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Addendum op inkoopvoorwaarden EPZ 
Aanvulling 1): A1 Verklaring (Aanvulling op artikel 25 lid 3 van de EPZ Inkoopvoorwaarden) 
1. Naast de genoemde eisen uit artikel 25 lid 3 van de EPZ Inkoopvoorwaarden dienen buitenlandse 

werknemers te beschikken over een geldige verklaring A1. Buitenlandse werknemers dienen naast 
voornoemde eisen te beschikken over een geldige verblijfstitel en een tewerkstellingsvergunning 
indien vereist. De meest actuele situatie aan welke eisen buitenlandse werknemers moeten voldoen 
staat vermeld op www.szw.nl. 

Aanvulling 2): Sanctioneringsbeleid (Aanvulling op artikel 26 lid 12 van de EPZ Inkoopvoorwaarden) 
1. In aanvulling op artikel 26 lid 12 van de EPZ Inkoopvoorwaarden hanteert EPZ een 

sanctioneringsbeleid ten aanzien van het niet naleven van de bedrijfsvoorschriften en bepalingen. 
Afhankelijk van de aard van de overtreding of in het geval van het herhaaldelijk niet naleven van 
bedrijfsvoorschriften en bepalingen kan dit betekenen dat betrokkene door of namens EPZ wordt 
geattendeerd op de overtreding en gesommeerd wordt zich aan de geldende bedrijfsvoorschriften te 
houden tot in het uiterste dat personen per direct de toegang tot de EPZ terreinen kan worden 
ontzegd. 
 

2. In het geval van ontzegging van een betrokkene tot toegang op het EPZ terrein, draagt Leverancier 
zorg voor vervanging van de persoon voor uitvoering van de werkzaamheden en vergoedt 
Leverancier aan EPZ alle daaraan gerelateerde kosten. Ingeval van ontzegging van de 
bedrijfstoegang ingevolge overtreding van de EPZ bedrijfsvoorschriften en bepalingen is EPZ op 
generlei wijze enige vorm van kostenvergoeding aan Leverancier verschuldigd. 
 

3. Bij het op ernstige wijze niet naleven van bij EPZ geldende bedrijfsvoorschriften en bepalingen volgt 
een gesprek met betrokkene, een vertegenwoordiger van diens werkgever, de door EPZ aangestelde 
leidinggevende van betrokkene en de betreffende inkoper. Hierbij wordt het belang van het op juiste 
wijze naleven van de EPZ bedrijfsvoorschriften en bepalingen doorgenomen, besproken wat de 
motieven van de overtreder waren om de regel(s) niet na te leven en heeft gehandeld als 
geconstateerd. EPZ meldt wat de consequenties van de overtreding zijn voor de direct betrokkene en 
voor diens werkgever. Daarnaast krijgt de betrokken Leverancier een brief aangaande het 
desbetreffende voorval en de gemaakte afspraken naar aanleiding hiervan.  

Aanvulling 3): Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (VGW) en Milieu (Algemene aanvulling op de EPZ 
Inkoopvoorwaarden van EPZ) 
1. EPZ werkt volgens haar VGW –en milieu beleid zoals bijgevoegd in dit addendum en beschreven in 

de EPZ toegangsregels. Alle opdrachtnemers van EPZ worden geacht om ook hieraan te voldoen en 
dienovereenkomstig te handelen. Met ondertekening van de Overeenkomst conformeert 
Opdrachtnemer zich aan dit beleid. 
 

2. Afhankelijk van de Diensten dient er een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM Plan) 
opgesteld te worden, in overeenstemming met artikel 30 van de EPZ inkoopvoorwaarden. In dit plan 
worden nadere afspraken tussen Partijen vastgelegd, waarbij rekening dient te worden gehouden met 
onder meer de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften. De belangrijkste risico’s en 
bijbehorende beheersmaatregelen voor de uit te voeren werkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk 
bekend te zijn gesteld aan, en overeengekomen met EPZ.   

http://www.szw.nl/
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Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) 

 
 


