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1. Inleiding 
In dit overzicht zijn de minimale voorwaarden opgenomen waarbij u bij het uitbrengen van een 
offerte rekening dient te houden, daar zij in een aantal gevallen extra inspanningen van u kunnen 
vragen. Het overzicht bevat kernonderwerpen die zijn ontleend aan het AES Elsta EHS beleid en de 
op AES Elsta van toepassing zijnde Veiligheid & Gezondheid en Milieu Procedures en 
Werkinstructies. Indien u vragen over het overzicht of de genoemde voorwaarden hebt, kunt u zich 
wenden tot de aanvrager van de offerte c.q. opdrachtgever. In dit overzicht wordt verwezen naar de 
Elstacogen website. De belangrijkste Procedures en Werkinstructies zijn via deze website voor u 
toegankelijk. Deze kunt u terug vinden op: 
 
www.elstacogen.nl password Elsta2013  

 
2. EHS beleid AES Elsta 

De laatste versie van onze beleidsverklaring is na te lezen op onze website. De uitgangspunten van 
de beleidsverklaring zijn onder meer dat alle ongevallen en onnodige milieuvervuiling kunnen 
worden voorkomen. Verder is veiligheid en bescherming van het milieu een gezamenlijke taak van 
iedereen en gaan we respectvol met elkaar om, maar stoppen we tijdelijk het werk (ook van anderen) 
indien we van mening zijn dat het werk onveilig uitgevoerd wordt. 

 

3. Minimale vereisten voor het verkrijgen van een opdracht 
Alvorens werkzaamheden op Elsta worden uitgevoerd dient er een prekwalificatie van het bedrijf 
plaats te vinden. Afhankelijk van de risico’s en de wettelijke voorschriften rond de werkzaamheden 
kan dit betekenen dat u over een gecertificeerd veiligheids- en / of milieu management systeem 
waarvan de scope overeenkomt met de door u uit te voeren werkzaamheden en of specifieke 
certificaten en of vergunningen dient te beschikken voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Ongeacht de hierna genoemde voorschriften dient u te allen tijde te voldoen aan de minimale eisen 
uit de Nederlandse wetgeving. 
 

4. Introductie Veiligheid en Mileu 
Al uw medewerkers dienen voor aanvang van hun eerste bezoek aan Elsta en daarna jaarlijks een 
introductie in de veiligheids- en milieu risico’s en regels op Elsta te volgen. Deze introductie wordt 
afgesloten met een toets. Indien medewerkers na meerdere pogingen niet slagen kunnen zij niet 
worden toegelaten op Elsta. De introductie is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Turks, 
Duits en Pools. 
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5. Algemene gedragsregels 
Op Elsta is de maximale verkeerssnelheid 15 km /u. Zij die met voertuigen het operationele gebied 
wensen te betreden dienen hiervoor een voertuigbadge bij de controlekamer af te halen.  
 
Roken is op Elsta verboden, behalve in de hiervoor aangewezen ruimten.  
Al uw medewerkers dienen getraind te zijn voor de werkzaamheden die zij op Elsta uitvoeren. 
Wij verwachten van u dat u zich aan de afspraken houdt die u met uw contactpersoon heeft gemaakt 
en die in werkvergunningen zijn opgenomen. Op Elsta houden het management en de 
uitvoeringsverantwoordelijke toezicht op het naleven van deze afspraken. 
 

6. Specifieke risico’s / werkzaamheden op Elsta 
Voor een aantal specifieke risico’s zijn werkinstructies of procedures opgesteld die u na kunt lezen op 
onze website. 
 
Werken in besloten ruimten. Voor deze werkzaamheden is een entree vergunning noodzakelijk en 
een buitenwacht. In overleg met uw opdrachtgever bepaalt u wie de buitenwacht inhuurt.  
 
Heet werk. Daar Elsta een gasgestookte centrale is, dient heet werk, zoals lassen, slijpen en 
branden terdege voorbereid te worden. U ontvangt hiervoor een z.g. heet werk vergunning. Minimaal 
dient u te zorgen voor een passende blusser waarmee een beginnende brand kan worden 
bedwongen. Specifieke eisen als brandwachten zullen gesteld worden als u heet werk in een z.g. 
ATEX zone (verhoogd explosiegevaar) moet uitvoeren. In overleg met uw opdrachtgever bepaalt u 
wie de brandwacht inhuurt. 
 
Gebieden met verhoogd explosiegevaar (ATEX zones). Bij werkzaamheden in deze zones zijn 
vaak additionele eisen van toepassing om de kans op vonkvorming te beperken. Zo mogen deze 
zones niet betreden worden door voertuigen met verbrandingsmotoren. Indien u werkzaamheden in 
deze zones moet verrichten overleg dan met uw contactpersoon wat de additionele eisen zijn 
waaraan u moet voldoen.  
 
Elektro Magnetische Velden. Binnen Elsta zijn op diverse plaatsen Elektromagnetische velden van 
een dusdanig sterkte  dat zij medische apparatuur die werkt op magnetische velden en of kleine 
stroompulsen kan beïnvloeden. Indien u personen op Elsta wil laten werken die bijvoorbeeld een 
pacemaker of neurostimulator hebben, neem dan vooraf contact op, zodat er bepaald kan worden of 
deze persoon zijn werkzaamheden kan uitvoeren.  
 
Spanning voerende installaties. Op Elsta vindt u hoog- en laagspanningsinstallaties. Deze zijn 
beschermd opgesteld. U mag deze afgezette gebieden / gebouwen alleen betreden met toestemming 
van uw contactpersoon of operations.  
 
Gevaarlijke stoffen. Indien u gevaarlijke stoffen wilt meebrengen op Elsta moet u dit vooraf aan uw 
contactpersoon melden. Deze stoffen moeten toegelaten zijn voor gebruik in Nederland, juist 
gelabeld zijn en tevens dient u van alle stoffen een MSDS mee te brengen en te bewaren in de 
directe omgeving van de stoffen. Indien u gevaarlijke stoffen niet direct gebruikt dienen zij 
opgeslagen te worden in overleg met uw contactpersoon. Voor het laden en lossen van gevaarlijke 
stoffen en brandstoffen zijn specifieke instructies opgesteld die gevolgd dienen te worden. Transport 
van gevaarlijke stoffen dient te voldoen aan de vereisten vanuit de Nederlandse wetgeving. Bij 
gebruik, verladen en transport van gevaarlijke stoffen bepaald u op voorhand met uw contactpersoon 
hoe te handelen bij een incident en wie welke voorzieningen verzorgd.  
 
Werk op hoogte. Bij werkzaamheden waarbij een valgevaar van meer dan 1,8 meter aanwezig is, 
dient men beveiligd te zijn tegen valgevaar. Het gebruik van stellingen heeft hierbij de voorkeur. De 
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stellingen dienen opgebouwd te worden door een gecertificeerd stellingbouwbedrijf en gekeurd te 
worden voor gebruik. Ladders, trappen en persoonlijke valbescherming die gebruikt worden dienen 
voorzien te zijn van een keurmerk. De keuring dient minimaal 1 x per jaar plaats te vinden.  
 
Indien u gaat bronneren, water afvoert naar sloten, grond of riolen, graafwerkzaamheden 
uitvoert, luchtverontreiniging of overmatige geluidsproductie gaat veroorzaken, dient u dit te 
melden voorafgaand aan de werkzaamheden, zodat wij tijdig een melding naar de 
vergunningverlener kunnen verzorgen. Indien er voor deze werkzaamheden door de overheid 
specifieke certificeringen worden gevraagd dient u hier aantoonbaar aan te voldoen.  
 
Indien voor de werkzaamheden vergunningen, uitgegeven door de overheden aan Elsta, moeten 
worden aangepast, wordt de aanvraag hiervoor door Elsta verricht. Mogelijk wordt gevraagd 
documentatie aan te leveren om deze aanvraag te kunnen documenteren. 
 

7. VGM plannen / werkvergunningen 
Indien de opdrachtgever van u verwacht dat u een VGM plan oplevert voor aanvang van de 
werkzaamheden dient u dit ten minste 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden op te sturen aan 
Elsta ter beoordeling ter attentie van uw opdrachtgever. 
  
In de meeste gevallen zal er een werkvergunning nodig zijn om uw werkzaamheden uit te kunnen en 
mogen voeren. Deze vergunning wordt voorbereid door uw contactpersoon. In de werkvergunning 
worden de te nemen beheersmaatregelen nader uitgewerkt. U dient de vergunning zelf af te halen en 
te controleren bij Operations. Alle medewerkers die werkzaam zijn onder de vergunning dienen een 
zogenaamde pre job briefing te volgen voor aanvang van het werk. Aan het eind van de 
werkzaamheden of het einde van de dag dient de vergunning weer ingeleverd te worden. 
 

8. Gebruik van arbeidsmiddelen 
Heftrucks, hoogwerkers, kranen en verreikers. Om deze machines te bedienen dient u in het bezit 
te zijn van een geldig bedienerscertificaat c.q. hijsbewijs. De machines dienen te voldoen aan de 
vereisten uit het warenwet besluit machines en periodiek gekeurd te worden. De datum van keuring 
of keuring geldig tot dient op het voertuig zichtbaar te zijn.  
 
In werkbakken aan kranen en aan hoogwerkers dient valbescherming gedragen te worden.  
 
Op heftrucks die voorzien zijn van een gordel dient deze gedragen te worden.  
 
Het is verboden een mobiele telefoon te gebruiken tijdens het bedienen van een heftruck, verreiker, 
hoogwerker en of kraan. 
 
Elektrische arbeidsmiddelen dienen ten minste jaarlijks gekeurd te worden. Een keurmerk moet op 
het arbeidsmiddel zijn aangebracht. Dit betreft ook nieuwe arbeidsmiddelen die nog geen jaar oud 
zijn. 
 

9. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
Standaard persoonlijke beschermingsmiddelen voor het operationeel gebied zijn een 
veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoeisel, kleding met lange mouwen en pijpen en 
gehoorbescherming. Afhankelijk van uw werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn additionele 
beschermingsmiddelen te dragen. Raadpleeg hiervoor de procedure persoonlijke 
beschermingsmiddelen of de MSDS indien u gevaarlijke stoffen gebruikt. 
 

10.  Good housekeeping en afval 
Om onze plant schoon en veilig te houden hechten wij grote waarde aan schone werkplekken tijdens 
en na het uitvoeren van werkzaamheden. Het is aan u als uitvoerder om dit te realiseren.  
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Afval wat tijdens uw werkzaamheden ontstaat, kan en mag u niet meenemen van het terrein, tenzij u 
hier toestemming voor hebt ontvangen van uw contactpersoon. Afval wordt gescheiden ingezameld 
in containers die u zowel in de plant als bij de werkplaats kunt vinden. Gevaarlijk afval levert u in bij 
uw contactpersoon. 
 

11.  Recht om het werk te stoppen, nultolerantie en verboden handelingen 
Op Elsta heeft iedereen het recht en de plicht om het werk tijdelijk te stoppen of stil te leggen en 
anderen te corrigeren in onveilig gedrag. Indien u van dit recht / deze plicht gebruik maakt meldt u dit 
bij uw contactpersoon of de controlekamer. Het werk wordt pas hervat als iedereen er van overtuigd 
is dat het veilig uitgevoerd kan worden.  
 
Naast het recht om het werk te stoppen houdt Elsta zich het recht voor om personen te weigeren of 
weg te sturen indien er sprake van onveilige handelingen die personen in gevaar brengen of 
handelingen die kunnen leiden tot onnodige schade aan het milieu. In bijlage 1 vindt u een 
indicatieve lijst van dergelijke handelingen. 
Indien u van mening bent dat er onveilig gewerkt wordt op Elsta maar u wilt of kunt dit niet melden 
aan de contactpersoon dan kunt, u indien u dit wenst, een (anonieme) melding maken op de website 
speaking safely: www.AESSpeakingSafely.com  
 

12.  Incidenten 
Indien zich een incident voordoet waarbij letsel aan personen is ontstaan of had kunnen ontstaan of 
waarbij milieuschade is ontstaan of had kunnen ontstaan, of er sprake is van een lekkage van 
gevaarlijk producten dan dient u dit direct te melden bij de controlekamer van Elsta. In overleg met 
Elsta zal het incident worden bestreden. Elsta beschikt hiervoor over een BHV organisatie die u kunt 
bereiken via (0115 641) 444.  
 
Indien u betrokken bent bij een incident, dient u medewerking te verlenen aan het onderzoek. 
 

13.  Beschikbaarheid van faciliteiten 
Elsta stelt aan zijn contractors een kantinefaciliteit, omkleedruimte en toiletten en douches ter 
beschikking voor gebruik. Wij verzoeken alles op te ruimen/ mee te nemen indien uw 
werkzaamheden op Elsta gereed zijn.  
 
Indien u gereedschapscontainers, onderdelen, aggregaten e.d. tijdelijk wilt opslaan of opstellen op 
Elsta dient u dit vooraf te overleggen met uw contactpersoon. In overleg wordt een veilige 
opstelplaats ter beschikking gesteld. Indien van toepassing dienen de door u geplaatste faciliteiten te 
voldoen aan landelijke en of provinciale eisen zoals bijvoorbeeld de PGS 30 / 15. 
 

14.  Sanctiebeleid en verboden handelingen 
In onderstaand overzicht vindt u een lijst met verboden handelingen en onveilige handelingen die 
kunnen leiden tot verwijderen van het Elsta terrein en ontzegging tot het terrein voor een bepaalde 
periode.  
 
Sanctiebeleid onveilige handelingen 
 
• Werk zonder de benodigde vergunning; 
• Niet gebruiken van de voorgeschreven PBM;  
• Materialen en afval niet opruimen;  
• Alcoholische drank of drugs bij u hebben, gebruiken of onder invloed zijn van;  
• Roken buiten de aangewezen gebieden; 
• Betreden van besloten ruimte zonder toestemming van de buitenwacht; 
• Hijswerkzaamheden plannen en uitvoeren zonder deskundig te zijn;  
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• Geen valbescherming dragen bij valgevaar boven de 1.8 m; 
• Stellingen aanpassen door niet deskundigen; 
• Niet controleren of het veiligstellen is gebeurd (LOTO); 
• Verwijder van een slot of een label dat u niet heeft aangebracht; 
• Aardingen aanbrengen of verwijderen door niet deskundigen; 
• Overtreden van de verkeersregels. 

 
Verboden handelingen (milieu gerelateerd)  
 
• Verkeerd met gevaarlijk en niet gevaarlijk afval omgaan ( niet volgen afvalbeleid AES-Elsta 

B.V.); 
• Afvalstoffen dumpen op Elsta terrein; 
• Het mengen van Elsta afvalstromen met andere afvalstromen zonder toestemming van Elsta; 
• Voertuigen met gevaarlijke (afval) stoffen overladen; 
• Tanks met gevaarlijke stoffen en (afval) containers overladen; 
• Het niet voldoen aan wet en regelgeving (ook direct werkend) terwijl u voor Elsta werkt; 
• Werk uitvoeren zonder de benodigde officiële vergunningen en certificaten( b.v. rijbewijs, ADR 

certificaten, VCA, bedrijfsregistratie voor afvoeren afval, vergunning voor verwerking van afval); 
• Afwijken van plannen en / of vergunningen zonder de nadrukkelijke toestemming van AES Elsta 

B.V. en vergunningverleners; 
• Bij de wet verboden chemische producten gebruiken; 
• Het niet tijdig melden aan AES Elsta B.V. van lekkages en andere (potentiële) milieu incidenten; 
• Communicatie met autoriteiten zonder de nadrukkelijke toestemming van AES Elsta B.V.; 
• Het delen van informatie met derden m.b.t. de naleving van milieuvoorschriften & projecten 

zonder de nadrukkelijke toestemming van AES Elsta B.V.; 
• Open vuur op het Elsta terrein zonder dat een hee twerk vergunning is afgegeven; 
• Heet werk uitvoeren in ATEX zones zonder heet werk vergunning; 
• Roken op niet aangewezen plaatsen. 
 


