boord of werkzaam ten behoeve van een nieuwbouw
schip door ZMS.
Alle personen:
Hieronder worden verstaan alle medewerkers en ingeleende personen van onderaannemers en leveranciers.
Veiligheidsvoorschriften:
Algemene veiligheids- en gedragsregels van ZMS, Voorschrift heet werk vergunning, Voorschrift Sancties bij
overtreding veiligheidsvoorschriften, Voorschriften voor Onderaannemers en Leveranciers (Regulations for
subcontractors and suppliers) en Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven, uitgegeven
door Scheepsbouw Nederland. Voorts wordt hieronder verstaan alle van toepassing zijnde wetgeving.
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Doel

Deze regeling is opgesteld om alle personen die zich aan boord van het af te bouwen schip en of bij het ponton
op het terrein bevinden op hun verplichting te wijzen om de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zoals genoemd in deze regeling en zoals (door middel van waarschuwingsborden) op desbetreffende plaatsen aangegeven. Daarnaast worden in deze regeling de sancties vastgelegd welke worden gehanteerd, wanneer iemand
de voorschriften overtreedt.
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Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op alle personen die zich aan boord van het schip (in afbouw) en of bij ZMS/het
ponton op het terrein bevinden. Z.M.S. B.V. Pagina 4.
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Algemeen

Binnen ZMS gelden veiligheidsvoorschriften zoals verwoord in het handboek ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels’. Naast deze zijn de veiligheidsvoorschriften van toepassing zoals verwoord in ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven’, uitgegeven door Scheepsbouw Nederland. Alle personen die zich
aan boord van de het af te bouwen schip en of bij ZMS/het ponton op het terrein bevinden, zijn verplicht deze
voorschriften op te volgen. Onderstaand worden de belangrijkste veiligheidsvoorschriften genoemd:
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-

-

-

Een ieder dient een veiligheidshelm te dragen
Een ieder dient aan boord en in de productieruimten gehoorbescherming te dragen
Een ieder dient bij werkzaamheden als verspanen, slijpen, lassen en bij het gebruik van sommige chemicaliën oogbescherming te dragen
Bij het verrichten van werkzaamheden waarbij er kans bestaat op huidcontact met en/of inademing van
gevaarlijke dan wel irriterende stoffen, moeten er gezichts- en adembeschermingsmiddelen worden gedragen
Bij werkzaamheden waarbij medewerkers in contact komen met scherpe voorwerpen, schadelijke of irriterende stoffen en/of schadelijke straling moeten er handschoenen gedragen worden. Bij het werken aan,
of in de directe omgeving van draaiende delen mogen geen handschoenen worden gedragen.
Alle productiemedewerkers dienen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te allen tijde werkschoenen en overalls te dragen.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de integrale veiligheidsregels van toepassing zijn.
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Overtreding veiligheidsvoorschriften

5.1 Medewerkers en stagiaires
Bij medewerkers en stagiaires worden de volgende stappen ondernomen wanneer zij één of meer van de
veiligheidsvoorschriften overtreden:
1. Wanneer een persoon voor het eerst onzorgvuldig is en/of de persoonlijke beschermingsmiddelen
niet gebruikt zoals beschreven in artikel 4, wordt hij mondeling door het hoofd afbouw/chef gewaarschuwd.
2. Wanneer de mondelinge waarschuwing niet voldoende blijkt, wordt in overleg met de afdeling personeelszaken een schriftelijke waarschuwing naar het woonadres van desbetreffende persoon verzonden. Een kopie van de brief wordt opgenomen in het personeelsdossier.
3. Indien de veiligheidsvoorschriften nog steeds worden overtreden, vindt een gesprek plaats waarbij
het hoofd afbouw/de chef, een directielid en de desbetreffende persoon aanwezig zijn. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt opgenomen in het personeelsdossier. Z.M.S. B.V.
Pagina 5.
4. Wanneer de persoon ondanks bovenstaande waarschuwingen één of meerdere veiligheidsvoorschriften blijft overtreden, wordt een boete geheven van €50 tot een maximum van het in de arbowet
genoemde totaalbedrag per jaar.
5. Indien blijkt dat desbetreffende persoon ondanks de genoemde stappen zijn/haar verantwoordelijkheid niet serieus neemt en steeds opnieuw onzorgvuldig handelt en/of de voorschriften overtreedt,
wordt het dienstverband door ZMS opgezegd.
5.2 Ingeleenden en (personeel) van onderaannemers
De ingeleenden en (personeel van) onderaannemers worden bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften
de volgende stappen ondernomen:
1. Wanneer een persoon voor het eerst onzorgvuldig is en/of de persoonlijke beschermingsmiddelen
niet gebruikt zoals beschreven in artikel 4, wordt hij mondeling door het hoofd afbouw/chef gewaarschuwd.
2. Wanneer de mondelinge waarschuwing niet voldoende blijkt, wordt in overleg met de afdeling personeelszaken de uitlenende onderneming dan wel de onderaannemer schriftelijk gewezen op de
overtreding van de persoon en de sancties die hierop kunnen volgen.
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3. Bij hernieuwde overtreding of voortduring, vindt een gesprek plaats tussen desbetreffende chef en
de contactpersoon van de uitlenende organisatie dan wel de onderaannemer.
4. Indien blijkt dat desbetreffende persoon ondanks genoemde stappen steeds opnieuw onzorgvuldig
handelt en/of de voorschriften overtreedt, wordt de toegang tot ZMS en of bij het ponton en op het
terrein geweigerd. Afhankelijk van de aard en mate van overtreding(en) kan de toegang voor enkele
personen dan wel voor de gehele organisatie geweigerd worden.
5.3 Klanten en/of bezoekers
Wanneer een medewerker vanuit zijn functie klanten en/of bezoekers op het ponton en of bij ZMS op het
terrein uitnodigt, is desbetreffende medewerker verantwoordelijk voor het juist opvolgen van de veiligheidsvoorschriften door desbetreffende personen. Indien blijkt dat klanten en/of bezoekers onzorgvuldig handelen
of dat zij de veiligheidsvoorschriften overtreden, zal de medewerker conform artikel 5.1 hierover worden aangesproken.
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Betaling van boetes

Wanneer een persoon conform artikel 5 van dit voorschrift verplicht is een boete te betalen, wordt hij door
de afdeling personeelszaken schriftelijk op de hoogte gesteld van het bedrag van de boete, de wijze van betaling en de reden waarom de boete is geheven. Eén en ander zal vergezeld gaan met een factuur. Bij de eerstvolgende salarisbetaling zal het bedrag ingehouden worden op het netto salaris. Bij stagiairs wordt het bedrag
ingehouden op de netto stagevergoeding. Z.M.S. B.V. Pagina 6
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Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking bij ondertekening.
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Slotbepalingen

De directie houdt zich het recht voor deze regeling eenzijdig te wijzigen.
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Bewaking

Deze regeling wordt bewaakt door het hoofd afbouw.

10 Goedkeuring
Namens de directie goedgekeurd door de heer C. Nobel:
Wemeldinge,

C. Nobel
General Director
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