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Gezondheids- & 
Veiligheidscode 

Onze eerste verantwoordelijkheid 
bij SPIE is om de gezondheid en de 
veiligheid te garanderen van onze 
medewerkers alsook van andere 

betrokkenen. Wij richten ons specifiek op 
de preventie van onze grote risico’s (werken 
aan energie- en spanningsloze apparatuur, 
werken op hoogte, hef- en hijsactiviteiten 
en verkeersrisico’s). Deze gezondheids- en 
veiligheidscode definieert voor alle SPIE 
entiteiten de gemeenschappelijke regels om 
deze risico’s te beheersen en om ongevallen 
in het algemeen te voorkomen. Laat ons elk 
van deze regels systematisch toepassen en 
aldus samen onze praktijk laten evolueren 
naar steeds meer veiligheid. 

Gauthier Louette 
President-directeur generaal
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Elektriciteit en andere vormen van energie 
WIJ WERKEN AAN ENERGIE- EN SPANNINGSLOZE 

APPARATUUR

Werken op hoogte en hef- en hijsactiviteiten 
 WIJ BEOORDELEN RISICO’S EN VOORKOMEN 

VALGEVAAR

Tijdens het rijden 
WIJ ONDERKENNEN GOEDE RIJOMSTANDIGHEDEN  

& RIJGEDRAG

Voorbereiding 
DENK BIJ HET VOORBEREIDEN VAN WERK ALTIJD  

AAN GEZONDHEID & VEILIGHEID

Implementatie 
WIJ VERVULLEN EEN VOORBEELDFUNCTIE EN 

CONTROLEREN DE RISICO’S TIJDENS ELKE 
WERKACTIVITEIT
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Elektriciteit en andere vormen 
van energie

WIJ WERKEN AAN ENERGIE- EN 
SPANNINGSLOZE APPARATUUR

Vereisten  

1   Er worden geen werkzaamheden verricht 
zonder de juiste verplichte certificaten.

2    De juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen dienen te allen tijde 
gedragen te worden.

3   Energie dragende systemen dienen 
veiliggesteld en gecontroleerd te worden 
voordat werkzaamheden worden gestart. 

4   Testen van energie- en spanningsloosheid 
op veiliggestelde apparatuur is verplicht.
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Operationele maatregelen 

1.  Ik heb het vereiste bevoegdheidscertificaat, autorisatie 
en de ervaring om de werkzaamheden uit te voeren of 
de supervisie hierop te doen.

2.  Er worden collectieve veiligheidsmaatregelen 
gehanteerd en de persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gedragen, vooral nabij apparatuur onder 
spanning of onder spanning staande delen.

3.  Ik beoordeel mijn werkomgeving: 
•  bekijk tekeningen; 
•  stel vast welke energiebronnen en/of automatisch 

startende apparatuur aanwezig zijn.

4.    Wanneer het veiligstellen van installaties door derden 
wordt uitgevoerd:
•  controleer ik of het apparaat door deze derden vergrendeld 

is tegen wederinschakeling, waar mogelijk door middel van 
een veiligheidsslot;

•  zorg ik ervoor dat niemand het apparaat onder spanning 
kan zetten door mijn persoonlijke vergrendeling eraan te 
koppelen. 

5.    Ik test altijd op spanningsloosheid alvorens 
werkzaamheden te beginnen of te hervatten.

6.    Daar waar mogelijk wordt elektrische 
veiligheidsaarding aangebracht. Dit is verplicht 
wanneer met hoogspannings- of bovenleidingen 
wordt gewerkt. 

7.    Werken aan een onder spanning staande installatie 
is verboden, met uitzondering van buitengewone 
omstandigheden en indien gedocumenteerd door een 
verzoek van de klant en schriftelijke toestemming 
afgegeven door een bevoegd persoon daartoe 
aangewezen door de directie.
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Werken op hoogte en hef- en 
hijsactiviteiten

WIJ BEOORDELEN RISICO’S EN 
VOORKOMEN VALGEVAAR

Vereisten  

1    Vereist adequate training en/of certificaten.

2   Apparatuur moet conform zijn aan de eisen, 
geschikt voor het werk zijn en voor gebruik 
gecontroleerd worden.

3   Hef- en hijsoperaties moeten gecoördineerd 
worden met de klant en/of derden.

4   De nabije omgeving wordt beoordeeld en 
risico’s voor alle betrokken partijen worden 
voorkomen.
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Operationele maatregelen 

1.   Ik ben opgeleid voor werken op hoogte. Ik ben 
momenteel in goede gezondheid om mijn werk 
te doen. Ik ben gecertificeerd voor hef- en/of 
hijsoperaties. 

2.   Vóór aanvang van de werkzaamheden zijn, waar van 
toepassing met de klant en (onder) aannemers hef 
en/of hijsplannen opgesteld.

3.   Mijn arbeidsmiddelen voor hef- en/of 
hijswerkzaamheden of apparatuur voor het werken op 
hoogte zijn conform aan de hieraan gestelde eisen. Ik 
heb deze vóór gebruik gecontroleerd en houd me aan 
de voorwaarden voor gebruik.

4.   Ik geef altijd voorrang aan collectieve bescherming. 
Alle werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd 
met behulp van een steiger, een mobiel werkplatform 
of een hoogwerker, behalve wanneer dit praktisch 
onmogelijk is.

5.  Ik draag al mijn persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Het dragen van een veiligheidshelm met kinband is 
verplicht. Het gebruik van een veiligheidsharnas is 
verplicht voor werkzaamheden die worden uitgevoerd 
met behulp van een hoogwerker.

6.  Ik controleer mijn werkomgeving. Ik zorg ervoor dat 
het werkgebied vrij van andere gevaren is: 
•  er wordt systematisch gebruik gemaakt van stabilisatoren 

en platen voor verdeling van de belasting op natuurlijke 
bodem.

•  werkzaamheden worden alleen uitgevoerd bij geschikte 
weersomstandigheden. 

•  het niet te betreden gebied is goed afgebakend om toegang 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen 
ter bescherming van werknemers en het publiek.
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Tijdens het rijden 
WIJ ONDERKENNEN GOEDE 

RIJOMSTANDIGHEDEN & RIJGEDRAG

Vereisten  

1   Naleven van de wegenverkeerswet/
wegcode.

2   Anticiperen op reistijd, verkeer en 
weersomstandigheden.

3   Geen drugs, alcohol of medicijnen die de 
rijvaardigheid beïnvloeden.

4   Lading is geborgd en blijft onder de 
gewichtslimiet.
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Operationele maatregelen 

1.     Ik heb het juiste rijbewijs voor het voertuig 
dat ik bestuur. 

2.   Ik zorg voor zo weinig mogelijke afleiding:
•  minimaal gebruik van telefoon (handsfree);

•  instellen van navigatiesysteem of radio voor het 
vertrek.

3.   Ik ben in goede lichamelijke conditie om te 
rijden en vermijd rijden wanneer ik vermoeid 
ben.

4.   Ik houd me aan de maximumsnelheid en 
respecteer de wegenverkeerswet/wegcode. 

5.   Ik anticipeer op de reistijd, de verkeersdrukte 
en de weersomstandigheden op mijn route 
voor mijn vertrek.

6.   Ik houd mij aan de maximale belasting die 
voor mijn voertuig is toegestaan. 

7.   Al mijn apparatuur en materialen worden 
veilig vastgezet in het voertuig. Voor het 
transport van chemicaliën gelden specifieke 
eisen.

8.   Mijn voertuig reflecteert het imago van het 
bedrijf. Ik houd het schoon en in goede staat.

9.   Ik ben hoffelijk voor andere weggebruikers 
en voetgangers.
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Voorbereiding 
DENK BIJ HET VOORBEREIDEN  

VAN WERK ALTIJD AAN GEZONDHEID 
& VEILIGHEID

Vereisten  

1   Het identificeren van risico’s en 
bijbehorende werkbeschrijving is verplicht 
voor iedere taak.

 2   Indien van toepassing dienen 
werkzaamheden uitsluitend met een 
geldige vergunning uitgevoerd te worden.

3   Zorg ervoor dat het toezicht, de 
verantwoordelijkheden van werknemers en 
de werkinstructies duidelijk bepaald zijn. 

4   Alle middelen, met inbegrip van apparatuur 
en bevoegde personen, zijn voor aanvang 
van de werkzaamheden beschikbaar 
gesteld.
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Operationele maatregelen 

Als operationeel verantwoordelijke tijdens 
de fase van werkvoorbereiding
1.  Voer ik een risicobeoordeling uit en maak ik 

een geschikte werkbeschrijving.
2.  Stem ik speciale veiligheidseisen (o.a. 

werkvergunning, LOTO, besloten ruimten) af 
met de klant en overleg ik met het werkteam.

3.  Zorg ik ervoor dat mijn team de 
bevoegdheden en certificaten voor de uit te 
voeren werkzaamheden heeft. 

4.  Ik organiseer de werkzaamheden en ken 
de specifieke taken toe voor het toezicht op 
risicodragende activiteiten, zoals de controle 
op spanningsloosheid, werken op hoogte of 
heffen/hijsen.

5.  Stel ik geschikt gereedschap, apparatuur 
en persoonlijke beschermingsmiddelen ter 
beschikking.

6.  Geef ik mijn team instructies over de voor de 
taak bepaalde werkwijze en zorg ik ervoor dat 
deze stipt opgevolgd worden.

7.  Coördineer ik de werkzaamheden met 
onderaannemers om voor iedereen een 
veilige werkomgeving te creëren.
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Implementatie 
WIJ VERVULLEN EEN 

VOORBEELDFUNCTIE EN 
CONTROLEREN DE RISICO’S TIJDENS 

ELKE WERKACTIVITEIT

Vereisten  

1   Voer altijd een LMRA uit alvorens 
werkzaamheden te beginnen.

2    Gebruik de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen en zorg voor strikte 
naleving van de instructies en aanwijzingen.

3    Indien onveilige situaties/handelingen 
worden ontdekt, heeft iedere werknemer de 
plicht deze te (laten) STOPPEN en te melden. 

4   Veilig gedrag wordt onderkend, bij 
overtreding van de veiligheidsregels worden 
disciplinaire maatregelen gehanteerd.
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Operationele maatregelen 

1.   Als leidinggevende heb ik een voorbeeldfunctie 
en loop ik mijn veiligheidsrondes:
• ten minste maandelijks voor projectmanagers;

• ten minste iedere drie maanden voor executives.

2.   Als leidinggevende onderken ik positief 
gedrag gericht op veiligheid en bijdragen aan 
de gezondheid en veiligheid. In geval van 
overtreding van de veiligheidsregels hanteer 
ik disciplinaire maatregelen.

3.   Als leidinggevende plan ik, minimaal eens per 
maand, toolbox bijeenkomsten waarbij alle 
werknemers van de werklocatie betrokken 
worden.

4.  Als laatste controle wordt door werknemers 
altijd een LMRA (Last Minute Risico 
Assessment) uitgevoerd voordat met 
werkzaamheden wordt begonnen. Dit moet 
op iedere werkplek en locatie doorgevoerd 
worden.

5.   Iedere verandering van de oorspronkelijke 
Risicobeoordeling en Methodebeschrijving 
moet worden gevolgd door een update van de 
risicobeoordeling en controlemaatregelen.

6.   Indien onveilige situaties/handelingen worden 
ontdekt, heeft iedere werknemer de plicht deze 
te (laten) STOPPEN en te melden.

7.   Ik houd mij aan de Gezondheids & 
Veiligheidscode van SPIE.
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ELEKTRICITEIT EN ANDERE VORMEN VAN  
ENERGIE

WERKEN OP HOOGTE

HEF- EN HIJSACTIVITEITEN

1.  Ik zorg er altijd voor dat elektrische en andere 
gevaarlijke energiebronnen geïsoleerd, 
vergrendeld en gelabeld zijn. 

2.   Ik controleer altijd de afwezigheid van spanning 
voordat ik aan elektrische installaties werk.

3.  Ik draag altijd mijn harnasgordel en blijf bevestigd 
aan een goedgekeurd ankerpunt, in gebieden met 
valgevaar waar leuning- of hekwerk ontbreekt.

4.   Ik zorg er altijd voor dat vloer-/dakopeningen 
en afgravingen fysiek beveiligd zijn om vallen te 
voorkomen.

5.  Ik loop of sta nooit onder een hangende last. 

6.  Ik gebruik altijd hijsmiddelen waarmee ik de last 
veilig kan hijsen, en inspecteer deze vóór gebruik.

LIFE SAVING RULES
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TIJDENS HET RIJDEN

VOORBEREIDING

UITVOERING

7.  Ik draag altijd mijn veiligheidsgordel en houd 
mij aan de snelheidslimiet, wanneer ik een 
voertuig bestuur.

8.     Ik zorg er altijd voor dat ik voldoende fit en alert 
ben, wanneer ik rijd.

9.  Ik voer altijd een risicobeoordeling uit en zorg 
ervoor dat de vereiste veiligheidsmaatregelen 
genomen en begrepen zijn, voordat ik mijn 
werk start.

10.   Ik STOP altijd met werken als ik mij niet 
veilig voel, en informeer mijn leidinggevende 
hierover.
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SPIE
Campus Saint-Christophe – Europa
10, avenue de l’Entreprise
95863 Cergy-Pontoise Cedex
FRANKRIJK

www.spie.com
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