Dit document is bedoeld voor aannemers / contractors die werkzaamheden in opdracht van Cure
Afvalbeheer uitvoeren. Dit kunnen werkzaamheden zijn op de terreinen en/of gebouwen van Cure maar
ook op de openbare weg of elders. Dit document is gekoppeld aan de algemene inkoopvoorwaarden van
de GR Cure / Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Aannemers / contractors zijn:
Een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om activiteiten (in de breedste zin) te realiseren en te
coördineren. De aannemer / contractor verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen
termijn, de levering van de activiteit. Activiteiten kunnen zijn:
- Bouwactiviteiten;
- Reparatieactiviteiten;
- Schoonmaakactiviteiten;
- Installatieactiviteiten;
- Transportactiviteiten.
NB Voor bedrijven die activiteiten verricht onder volledige regie van Cure Afvalbeheer / GR Cure, worden niet gezien als aannemer /
contractor. Deze bedrijven worden dus aangestuurd door de leiding van Cure Afvalbeheer / GR Cure, en dienen het reguliere SHEQ
managementsysteem op te volgen.

Onderstaande items zijn van belang voor aannemers / contractors en dienen strikt opgevolgd te worden. Bij
afwijkingen hiervan dient de aannemer / contractor per direct contact op te nemen met de contractbeheerder
(functionaris waarmee het contract gesloten is) van Cure.

A. Wet en regelgeving
Bij het uitvoeren van alle activiteiten dient de aannemer / contractor te voldoen aan alle vigerende wet- en
regelgeving welke betrekking heeft op de activiteiten. Denk hierbij o.a. aan de Arbowet, -besluiten en regelingen, Wet milieubeheer, bouwbesluit en wegenverkeerswet;

B. Melden van ongevallen en bijna ongevallen / near-missers
Mocht er onverhoopt een ongeval en/of een bijna ongeval (near-misser) plaatst vinden, dan dient deze
terstond gemeld te worden bij de beheerder van de betreffende milieustraat, of bij de manager Logistiek, of
bij de contractbeheerder;

C. Bedrijfsnoodplan / bedrijfshulpverlening
Bij ongevallen en/of calamiteiten dient het bedrijfsnoodplan van de betreffende locatie strikt opgevolgd te
worden. Op alle locaties hangen instructiedocumenten hiervoor. Ook kan men op deze instructiedocumenten zien waar de verzamelplaatsen zich bevinden. Instructies van de BHV’ers (bedrijfshulpverlening) dienen
strikt opgevolgd te worden;

D. Orde en netheid
Op de terreinen en in gebouwen dient orde en netheid te zijn. Afval, ontstaan tijdens de activiteiten dienen
z.s.m. adequaat opgeruimd te worden. Indien nodig dient een locatie of plek waar bijzondere activiteiten
plaatst vindt afgezet en/of afgeschermd te worden. Volg de instructies hierover op van de milieustraatbeheerders en/of leidinggevenden van andere locaties. Dit geldt ook voor activiteiten op de openbare weg
of elders;

E. Snelheid en parkeren op de terreinen
De maximale snelheid op de terreinen van Cure is 15 km/uur. Mogelijk kunnen aangepaste snelheden
gelden, dit wordt per locatie aangegeven. Iedereen dient zich hieraan te houden. Het parkeren van
voertuigen dient in de daarvoor bestemde vakken plaats te vinden. Alleen in overleg met de
milieustraatbeheerder en/of leidinggevende kan hier van afgeweken worden.

F. Milieubelastende activiteiten
Bij (mogelijk) milieubelastende activiteiten (waarbij emissies van milieubelastende stoffen naar grond, lucht
of water kan plaats vinden), dient voorafgaand aan deze activiteiten, een milieueffectenplan opgesteld te
worden. Dit plan dient goedgekeurd te worden door de Manager SHEQ van de GR Cure. Ook hierbij geldt
dat er tenminste voldaan moet worden aan de vigerende milieuwet- en regelgeving;
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G. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Op de terreinen van Cure dienen PBM’s gebruikt / gedragen te worden. Ook voor activiteiten op en in de
nabijheid van de openbare weg dienen PBM’s gebruikt / gedragen te worden. Welke PBM’s dit zijn is
afhankelijk van de activiteiten (informatie hierover kan ingewonnen worden bij de contractbeheerder). Op alle
terreinen gelden tenminste de volgende minimale PBM (geldt niet voor in gebouwen):
 Fluorescerende / reflecterende hesje (NEN-EN-ISO20471:2013);
 Adequate werkhandschoenen (EN 420 of EN 388);
 Veiligheidsschoenen (EN ISO 20345 S3)

H. Gebruik van arbeidsmiddelen
Onder arbeidsmiddelen wordt verstaan alle apparaten, machines, werktuigen en gereedschappen die op de
werkplek gebruikt worden. Uitsluitend goed onderhouden en aantoonbaar goedgekeurde arbeidsmiddelen
mogen gebruikt worden. Arbeidsmiddelen dienen tenminste te voldoen aan de verwijzingen uit hoofdstuk 7
van het Arbobesluit, en voor elektrische apparatuur de NEN 3140. Defecte en/of niet gekeurde
arbeidsmiddelen dienen van de werkplek verwijderd te worden. Afhankelijk van het arbeidsmiddel dienen de
gebruikers hiervan voldoende deskundig te zijn ( hoofdstuk 7 van het Arbobesluit);
I. Afnetten van open top containers
Geladen open top containers dienen conform de wet- en regelgeving afgenet het terrein op te rijden en te
verlaten. Het afnetten van de containers dient op een veilige manier te gebeuren met de juiste middelen (er
zijn diverse veilige afnetsystemen op de markt). Er mag hierbij niet op de container en in het afval gelopen te
worden. Dit is streng verboden.

J. Gebruik van een taakrisico analyse (TRA)
Voor de onderstaande activiteiten dient altijd vooraf een TRA (conform VCA-richtlijnen) opgemaakt en
goedgekeurd te worden door de Manager SHEQ (GR Cure). Activiteiten mogen daarna enkel conform de
goedgekeurde TRA uitgevoerd worden.
TRA verplichte activiteiten zijn:
 Werken met of in nabijheid van gevaarlijke stoffen;
 Werken op hoogte of diepte van ≥ 2,5 meter;
 Graafwerkzaamheden;
 Hijswerkzaamheden;
 Werken in KCA-station;
 Bij zgn. “heetwerk” zoals lassen, branden, slijpen, solderen e.d.;
 Bij het (mogelijk) produceren van geluidsbelastingen van ≥ 80 dB(A);
 Werken in besloten ruimten;
 Werken in, of nabij gevaarlijke machines (waarbij ernstig plet- en/of knel-, en/of elektrocutierisico is).
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