1.

Wanneer moet er een V&G-plan komen?

Volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk2/Afdeling5/Artikel228
is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) in de volgende gevallen
verplicht:

- Werken, die langer duren dan 30 werkdagen, terwijl er op de werkplaats 20 of meer
werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn OF Werken, die tot stand komen in meer
dan 500 mandagen. (van deze werken dient er een kennisgeving aan de Inspectie
SZW opgezonden worden en dient deze kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats
worden aangebracht);
- Werken, die als bijzonder gevaarlijk worden beschouwd (ongeacht de grootte),
waarbij er sprake is van gevaren die groter zijn dan de gebruikelijke risico’s bij
bouwactiviteiten. Dit zijn de volgende werken:
o

Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen
blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden
of van de gebruikte procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats.

o

Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische
stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk
verplicht is.

o

Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van
gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn
80/836/Euratom.

o

Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.

o

Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.

o

Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.

o

Werkzaamheden met duikuitrusting.

o

Werkzaamheden onder overdruk.

o

Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.

o

Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware
geprefabriceerde elementen

Verplichtingen ontwerpende partij
De opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de
verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase (Arbobeleid,
opstellen Risico-Inventarisatie (V&G plan ontwerpfase) en voorlichting en onderricht)

OPSTELLEN VAN EEN VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN

Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en
gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij
de richtlijn of een bouwwerk ten aanzien waarvan een melding verplicht is, een veiligheids- en
gezondheidsplan wordt opgesteld. Dit V&G plan dient vóór aanvang van de werkzaamheden op
de bouwplaats beschikbaar te zijn.
Daarnaast dient de opdrachtgever een coördinator uitvoeringsfase aan te stellen.
Deze coördinator heeft de volgende taken:
a. coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen
nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op
doeltreffende wijze worden toegepast;
b. de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren
tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de
bouwplaats;
c. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
d. de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats
kunnen betreden;
e. ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en
het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang
van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
f. aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in
onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende
toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

Wat moet er in een V&G plan komen te staan:
a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de
betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator voor de
ontwerp- en uitvoeringsfase;
b. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de
gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in
voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
c. de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder b;
d. de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c;
e. de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
f. de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de
veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;
g. de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt
gegeven.
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Specifieke aandachtspunten opdrachtgever werkzaam op een
bouwplaats
de werkgever, die bij de totstandbrenging van een bouwwerk arbeid doet verrichten neemt
doeltreffende maatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van zijn
werknemers. Deze maatregelen hebben met name betrekking op:
a. het in goede orde en met voldoende bescherming van de veiligheid en gezondheid
van de werknemers in stand houden van de bouwplaats;
b. de veilige plaatsing van de verschillende werkplekken op de bouwplaats, rekening
houdend met de toegangsmogelijkheden tot die bouwplaats en de verbindingswegen
daarop;
c. het interne transport van de verschillende materialen op de bouwplaats;
d. het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van
installaties en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die de veiligheid en
gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen;
e. de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van
verschillende materialen, met name in geval van gevaarlijke materialen of stoffen;
f. de voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen;
g. de opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin;
h. de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden of de
fasen waarin die werkzaamheden worden uitgevoerd, afhankelijk van de voortgang
van het bouwwerk;
i. de samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
j. de wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabijheid van de
bouwplaats.

De werkgever is verplicht tot naleving van en medewerking aan het veiligheids- en
gezondheidsplan, voor zover en op de wijze als daarin ten aanzien van de door hem te doen
verrichten werkzaamheden is bepaald.
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