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Inleiding

Inleiding
Veiligheid en gezondheid op
het werk in de bouwsector
De bouw is een van de grootste industriële sectoren
in Europa. In 2007 waren er 16,4 miljoen personen in
deze sector werkzaam (7,2 % van de totale werkgelegenheid in Europa).
De sector bestaat voor het grootste gedeelte uit kleine
en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Volgens een
schatting van het Europees Verbond van het Bouwbedrijf (FIEC) heeft 95 % van deze kmo’s minder dan twintig werknemers in dienst.
De toestand in de bouwsector op het gebied van de
veiligheid en gezondheid op het werk is zeer zorgwekkend. De menselijke financiële kostprijs is zowel voor de
maatschappij als voor de economie aanzienlijk. Hoewel
er flinke vooruitgang is geboekt bij het verbeteren van
de arbeidsomstandigheden en de veiligheid in deze
sector, moet er nog steeds veel werk verzet worden.
Vergeleken met de belangrijkste economische sectoren met veel werknemers kende de bouw in de periode
van 1995 tot 2005 het hoogste incidentiepercentage
dodelijke en niet-dodelijke ongevallen op het werk (1).
Werknemers in de bouwsector hebben twee keer zo
veel kans op een niet-fataal ongeval dan de gemiddelde
werknemer in andere sectoren. Uitglijden, struikelen en
vallen en het verlies van de controle over handgereedschap en handmatig te hanteren lasten zijn de meest
voorkomende oorzaken van niet-fatale ongevallen.
Uit de meest recente statistische gegevens over ongevallen op het werk voor het jaar 2007 blijkt dat er in de
bouwsector in de EU-15 meer dan 700 000 ongevallen
op het werk hebben plaatsgevonden die tot minimaal
drie dagen werkverzuim hebben geleid. Het hoogste
incidentiepercentage voor niet-fatale en fatale ongevallen op het werk werd in de bouw geregistreerd (5 239
ongevallen met minimaal drie dagen werkverzuim en
8,1 fatale ongevallen) (2). In deze sector komen per jaar
ongeveer 1 500 werknemers door een ongeval om het
leven — dat is meer dan twee keer het gemiddelde
van alle andere sectoren. Een val van personen van een
hoogte, een val van objecten van een hoger gelegen
niveau of het verlies van de controle over een vervoersmiddel of handlingapparatuur zijn de meest voorkomende oorzaken van dodelijke ongevallen in de bouw.
In de tien nieuwe lidstaten (exclusief Roemenië en Bulgarije) vond 20 % van de arbeidsgerelateerde ongevallen in het jaar voorafgaand aan de toetreding tot de
Europese Unie in de bouwsector plaats (3).
(1) Bron: Causes and circumstances of accidents at work in the EU, DG
EMPL 2009 — http://ec.europa.eu/social
(2) Het incidentiepercentage geeft een indicatie van het risico op een
ongeval op het werk, d.w.z. het geeft het aantal ongevallen op het
werk weer die elk jaar per 100 000 werknemers plaatsvinden.
(3) Construction in Europe, Editie 2008 — FIEC (http://www.fiec.org).

Het verzuim als gevolg van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen is aanzienlijk. In het algemeen
wordt ervan uitgegaan dat dit een aantal keren hoger
ligt dan het verzuim als gevolg van fysiek letsel.
In 2005 heeft de in Dublin gevestigde Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
haar vierde enquête naar de arbeidsomstandigheden
in Europa uitgevoerd (4). Problemen aan het bewegingsapparaat nemen nog steeds een prominente
plaats in onder de beroepsziekten: 24,7 % van de respondenten had last van rugpijn en 22,8 % van spierpijn
(resultaten voor alle sectoren gezamenlijk). In de bouw
wordt het hoogste niveau gemeld van blootstelling
aan alle categorieën risico’s: ergonomische risicofactoren, biologische en chemische risicofactoren en risicofactoren in verband met geluid/temperatuur.

Bouwplaatsenrichtlijn
92/57/EEG
In de Bouwplaatsenrichtlijn 92/57/EEG (5) zijn de minimumvoorschriften neergelegd voor de veiligheid en
gezondheid op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, ongeacht hun omvang en complexiteit. De richtlijn is niet van toepassing op boor- en winningswerkzaamheden in de winningsindustrieën. Hierbij dient
wel bedacht te worden dat ook de bepalingen van
Richtlijn 89/391/EEG (6) (de „Kaderrichtlijn”) — niettegenstaande de meer strikte en/of specifiekere bepalingen van Richtlijn 92/57/EEG — volledig van toepassing
zijn op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Preventie
is het basisbeginsel van alle Europese veiligheids- en
gezondheidswetgeving. Afgezien van de betere bescherming van werknemers, hebben bedrijven die op
de Europese markt actief zijn hierdoor tevens de mogelijkheid om op een gelijkwaardige basis te opereren.
Op grond van Richtlijn 92/57/EEG mogen de lidstaten
de voorschriften ook flexibel omzetten en op beperkte
schaal afwijkingen toestaan. Daarnaast mogen de lidstaten strengere normen hanteren dan op grond van
de richtlijn vereist is. Dat betekent dat altijd ook de nationale wetgeving geraadpleegd dient te worden.

(4) Vierde enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, 2007, Bureau voor publicaties van de Europese Unie,
ISBN 92-897-0974-X.
(5) Richtlijn 92/57/EEG van de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin van
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering
van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het
werk) — PB L 245 van 26.8.1992 — zie Bijlage 7 — Europese wetgeving, blz. 141.
(6) Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, PB L 183
van 29.6.1989, blz. 1-8 — zie Bijlage 7 — Europese wetgeving, blz. 141.
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Richtlijn 92/57/EEG heeft voor aanzienlijke veranderingen gezorgd op het gebied van de arbeidsgerelateerde risico’s in de bouwsector:
• door een betere coördinatie van de veiligheids- en
gezondheidsaspecten te eisen tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering van projecten;
• door de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk af te bakenen;
• door het opstellen van een beperkt aantal documenten voor te schrijven die kunnen bijdragen aan het
waarborgen van goede arbeidsomstandigheden; en
• door de beginselen uit de Kaderrichtlijn voor samenwerking en coördinatie tussen ondernemingen die
een bouwlocatie delen, met het oog op het voorkomen van arbeidsongevallen te laten gelden voor alle
betrokken partijen bij een bouwproject.
In een mededeling van de Commissie van 2008 (7) is
echter geconstateerd dat een aantal aspecten van de
richtlijn niet goed begrepen of toegepast wordt. De
mededeling was voornamelijk gebaseerd op de nationale verslagen van de lidstaten en op een rapport van
onafhankelijke deskundigen met een analyse van de
tenuitvoerlegging van de bouwplaatsenrichtlijn in alle
betrokken particuliere en/of openbare economische
sectoren. De mededeling was daarnaast gebaseerd
op de resultaten van Europese inspectiecampagnes
met het oog op de veiligheid in de bouwsector. Die
inspecties zijn in 2003 en 2004 in de vijftien lidstaten
uitgevoerd. Andere informatiebronnen waren recente
Europese statistieken over arbeidsongevallen en de ervaringslessen van de Commissie bij het toezicht op de
omzetting en toepassing van de bouwplaatsenrichtlijn.
Lidstaten dienen communautaire richtlijnen in hun
nationale wetgeving om te zetten. Dat betekent dat
de nationale wetgeving van toepassing is op bouwprojecten en de betreffende wetgeving dient dan ook
altijd geraadpleegd te worden.

De nieuwe communautaire
strategie
De primaire doelstelling van de nieuwe communautaire strategie 2007-2012 is de continue verbetering van
de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden voor
werknemers, met name door een duurzame vermindering van ongevallen en beroepsziekten. De Commissie
heeft geconstateerd dat het voor het verwezenlijken
van deze doelstelling noodzakelijk is om een juiste en
effectieve tenuitvoerlegging te verbeteren van de relevante communautaire wetgeving. Daarnaast dienen
de kmo’s ondersteund te worden, met name in sectoren met een „hoog risico”, zoals de bouw, de landbouw,
de visserij en het transport.
(7) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s over de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de
gezondheid en veiligheid op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen) en 92/58/EEG (veiligheidssignalering op het werk) —
COM (2008) 698 — zie Bijlage 7 — Europese wetgeving, blz. 141.
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Onderdeel van die communautaire strategie is het ontwikkelingen van handleidingen over een juiste toepassing van de richtlijnen, met name met betrekking tot
Richtlijn 92/57/EEG. Deze handleiding voldoet aan die
doelstelling.

De onderhavige nietbindende handleiding
In Richtlijn 92/57/EEG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen (de bouwplaatsenrichtlijn) zijn de minimumvoorschriften neergelegd voor de veiligheid
en gezondheid op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Deze niet-bindende handleiding is bedoeld
om alle partijen die bij de bouwsector betrokken zijn
(inclusief opdrachtgevers, bouwdirecties, ontwerpers,
coördinatoren, ondernemingen/aannemers en andere
werkgevers, werknemers, toeleveranciers e.d.) te ondersteunen bij het verkrijgen van een beter inzicht in
de juiste toepassing van de bepalingen van de richtlijn.
De handleiding bevat de tekst van de richtlijn met de
minimumvoorschriften en geeft daarop een nadere
toelichting. Daarnaast is in de handleiding een aantal
voorstellen voor en voorbeelden van goede praktijken
opgenomen. De lezers dienen echter te allen tijde ook
rekening te houden met de relevante nationale wetgeving aangezien deze striktere bepalingen kan bevatten dan de richtlijn.
De doelstellingen van deze handleiding zijn het ondersteunen van de diverse belanghebbenden:
• bij het verkrijgen van een beter inzicht in en het
toepassen van de algemene preventiebeginselen
(hoofdstuk 1);
• bij het verkrijgen van inzicht in de veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften van de richtlijn, inclusief
wanneer en waarop die richtlijn van toepassing is, de
verplichtingen en taken van de belanghebbenden en
de vereiste documentatie (hoofdstuk 2);
• door het in kaart brengen van een aantal kenmerkende risico’s tijdens bouwwerkzaamheden (hoofdstuk 3);
• bij het beheren van de risico’s tijdens de looptijd van
bouwprojecten, vanaf de voorbereiding van het project en de bouw zelf tot aan de fase na de oplevering
(hoofdstuk 4); en
• door de verplichtingen van de belanghebbenden in
de verschillende stadia samen te vatten (hoofdstuk 5).
➜➜ In het volgende gedeelte „Hoe kan deze handleiding het best worden gebruikt?”, blz. 5, wordt
nader toegelicht hoe u optimaal van deze handleiding kunt profiteren.

Inleiding

Hoe kan deze handleiding het
best worden gebruikt?
Er zijn verschillende manieren om deze handleiding te
lezen en de informatie te vinden waar uw belangstelling naar uitgaat.

1.

Algemene
inhoudsopgave

5.

Woordenlijst

De bouwplaatsenrichtlijn bevat een aantal definities
(bijv. „opdrachtgever”) die in de tekst van die richtlijn
worden gebruikt. Deze definities zijn in bijlage 1 weergegeven samen met een aantal definities uit de Kaderrichtlijn.

De handleiding is uit vijf hoofdstukken opgebouwd
die u, afhankelijk van het onderwerp waar uw belangstelling naar uitgaat, afzonderlijk kunt lezen. Elk hoofdstuk is voorzien van een andere gekleurde band aan de
zijkant van de pagina’s.

➜➜ Zie Bijlage 1 — Woordenlijst, blz. 128

Alle hoofdstukken zijn verdeeld in genummerde paragrafen die telkens één enkel onderwerp bestrijken
zodat u eenvoudig toegang heeft tot de onderwerpen
van uw keuze.

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de taken van de belanghebbenden die in de richtlijn worden genoemd.

➜➜ Zie Inhoud, blz. 7

2.

Kernvragen over belangrijke onderwerpen

6.

Algemene tabel met
taken

➜➜ Zie Hoofdstuk 5 — Overzichtstabel met taken van
alle partijen die bij een bouwproject zijn betrokken, blz. 123

7.

Toelichting op de
tekstmarkering

Dit is een overzicht met kernvragen over essentiële onderwerpen voor elke belanghebbende. Deze vragen
kunnen nuttig zijn om de informatie te vinden die u
zoekt.

	Citaten uit de Europese Richtlijnen 89/391/EEG
en 92/57/EEG worden in blauwe kaders weergegeven samen met dit logo.

➜➜ Zie Kernvragen over belangrijke onderwerpen,
blz. 8

	Niet-bindende goede praktijken treft u aan op
plaatsen waar dit logo is afgebeeld.

3.

Index per onderwerp

	Voorbeelden herkent u aan dit logo.

Dankzij deze lijst met onderwerpen en trefwoorden
weet u meteen in welke hoofdstukken van de handleiding informatie over de onderwerpen van uw keuze
te vinden is.
➜➜ Zie Index per onderwerp, blz. 13

4.

Tabel met voorbeelden

U kunt informatie over specifieke onderwerpen ook
vinden via een referentielijst in deze handleiding met
praktische voorbeelden. In het overzicht wordt de omvang van het project aangegeven in combinatie met
het risico dat is ondervangen.
➜➜ Zie Bijlage 2 — Tabel met voorbeelden, blz. 129
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Kernvragen over belangrijke
onderwerpen
Dit gedeelte bevat een aantal kernvragen die gerangschikt zijn naar onderwerp. De vragen hebben betrekking op
essentiële kwesties voor de betreffende belanghebbenden. De vragen kunnen nuttig zijn bij het vinden van de
informatie die u zoekt.
Opdrachtgevers
Coördinatoren
Coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de voorbereiding van het project
Coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering van het project
Ontwerpers
Werkgevers
Werkgevers die zelf bouwwerkzaamheden verrichten
Algemene vragen
Grote bouwplaatsen
Middelgrote bouwplaatsen
Voorafgaande kennisgevingen
Bouwdirecties
Veiligheids- en gezondheidsplan
Veiligheids- en gezondheidsdossier
Kleine bouwplaatsen
Zelfstandigen
Werknemers en werknemersvertegenwoordigers

➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜

Zie vragen 30 tot en met 51
Zie vragen 52 tot en met 66
Zie vragen 52 tot en met 59
Zie vragen 60 tot en met 66
Zie vragen 67 tot en met 73
Zie vragen 74 tot en met 85
Zie vraag 86
Zie vragen 1 tot en met 14
Zie vragen 25 tot en met 29
Zie vragen 20 tot en met 24
Zie vragen 91 tot en met 93
Zie vragen 88 tot en met 89
Zie vragen 94 tot en met 96
Zie vragen 97 tot en met 99
Zie vragen 15 tot en met 19
Zie vraag 87
Zie vraag 90

Algemene vragen
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10

11

12
13
14
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Advies: Waar kan ik terecht voor meer advies en
ondersteuning?
Wat voor functie heeft bijlage IV bij de
bouwplaatsenrichtlijn?

➜➜ Zie Bijlage 8 — Aanvullende informatie

➜➜ Zie 4.2.1 b), Artikel 8 en bijlage IV bij Richtlijn
92/57/EEG en artikel 6 van Kaderrichtlijn 89/391/
EEG
Wat is een bouwproject?
➜➜ Zie 2.1, Wat is een „bouwplaats”?
Wat is een bouwplaats?
➜➜ Zie 2.1, Wat is een „bouwplaats”?
Wat is een bouwwerk?
➜➜ Zie 2.2, Wat is een „bouwwerk”?
Deskundigheid: wat is dit en hoe kan ik de
➜➜ Zie 2,3.5, Coördinatoren voor veiligheids- en
deskundigheid beoordelen van mijn werknemers en
gezondheidskwesties
van personen die ik een opdracht verleen?
Waar gaat de bouwplaatsenrichtlijn over, waarom is ➜➜ Zie Inleiding
deze nodig en wat zijn de gevolgen ervan voor mij?
Is de Bouwplaatsenrichtlijn van toepassing op mijn ➜➜ Zie 2.2, Wat is een „bouwwerk”?
bouwproject of bouwwerkzaamheden?
Wat zijn algemene principes inzake preventie?
➜➜ Zie 1.2, Algemene preventieprincipes
Wetgeving: welke andere richtlijnen hebben
➜➜ Zie Bijlage 7 — Europese wetgeving
betrekking op de veiligheid en gezondheid op het
werk?
Bijzondere risico’s: welke werkzaamheden brengen ➜➜ Zie 2.5.1, Werkzaamheden die bijzondere
bijzondere risico’s met zich mee?
risico’s voor de veiligheid en gezondheid van
werknemers met zich meebrengen
Projectteam en samenwerking
➜➜ Zie 2.3.1, Inleidende opmerkingen
Wat houdt risicobeoordeling in?
➜➜ Zie 1.3, Risicobeoordeling
Samenvatting van de taken van alle betrokkenen
➜➜ Zie Hoofdstuk 5 — Algemene tabel met taken
van elke belanghebbende bij het bouwproject

blz. 189
blz. 115

blz. 32
blz. 32
blz. 32
blz. 42

blz. 3
blz. 32
blz. 18
blz. 141

blz. 66

blz. 35
blz. 22
blz. 123
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Vragen over kleine bouwplaatsen
15
16
17
18
19

Is de bouwplaatsenrichtlijn ook op kleine
bouwplaatsen van toepassing?
Waar kan ik voorbeelden vinden over kleine
bouwplaatsen?
Is er een voorafgaande kennisgeving noodzakelijk
voor een klein bouwproject?
Dient er voor een klein bouwproject een veiligheidsen gezondheidsplan opgesteld te worden?
Dient er voor een klein bouwproject een
veiligheids- en gezondheidsdossier samengesteld
te worden?

➜➜ Zie Inleiding

blz. 3

➜➜ Zie Bijlage 2 — Tabel met voorbeelden

blz. 129

➜➜ Zie 2.4.1, Voorafgaande kennisgeving

blz. 60

➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en gezondheidsplannen

blz. 61

➜➜ Zie 2.4.3, Veiligheids- en gezondheidsdossiers

blz. 64

Vragen over middelgrote bouwplaatsen
20
21
22
23
24

Is de bouwplaatsenrichtlijn ook op middelgrote
bouwplaatsen van toepassing?
Waar kan ik voorbeelden vinden over middelgrote
bouwplaatsen?
Is er een voorafgaande kennisgeving noodzakelijk voor
een middelgroot bouwproject?
Dient er voor een middelgroot bouwproject een
veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld te worden?
Dient er voor een middelgroot bouwproject een
veiligheids- en gezondheidsdossier samengesteld te
worden?

➜➜ Zie Inleiding

blz. 3

➜➜ Zie Bijlage 2 — Tabel met voorbeelden

blz. 129

➜➜ Zie 2.4.1, Voorafgaande kennisgeving

blz. 60

➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en gezondheidsplannen blz. 61
➜➜ Zie 2.4.3, Veiligheids- en gezondheidsdossiers blz. 64

Vragen over grote bouwplaatsen
25
26
27
28
29

Is de bouwplaatsenrichtlijn ook op grote bouwplaatsen
van toepassing?
Waar kan ik voorbeelden vinden over grote
bouwplaatsen?
Is er een voorafgaande kennisgeving noodzakelijk voor
een groot bouwproject?
Dient er voor een groot bouwproject een veiligheids- en
gezondheidsplan opgesteld te worden?
Dient er voor een groot bouwproject een veiligheids- en
gezondheidsdossier samengesteld te worden?

➜➜ Zie Inleiding

blz. 3

➜➜ Zie Bijlage 2 — Tabel met voorbeelden

blz. 129

➜➜ Zie 2.4.1, Voorafgaande kennisgeving

blz. 60

➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en gezondheidsplannen blz. 61
➜➜ Zie 2.4.3, Veiligheids- en gezondheidsdossiers blz. 64

Vragen over opdrachtgevers
30
31
32
33
34
35

36
37

Definitie
➜➜ Zie 2.3.2, Opdrachtgever
Documenten
Wat is een voorafgaande kennisgeving en wat moet ik in ➜➜ Zie 2.4.1, Voorafgaande kennisgeving
dat verband ondernemen?
Wat is een veiligheids- en gezondheidsplan?
➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en
gezondheidsplannen
Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het veiligheids- en
➜➜ Zie 2.3.2 c), Taken van de opdrachtgever
gezondheidsplan?
Wat is de bedoeling van een veiligheids- en
➜➜ Zie 2.4.3, Veiligheids- en
gezondheidsdossier?
gezondheidsdossiers
Wat moet ik met het veiligheids- en gezondheidsdossier ➜➜ Zie 4.2.3, Postconstructiefase
doen wanneer het afgerond is?
Taken
Wat zijn de taken van een opdrachtgever?
➜➜ Zie 2.3.2 c), Taken van de opdrachtgever
Wat dien ik tijdens de ontwerpfase van het project te
➜➜ Zie 4.1.2, Ontwerpfase
doen?
Ben ik een opdrachtgever?

blz. 36
blz. 60
blz. 61
blz. 37
blz. 64
blz. 120

blz. 37
blz. 87
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38
39
40

41
42

43

44
45
46
47
48

49

50
51

Wat dien ik tijdens de uitwerkingsfase van het project te ➜➜ Zie 4.1.3, Afronding van de uitwerking voor
doen?
het begin van de bouwwerkzaamheden
Waar moet ik rekening mee houden bij het nemen van
➜➜ Zie 2.3.5 h), Coördinatie van de naleving van
een besluit over de looptijd van het project?
de algemene preventieprincipes
Wat dien ik tijdens de uitvoeringsfase van het project te ➜➜ Zie 4.2, De uitvoeringsfase van een project
doen?
Relaties met andere betrokken partijen
Welke informatie dien ik te verstrekken aan degenen die ➜➜ Zie 2.4, Vereiste preventiedocumenten
ik aanstel?
Op welke wijze kan een opdrachtgever met andere
➜➜ Zie 2.3.1, Inleidende opmerkingen
betrokken partijen samenwerken?
Ondernemingen/aannemers
Dien ik die ondernemingen/aannemers aan te stellen en ➜➜ Zie 4.1.3 a), Samenstellen van projectteams
zo ja, hoe doe ik dat dan?
met de benodigde deskundigheid
Coördinatoren
Wat doen coördinatoren?
➜➜ Zie 2.3.5, Coördinatoren voor veiligheids- en
gezondheidskwesties
Dien ik coördinatoren aan te stellen en zo ja, hoe doe ik dat ➜➜ Zie Aanstellen van coördinatoren voor
dan?
veiligheids-en gezondheidskwesties
Wanneer ik coördinatoren heb aangesteld, ben ik dan
➜➜ Zie Verantwoordelijkheden van
van mijn verantwoordelijkheden ontheven?
opdrachtgevers
Hoeveel coördinatoren moet ik aanstellen?
➜➜ Zie Aantal coördinatoren
Wat kan ik doen als ik op grond van de
➜➜ Zie 2.3.5 a), Wanneer dienen er
bouwplaatsenrichtlijn niet verplicht ben om
coördinatoren voor veiligheids- en
coördinatoren te aan te stellen?
gezondheidskwesties aangesteld te worden?
Ontwerpers
Moet ik ontwerpers aanstellen en zo ja, hoe doe ik dat
➜➜ Zie 4.1.2, Ontwerpfase
dan?
Bouwdirecties
Wat doet een bouwdirectie?
➜➜ Zie 2.3.3, Bouwdirecties
Dien ik een bouwdirectie aan te stellen en zo ja, hoe doe ➜➜ Zie 2.3.3, Bouwdirecties
ik dat dan?

blz. 98
blz. 47
blz. 111

blz. 59
blz. 35

blz. 98

blz. 42
blz. 38
blz. 40
blz. 39
blz. 42

blz. 87

blz. 40
blz. 40
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➜➜ Zie 2.3.5, Coördinatoren voor veiligheid- en
gezondheidskwesties
Coördinatoren voor veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase
van het project
Hoe coördineert deze coördinator de naleving van de
➜➜ Zie Waarborgen dat de algemene
algemene principes inzake preventie?
preventieprincipes worden toegepast
Hoe stelt de coördinator een veiligheids- en
➜➜ Zie Opstellen van veiligheids- en
gezondheidsplan op?
gezondheidsplannen
Hoe begint de coördinator met het opstellen van een
➜➜ Zie 2.4.3, Veiligheids- en
veiligheids- en gezondheidsplan?
gezondheidsdossiers
Wat zijn bouwplaatsregels?
➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en
gezondheidsplannen
Wat zijn de taken van deze coördinator?
➜➜ Zie 2.3.5 g), Wat zijn de taken van de
coördinatoren inzake veiligheid en
gezondheid tijdens de voorbereidingsfase
van een project?
Wat dient deze coördinator te doen om te bepalen wat
➜➜ Zie Coördinatie van de naleving van de
de looptijd van het project moet zijn?
algemene preventieprincipes
Wat dient deze coördinator te doen tijdens de
➜➜ Zie Hoofdstuk 5 — Algemene tabel met
uitvoeringsfase van het project?
taken van elke belanghebbende bij het
bouwproject
Coördinatoren voor veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase
van het project
Hoe coördineert deze coördinator de naleving van de
➜➜ Zie Coördinatie van de naleving van de
algemene principes inzake preventie?
algemene preventieprincipes
Wat zijn coördinatoren?

blz. 42

blz. 46
blz. 47
blz. 64
blz. 61
blz. 45

blz. 48
blz. 123

blz. 48
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61

Wat zijn de taken van deze coördinator?

62

Wat dient deze coördinator te doen tijdens de
uitwerkingsfase van het project?

63

Wat dient deze coördinator te doen om te bepalen wat
de looptijd van het project moet zijn?

64

Wat dient deze coördinator te doen tijdens de
uitvoeringsfase van het project?

65

Wat moet deze coördinator met het veiligheids- en
gezondheidsplan doen tijdens de uitvoeringfase van
een project?
Wat moet deze coördinator doen met een veiligheidsen gezondheidsdossier?

66

➜➜ Zie 2.3.5 h), Wat zijn de taken van de
coördinatoren inzake veiligheid en
gezondheid tijdens de uitvoeringsfase van
een project?
➜➜ Zie 2.3.5 f), Wanneer dienen coördinatoren
inzake veiligheid en gezondheid aangesteld
te worden en op welk moment eindigen hun
taken?
➜➜ Zie 4.1.3 g), Maken van een reële raming
van de duur die nodig is om de betreffende
bouwwerkzaamheden uit te voeren.
➜➜ Zie 2.3.5 h), Wat zijn de taken van de
coördinatoren inzake veiligheid en
gezondheid tijdens de uitvoeringsfase van
een project?
➜➜ Zie 4.2.1 d) Bijwerken van veiligheids- en
gezondheidsplannen

blz. 47

➜➜ Zie 4.2.1 e), Bijwerken van veiligheids- en
gezondheidsdossiers

blz. 116

➜➜ Zie 2.3.4, Ontwerpers
➜➜ Zie 4.1.2 c), Ontwerpen voor de veiligheid
van anderen
➜➜ Zie 4.1.2 l), Rekening houden met de
algemen preventiebeginselen
➜➜ Zie 4.1.2 a), Betrokken partijen

blz. 41
blz. 89

blz. 45

blz. 99

blz. 47

blz. 116

Vragen over ontwerpers
67
68

Wat zijn ontwerpers?
Wat kan een ontwerper doen en op welke manier?

69

Hoe kan een ontwerper rekening houden met de
algemene principes inzake preventie?
Hoe kan een ontwerper samenwerken met andere
partijen die bij het project betrokken zijn?
Welke nuttige informatie kan een ontwerper in zijn
ontwerp verstrekken?
Op welke manier kan een ontwerper een bijdrage
leveren aan het veiligheids- en gezondheidsplan en aan
het veiligheids- en gezondheidsdossier?

70
71
72

73

blz. 93
blz. 88

➜➜ Zie 4.1.2 g), Inventarisatie van gevaren en
blz. 89
risicobeheer
blz. 92
➜➜ Zie 4.1.2 k), In kaart brengen van gevaren
die zich tijdens de bouwwerkzaamheden
voor kunnen doen gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw; en ook wanneer
het gebouw als werkplek wordt gebruikt
Wat kan ik doen als het aanstellen van coördinatoren op ➜➜ Zie 4.1.2 g), Inventarisatie van gevaren en
blz. 89
grond van de bouwplaatsenrichtlijn niet verplicht is?
risicobeheer

Vragen over werkgevers
74
75
76
77
78
79
80
81

82

Wat zijn de taken van de werkgevers van werknemers in
de bouw in de plannings- en uitwerkingsfasen?
Wat is een veiligheids- en gezondheidsplan en wat dien ik
in dat verband te doen?
Wat dienen de werkgevers van werknemers in de bouw
te doen tijdens de uitvoeringsfase van het project?
Hoe kan een werkgever met de andere partijen
samenwerken die bij het project betrokken zijn?
Wat moet ik als werkgever doen indien ik werk
uitbesteed aan een andere werkgever?
Wat moet een werkgever doen die als onderaannemer
fungeert?
Wat kan ik doen als het aanstellen van coördinatoren op
grond van de bouwplaatsenrichtlijn niet verplicht is?
Welke functie heeft bijlage IV bij Richtlijn 92/57/EEG?

Wat is de bedoeling van een veiligheids- en
gezondheidsplan?

➜➜ Zie Hoofdstuk 5 — Algemene tabel met taken
van elke belanghebbende bij het bouwproject
➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en
gezondheidsplannen
➜➜ Zie Hoofdstuk 5 — Algemene tabel met taken
van elke belanghebbende bij het bouwproject
➜➜ Zie Organisatie van de samenwerking tussen
werkgevers, inclusief zelfstandigen
➜➜ Zie 2.3.7, Aannemers en onderaannemers

blz. 123

➜➜ Zie 2.3.7, Aannemers en onderaannemers

blz. 56

➜➜ Zie 4.2.1, Uitvoeringsfase

blz. 111

➜➜ Zie 4.2.1 b), Artikel 8 van bijlage IV bij
Richtlijn 92/57/EEG en artikel 6 van
Kaderrichtlijn 89/391/EEG
➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en
gezondheidsplannen

blz. 115

blz. 61
blz. 123
blz. 50
blz. 56

blz. 61

11

Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG (Bouwplaatsen)

83
84
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Wat is de bedoeling van een veiligheids- en
gezondheidsdossier?
Hoe verhouden mijn verplichtingen op grond van de
Kaderrichtlijn zich tot die van de bouwplaatsenrichtlijn?
Wat zijn mijn verantwoordelijkheden op grond van de
kaderrichtlijn?

➜➜ Zie 2.4.3, Veiligheids- en
gezondheidsdossiers
➜➜ Zie Tenuitvoerlegging van artikel 6 van
Richtlijn 89/391/EEG
➜➜ Zie 2.3.6 d), Verantwoordelijkheden van
werkgevers op grond van Kaderrichtlijn
89/391/EEG

blz. 64
blz. 53
blz. 56

Vragen over werkgevers/aannemers die zelf bouwwerkzaamheden uitvoeren
86

Wat dienen werkgevers te doen die zelf ook
bouwwerkzaamheden uitvoeren?

➜➜ Zie 2.3.6 c), Werkgevers die zelf een
beroepsactiviteit uitoefenen

blz. 55

➜➜ Zie 2.3.8, Zelfstandigen

blz. 56

➜➜ Zie 2.3.3, Bouwdirecties
➜➜ Zie 2.3.3 b), Taken van bouwdirecties

blz. 40
blz. 41
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87

Wat dienen zelfstandigen te doen die op bouwplaatsen
werkzaamheden uitvoeren?
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88
89

Wat zijn bouwdirecties?
Wat zijn de taken van bouwdirecties?

Vragen over werknemers en hun vertegenwoordigers
90

Ik ben een werknemer in de bouw. Op welke wijze kan
➜➜ Zie 2.3.9, Werknemers en hun
ik van de bouwplaatsenrichtlijn profiteren en wat dien ik
vertegenwoordigers
op grond van die richtlijn te doen?

blz. 57

Vragen over voorafgaande kennisgevingen
91
92
93

Wat is een voorafgaande kennisgeving?
Wie stelt een voorafgaande kennisgeving op?
Wanneer, op welke wijze en aan wie dient een
voorafgaande kennisgeving te worden gedaan?

➜➜ Zie 2.4.1, Voorafgaande kennisgeving
➜➜ Zie 2.4.1, Voorafgaande kennisgeving
➜➜ Zie 2.4.1, Voorafgaande kennisgeving

blz. 60
blz. 60
blz. 60

Vragen over veiligheids- en gezondheidsplannen
94

Wat is een veiligheids- en gezondheidsplan?

95

Wie stelt een dergelijk plan op?

96

Wanneer en op welke wijze worden die plannen
bijgewerkt?

➜➜ Zie 2.4.2, Veiligheids- en
gezondheidsplannen
➜➜ Zie Opstellen van veiligheids- en
gezondheidsplannen
➜➜ Zie 2.4.2, Bijwerken van veiligheids- en
gezondheidsplannen

blz. 61
blz. 47
blz. 63
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Woord vooraf
De recentste beschikbare gegevens illustreren duidelijk dat de werknemers in de bouwsector
nog steeds met een zorgwekkend hoog aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten worden
geconfronteerd. Jaarlijks worden circa 1 500 werknemers gedood, meer dan tweemaal het gemiddelde in alle sectoren samen. Werknemers in de bouwsector lopen tweemaal meer risico
om het slachtoffer te zijn van niet-dodelijke letsels dan de doorsneewerknemer in andere sectoren. Jaarlijks gebeuren er in de bouwsector van EU-15 meer dan 700 000 zware arbeidsongevallen met meer dan drie dagen verzuim (1).
Dit heeft niet alleen zwaarwegende gevolgen voor de werknemers zelf, hun gezin en hun werkgever, maar levert ook hoge financiële kosten op voor de hele economie. Ook al is er grote
vooruitgang geboekt met de verbetering van de arbeidsomstandigheden in deze sector, er blijft
nog veel te doen.
De talrijke facetten van deze sector en de vele verschillende gevaren en risico’s waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld (o.m. werkzaamheden op hoogte, fysische agentia zoals
trillingen en lawaai, manueel hanteren van lasten, vervoer, gevaarlijke chemische stoffen en asbest), stellen hoge eisen inzake planning en controle om deze risico’s te beperken en ongevallen
en langdurige gezondheidsproblemen te voorkomen. Er zijn echter ook nog andere factoren
die psychologische druk met aanslepende gevolgen kunnen veroorzaken, zoals werken op een
afgelegen plek, strakke termijnen en te lange arbeidstijden.
De communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk (2) en
de mededeling van de Commissie over de praktische uitvoering van de Richtlijnen 92/57/EEG
en 92/58/EEG betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk (3) onderstrepen dat de
effectieve toepassing van Bouwplaatsenrichtlijn 92/57/EEG (4) moet worden versterkt om de algemene arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. In dit verband moet steun worden
verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) door instrumenten te ontwikkelen
voor de uitwisseling van niet-bindende goede praktijken.
Deze gids verstrekt informatie en geeft voorbeelden van goede praktijken in verband met de
uitvoering van Richtlijn 92/57/EEG. Ook worden de elementen beschreven die nodig zijn om in
alle fasen van een bouwproject de gezondheids- en veiligheidsrisico’s goed te kunnen beheersen. In het kader van de agenda voor betere regelgeving geeft de gids bovendien algemene
voorbeelden van de vereiste bewijsstukken van naleving van de richtlijn om zo de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.
De Europese Unie en de lidstaten moeten alles in het werk stellen om de kwaliteit van het werk te
verbeteren. Het is van essentieel belang het aantal ongevallen en beroepsziekten in de bouwsector te verminderen om voor iedereen een veilige, gezonde en betere werkomgeving te creëren.
Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen, zoals opdrachtgevers, ontwerpers,
bouwdirecties, coördinatoren, aannemers en andere werkgevers, werknemers, werknemersvertegenwoordigers, leveranciers, verzekeringsmaatschappijen, overheden en arbeidsinspecties.
Mijns inziens is deze gids een waardevolle bijdrage om de gezondheid en veiligheid in de
bouwsector te bevorderen. Ik hoop dat hij voor alle betrokken partijen een hulp zal zijn om de
bepalingen van de richtlijn efficiënter toe te passen.

Robert Verrue
Directeur-generaal
Directoraat-generaal Werkgelegenheid,
sociale zaken en gelijke kansen
(1) Europese statistieken over arbeidsongevallen — Eurostat, recentste beschikbare gegevens voor 2007.
(2) COM(2007) 62 def.
(3) COM(2008) 698 def.
(4) Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid
en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG); PB L 245 van 26.8.1992, blz. 6-22.
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De algemene preventieprincipes vormen de kern van
de wetgeving van de Europese Unie ter bescherming
van de veiligheid en gezondheid van werknemers. In
Richtlijn 89/391/EEG (vaak de Kaderrichtlijn genoemd)
zijn maatregelen opgenomen om verbeteringen te stimuleren met het oog op de veiligheid en gezondheid
van alle werknemers. Tevens is in die kaderrichtlijn een
uitgebreide strategie vastgelegd voor het beheersen
van risico’s op de werkplek. Dat betekent dat de algemene preventieprincipes, de risicobeoordeling en het
risicobeheer de hoekstenen vormen voor het waarborgen van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
Diezelfde strategie is vastgelegd in de bouwplaatsenrichtlijn (92/57/EEG) en de diverse betrokken partijen
die in die richtlijn worden genoemd, dienen daar dan
ook rekening mee te houden.
Maar wat is nu precies een gevaar of een risico en wat
houden die algemene preventieprincipes in?

1.2. Algemene preventieprincipes
Wat staat er in Kaderrichtlijn 89/391/EEG?
Artikel 6
[…]
2. Bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1, eerste
alinea, genoemde maatregelen neemt de werkgever de volgende algemene preventieprincipes in acht:
a) risico’s voorkomen;

Hoe verhouden die principes zich nu tot de risicobeoordeling en het risicobeheer? En welke maatregelen
dient de bouwsector te nemen?

b) evalueren van risico’s die niet kunnen worden
voorkomen;

1.1. Wat is een gevaar?
Wat is een risico?

c) bestrijding van de risico’s bij de bron;

Wat is een gevaar precies?
Alles wat schade kan veroorzaken, vormt een gevaar.
In het onderhavige geval is dat alles wat schadelijk kan
zijn voor de veiligheid en gezondheid van mensen die
werkzaamheden verrichten of die gevolgen van die
werkzaamheden kunnen ondervinden.
Voorbeeld 1

Typische voorbeelden van gevaren voor de veiligheid
van de mens, zijn vloeren en andere oppervlakken met
mankementen waardoor mensen kunnen uitglijden of
struikelen,onbeveiligde randen waar mensen vanaf of
overheen kunnen vallen, vallend materiaal, bewegende
voertuigen waarmee mensen in botsing kunnen komen,
scherpe randen, elektriciteit, vuur, explosies en dergelijke.
Voorbeeld 2

Er zijn ook arbeidsgerelateerde gevaren die ernstige
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de
mens, zoals carcinogene agentia (kankerverwekkende
stoffen), stof (ademhalingsstoornissen kunnen een
gevolg zijn van de blootstelling aan stof ), andere schadelijke stoffen (die bijvoorbeeld ziekten als dermatitis
kunnen veroorzaken), geluid (dat tot arbeidsgerelateerd gehoorverlies kan leiden), trillingen, de blootstelling aan extreme temperaturen en zware objecten (het
tillen of verplaatsen van dergelijke objecten kan aandoeningen aan het bewegingsapparaat veroorzaken).
Een risico duidt op de waarschijnlijkheid dat werknemers (of andere personen) schade van een bepaald
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gevaar ondervinden gecombineerd met een indicatie
van de ernst van de veroorzaakte schade (uitgedrukt in
direct letsel of nadelige gevolgen voor de gezondheid
op langere termijn).

d) aanpassing van het werk aan de mens, met
name voor wat betreft de inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en
werk- en productiemethoden, met name om
monotone arbeid en tempogebonden arbeid
draaglijker te maken en de gevolgen daarvan
voor de gezondheid te beperken;
e) rekening houden met de ontwikkeling van
de techniek;
f) vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat
niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;
g) planning van de preventie met het oog op een
samenhangend geheel dat de volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden,
sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het werk;
h) voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake
individuele bescherming;
i) verstrekken van passende instructies aan de
werknemers.
De algemene preventieprincipes hebben betrekking
op de maatregelen die genomen dienen te worden
om de veiligheid en gezondheid van werknemers te
beschermen (zij bieden ook een kader om de negatieve gevolgen van arbeidsgerelateerde activiteiten
voor de veiligheid en gezondheid van andere mensen
te beoordelen).

Een van de manieren om risico’s te voorkomen, is om
het gevaar dat aanleiding is voor die risico’s volledig te
elimineren.
Voorbeeld 3

Er zijn gevaren verbonden aan het betreden van
afgesloten ruimten in zuiveringsinstallaties voor
rioolwater, zoals ondergrondse kamers die verband
houden met systemen voor oppervlaktewater of verontreinigd water. Indien die ruimten echter zodanig
worden aangepast dat zij in verbinding staan met de
buitenlucht en er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd, zijn die gevaren niet langer aanwezig.
Voorbeeld 4

Bij een kleine aanbouw aan een woonhuis gaf de
architect aan dat er droge bekledingsplaten gebruikt
moesten worden. Daardoor was het snijden en inkassen van metselwerk voor het installeren van elektrische en andere voorzieningen niet nodig. Hierdoor
werden risico’s voor de gezondheid van de werknemers voorkomen als gevolg van de blootstelling aan
stof, geluid en trillingen.
Ook als een gevaar niet volledig geëlimineerd kan worden, is het nog steeds mogelijk om bepaalde risico’s te
voorkomen. Aan veel werkzaamheden zijn gevaren
verbonden die niet volledig voorkomen kunnen worden. Er bestaan echter vaak wel alternatieve manieren
om hetzelfde werk uit te voeren waardoor sommige of
zelfs alle risico’s vermeden kunnen worden. Om oplossingen te verzinnen, is het aan te raden om zo creatief
mogelijk te werk te gaan en verder te kijken dan de
gangbare gewoonten en praktijken.
Voorbeeld 5

Voor het stapelen van blokken
zijn repetitieve tilacties vereist.
Het tillen van compacte, zware
blokken kan tot aandoeningen
aan het bewegingsapparaat
leiden. Het risico op letsel kan
verminderd worden door op
alternatieven over te stappen,
bijvoorbeeld door kleinere of
lichtere blokken te gebruiken.
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1.2.1. Voorkomen van risico’s

Voorbeeld 6

Er zullen altijd risico’s verbonden zijn aan het verplaatsen van zware materialen, maar de risico’s van het
manueel hanteren van lasten kan wel verminderd
worden door een zorgvuldige evaluatie te maken
van de wijze waarop materialen verpakt zijn of gelost,
opgeslagen en verplaatst worden, en door gemechaniseerde hanteermethoden te gebruiken, zoals transportbruggen, kranen, takels, pallettrucks en dergelijke.

1.2.2. Evalueren van risico’s die niet
voorkomen kunnen worden
Voor het evalueren van risico’s dient een gestructureerde aanpak gehanteerd te worden.
Het beoordelen van risico’s gebeurt in vijf stappen.

Stap 1 — Inventariseer de gevaren en de personen die
risico lopen.
Stap 2 — Evalueer de risico’s en rangschik deze naar
prioriteit.
Stap 3 — Beoordeel of er preventieve acties mogelijk
zijn.
Stap 4 — Neem maatregelen.
Stap 5 — Voer een controle en evaluatie uit.
Dit proces dient altijd op schrift te worden gesteld
zodat essentiële informatie aan anderen doorgegeven kan worden. Op die manier is ook duidelijk welke
maatregelen er genomen moeten worden en is er informatie beschikbaar op basis waarvan evaluaties uitgevoerd kunnen worden.
➜➜ Zie punt 1.3 — Risicobeoordeling, blz. 22
Voorbeeld 7

Tijdens restauratiewerkzaamheden dient
een aanzienlijke hoeveelheid oude loodverf
verwijderd te worden
Stap 1 — Breng de gevaren in kaart: aanwezigheid
van lood. De potentiële blootstelling aan lood kan tot
gezondheidsproblemen leiden. Degenen die risico
lopen, zijn de werknemers die de werkzaamheden
uitvoeren, andere werknemers in de nabije
omgeving en andere mensen die mogelijk in de
buurt zijn, met name kwetsbare mensen.
Stap 2 — Evalueer de risico’s en rangschik deze naar
prioriteit. Beoordeel hoe waarschijnlijk het is dat
mensen aan lood worden blootgesteld. Geef aan wie
er schade kan oplopen en in welke mate.
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Evalueer via welke routes het lood eventueel in het lichaam terecht kan komen (bijvoorbeeld via inademing
of opname). Bekijk wat de mogelijke middelen zijn om
de blootstelling van werknemers en andere mensen te
verminderen via een gerichte keuze van werkmethoden en andere aanverwante voorzorgsmaatregelen.
Stap 3 — Bepaal door welke preventieve actie de
arbeidsgerelateerde gezondheid van werknemers en
andere mensen kan worden gewaarborgd. Bepaal
welke controle- en evaluatieregelingen noodzakelijk
zijn (bijvoorbeeld niet afbranden, het gebruik van
natte/chemische verwijdermethoden, beschermende
kleding, goede hygiënische voorzieningen, mond-/
neuskapjes, instructies en supervisie, controle van de
lucht, gezondheidschecks e.d.).
Stap 4 — Stel de noodzakelijke materialen, beschermende uitrusting, hygiënische
voorzieningen,instructies en supervisie- en controleregelingen beschikbaar.
Stap 5 — Voer de geplande controles uit. Evalueer de
resultaten van de luchtmonsters en de bloedanalyses
om de aanwezigheid van lood te controleren. Voer
een herbeoordeling van de risico’s uit en pas indien
noodzakelijk de werkmethoden aan.

1.2.3. Het bestrijden van risico’s
bij de bron
Het bestrijden van risico’s bij de bron vereist dat controlemaatregelen zo mogelijk dicht bij de schadelijke
bron worden toegepast en dat zij de schade op een effectieve wijze verminderen.

Mensen zijn lichamelijk beperkt in hun reikwijdte, tilvermogen en, afhankelijk van de lichtomstandigheden, hun gezichtsvermogen. Mensen zijn ook beperkt
wat hun capaciteiten betreft om cognitieve gegevens
zoals instructies, instrumentatiegegevens e.d. te analyseren. De werkomgeving kan daarbij een extra stress
factor vormen, bijvoorbeeld wanneer het te heet of te
koud is of wanneer er te veel lawaai is. Ook repetitieve,
monotone taken kunnen een stressfactor zijn. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn om jezelf te verplaatsen in de persoon die de betreffende werkzaamheden
uitvoert. Een nog betere aanpak is om de mensen die
het werk uitvoeren, te vragen hoe dat werk voor hun
aangenamer gemaakt zou kunnen worden.
Goede praktijken

Onderken dat er grenzen zijn aan de lasten die mensen veilig kunnen tillen.
Onderken dat mensen beter werken indien zij een
passende werkplek hebben.
Rouleer taken binnen teams, zodat repetitieve handelingen niet tot RSI leiden.
Voorbeeld 10

Verminder het gewicht
van zakken cement en van
aggregaten die bij een
bouwproject worden afgeleverd, zodat de kans op letsel
wordt verminderd.

Voorbeeld 8

1.2.5. Rekening houden met de ontwikkeling van de techniek

Het inademen van houtstof
kan schadelijk zijn: gebruik dan
ook cirkelzagen met mechanische stofafvangsystemen,
zodat het stof al direct bij de
oorsprong wordt opgevangen.

Dit betekent op de hoogte blijven en gebruik maken
van de meest recente technische kennis (bij het selecteren van de werkmethoden, de uitrusting en materialen e.d.) met het oog op de uitvoering van een project.
In het algemeen leiden technische ontwikkelingen tot
betere prestaties, meer ergonomie en minder risico’s.
Voorbeeld 11

Voorbeeld 9

Stof dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden kan tot
een aantal gevaren leiden. Dat stof kan schadelijk zijn
indien het wordt ingeademd en kan het gezichtsvermogen verminderen: watersproeiers in de richting
van het werkoppervlak kunnen een bijdrage leveren
aan het voorkomen van stofwolken.

1.2.4. Aanpassing van het werk aan
de mens
Met het oog op het aanpassen van het werk aan de
mens is het essentieel dat er rekening wordt gehouden met de inrichting van de arbeidsplaats en met de
keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen
daarvan voor de gezondheid te beperken.
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Bij werkzaamheden in afgesloten
ruimtes kunnen mensen
blootgesteld worden aan
schadelijke atmosferen en
toxische en brandbare gassen. In
het verleden was controleapparatuur duur en vergde het
gebruik ervan een hoge mate
van deskundigheid. Tegenwoordig zijn multifunctionele gasdetectoren een stuk goedkoper en deze
kunnen door de meeste werknemers nu ook effectief
worden gebruikt.
Op basis van nieuwe technologieën zijn videosystemen
ontwikkeld waarmee afgesloten ruimten zoals riolen op
afstand geïnspecteerd kunnen worden.

a) Menselijke fouten en overtredingen

Mechanisch aanstampen van vulmaterialen voor
sleuven/goten kan tot gezondheidsproblemen leiden
als gevolg van hand-armtrillingen. Tegenwoordig zijn
er radiografisch bestuurbare verdichters beschikbaar
die dat gevaar elimineren.

Hoe en waarom mensen fouten maken en de reden
waarom mensen bewust nalaten om dat te doen wat
van hen verlangd wordt (overtredingen), is vaak moeilijk precies aan te geven.

1.2.6. Vervanging van wat gevaarlijk is
door dat wat niet of minder gevaarlijk is
Dit principe staat bekend als substitutie. Het heeft betrekking op het opnieuw evalueren van beschikbare
keuzes om vervolgens die keuzes te selecteren die
ofwel geen ofwel minder gevaar voor werknemers
opleveren. Die keuzes dienen zodanig te zijn dat het
risiconiveau acceptabel is.
Bij het maken van die keuzes dienen de werkomgeving,
de taken, de materialen, de machines/installaties en het
gereedschap in aanmerking te worden genomen.
Voorbeeld 13

Substitutie kan betrekking hebben op het veranderen van een voorgesteld proces, bijvoorbeeld:
• er kunnen zich situaties voordoen waarin de toepassing van mechanische fixeersystemen in plaats
van alternatieve chemische fixeersystemen leidt tot
een verlaging van het algehele risico;
• bij verfwerkzaamheden kan verf die schadelijke
oplosmiddelen bevat, vervangen worden door verf
op waterbasis;
• bij wegwerkzaamheden kan het gebruik van
lagetemperatuurasfalt een bijdrage leveren aan het
voorkomen dat wegwerkers aan toxische stoffen
worden blootgesteld.

1.2.7. Planning van de preventie met
het oog op een samenhangend geheel
Om de risico’s te beheersen, dient het totale veiligheidssysteem in aanmerking te worden genomen: het
individu, de taak, de machines/installaties en het materiaal, de beheerorganisatie en het management van
het gehele bouwproject, de bredere omgeving en de
interactie tussen de verschillende aspecten. De technologie, ergonomie en menswetenschappen kunnen
een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een preventiestrategie.
Dit is geen moeilijke opgave. Het is echter wel van belang om de nadruk niet alleen op de directe gevaren
te leggen die in de sector gebruikelijk zijn: het is ook
noodzakelijk om de onderliggende factoren in kaart
te brengen die letsel veroorzaken. Deze houden altijd
verband met de organisatiecultuur of de projectcultuur. Hierdoor wordt de houding en het gedrag beïnvloed van iedereen die bij het project betrokken is.
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Voorbeeld 12

Fouten kunnen echter verminderd worden door een
goede werkomgeving en aandacht te besteden aan:
• taken die extreme eisen stellen (hoge werkdruk, hoge
concentratie, tijdsdruk);
• sociale en organisatorische stressfactoren (personeelsbezetting, conflicterende attitudes);
• individuele stressfactoren (opleiding, ervaring, vermoeidheid); en
• stressfactoren die verband houden met apparatuur
(bediening, instructies, procedures).
Overtredingen door mensen kunnen verminderd worden door een positieve veiligheidscultuur te creëren
die onder andere de volgende elementen omvat:
• de betrokkenheid van het personeel;
• het verbeteren van de arbeidsomgeving;
• de aanwezigheid van regels die:
ŪŪ relevant en praktisch zijn,
ŪŪ uitgelegd zijn aan de mensen die zich eraan
moeten houden,
ŪŪ tot een minimum beperkt zijn doordat onnodige
regels geschrapt zijn;
• het beschikbaar stellen van de benodigde apparatuur/uitrusting voor de werkzaamheden;
• het verbeteren van de relaties tussen mensen;
• het verbeteren van de functie-inhoud en planning;
• het verbeteren van de supervisie en het toezicht;
• het verminderen van de tijdsdruk;
• het voorkomen van misbruik van alcohol, drugs en
andere middelen.

b) Organisatorische fouten en systemische
tekortkomingen
Uit ervaring is gebleken dat door een positieve veiligheidscultuur de kans op fouten verkleind wordt. Van
een positieve veiligheidscultuur is doorgaans sprake in
organisaties waar het hogere management:
• effectief leiding geeft;
• onderkent dat een goed beheer van de veiligheid en
gezondheid op het werk bijdraagt aan het verwezenlijken van de bedrijfsdoelstellingen;
• inzicht heeft in de risico’s;
• effectieve maatregelen voor de risicobeheersing
heeft genomen;
• duidelijke prestatie-eisen stelt;
• op effectieve wijze communiceert; en indien
• er bovendien sprake is van een „lerende” organisatie
die luistert, evalueert en van de prestaties in het verleden leert.

21

Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG (Bouwplaatsen)

Voorbeeld 14

Voorbeeld 17

Een aannemer heeft een programma voor gedragsverandering ingevoerd dat door de top van de
organisatie wordt aangestuurd. De managers op alle
niveaus steunen het programma en de normen op
de bouwplaats worden aangescherpt. Het veranderingsinitiatief levert een belangrijke bijdrage aan
het „introductieproces” op de bouwplaats doordat
nieuwe werknemers bij het project vanaf het begin
beseffen dat het engagement en de verwachtingen
aanzienlijk boven de doorsneenorm liggen.

Een aannemer had een grote steiger voorzien van beschermend doek om te voorkomen dat vallend materiaal letsel zou veroorzaken (daarnaast kon dankzij die
afscherming het werk bij slecht weer onder redelijk
comfortabele omstandigheden worden voortgezet).

1.2.8. Voorrang voor maatregelen
inzake collectieve bescherming boven
maatregelen inzake individuele
bescherming
Er dient prioriteit te worden gegeven aan collectieve
beschermende maatregelen aangezien deze de risico’s
voor meerdere personen kunnen elimineren. Collectieve beschermende maatregelen hebben ook aanzienlijke voordelen ten opzichte van individuele beschermende maatregelen.
Voorbeeld 15

Een veiligheidsrail aan
de rand van een werkplatform beschermt
iedereen tegen vallen
en vereist geen actie
van de werknemers
die van deze maatregel profijt hebben.
Daarentegen dienen hangtuigen voor individueel
gebruik te zijn voorzien van adequate verankeringen
en goed onderhouden voorzieningen om een val te
breken. Het gebruik van hangtuigen leidt vaak tot
aanzienlijke praktische problemen. De kans dat die
hangtuigen net zo effectief zijn als een veiligheidsrail
bij het voorkomen van letsel is dan ook klein.
Bovendien worden ongevallen door individuele beschermende maatregelen zelden voorkomen. Zo kunnen veiligheidshelmen letsel als gevolg van vallend materiaal
weliswaar minimaliseren, maar die helmen voorkomen
dergelijke incidenten niet, dit in tegenstelling tot collectieve voorzieningen zoals beschermende netten of kantplanken aan de open zijden van werkplatforms.
Voorbeeld 16

Een ontwerper had een balustrade voorzien aan de
zijkanten van een plat dak, zodat iedereen die werkzaamheden op dat dak moest verrichten gedurende
de gehele levensduur van het gebouw beschermd
was. Er werd niet gekozen voor een systeem van
hangtuigen en verankeringen vanwege het permanent noodzakelijke onderhoud en de beperkte mate
van bescherming die een dergelijk systeem biedt.
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Voorbeeld 18

Bij het bouwen van de vrij dragende dekvloer van
een hoge brug werden onder de bekisting veiligheidsnetten aangebracht om vallend materiaal op te
vangen. Door deze collectieve beschermende maatregel werd het risico van vallend materiaal gereduceerd voor iedereen die zich onder de brug bevond

1.2.9. Verstrekken van passende
instructies aan de werknemers
Het laatste principe is het verstrekken van instructies
aan werknemers over de wijze waarop zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.
Die instructies dienen een beschrijving te bevatten
van de risico’s die zich kunnen voordoen bij de werkzaamheden. Tevens dient gewezen te worden op de
veiligheidsmaatregelen die genomen zijn (bijvoorbeeld de uitrusting die gebruikt moet worden en de
verplichte persoonlijke beschermende kleding e.d.).
De instructies die aan werknemers worden verstrekt,
dienen eenvoudig te begrijpen zijn.
Goede praktijken

Er dient gezorgd te worden voor:
• gemeenschappelijke introductiebijeenkomsten
voor alle nieuwe werknemers voorafgaand aan
het begin van de werkzaamheden (er is een aantal
gangbare kwesties die alle nieuwe werknemers bij
een project moeten weten);
• aanvullende instructies aan elke gecontracteerde
aannemer voordat hun werknemers met een
nieuwe taak starten; ook dient er elke dag voor het
begin van het werk op de veiligheidsvoorschriften
te worden gewezen;
• regelmatige werkbesprekingen;
• bijhouden van de opleidingen die werknemers
hebben gevolgd en van aanwezigheid op introductiebijeenkomsten.

1.3. Risicobeoordeling
Een risicobeoordeling is de eerste stap op weg naar
een arbeidsgerelateerd risicobeheer.
Het is een gestructureerde methode om de risico’s
voor de veiligheid en gezondheid van werknemers (en
andere mensen) te evalueren als gevolg van gevaren
op de werkplek. Alle belanghebbenden dienen een eigen risicobeoordeling uit te voeren.

In ons dagelijks leven voeren wij instinctief risicobeoordelingen uit.
Wanneer wij bijvoorbeeld de weg oversteken, weten wij
dat er een kans op een ongeval bestaat waarbij wij een
groot aantal overwegingen maken: of wij voldoende
zicht hebben op aankomend verkeer, of de chauffeurs
ons kunnen zien, hoe snel de auto’s rijden, hoe druk het
is, hoe de weersomstandigheden zijn, of het licht is of
niet, hoe breed de weg is die overgestoken moet worden, wat het soort wegoppervlak is en dergelijke.
Wij kijken ook op welke manier wij het gevaar eventueel zouden kunnen vermijden via bijvoorbeeld een
voetgangerstunnel of een brug of door een route
waarbij geen wegen overgestoken hoeven te worden.
Als wij het gevaar niet helemaal kunnen elimineren,
vragen wij ons af hoe wij het kunnen reduceren, bijvoorbeeld door op locaties met voetgangerslichten
over te steken waar de auto’s moeten stoppen of door
gebruik te maken van voetgangersvluchtheuvels in
het midden van de weg. Indien dergelijke opties niet
aanwezig zijn, observeren wij de situatie zorgvuldig
om vast te stellen of en wanneer we veilig kunnen
oversteken. Als wij besluiten om over te steken, blijven
wij onze veiligheid in de gaten houden door voortdurend te controleren wat er gebeurt.
Als wij eenmaal aan de overkant zijn, kunnen wij ons
afvragen of wij de juiste keuze hebben gemaakt, met
name als wij ons bij het oversteken ongemakkelijk hebben gevoeld of bijna door een auto zijn geschept. Dat
betekent dat wij eigenlijk evalueren wat er gebeurd is.
Er zullen zich uiteraard situaties voordoen waarin wij
moeten concluderen dat wij het gevaar niet verder
kunnen reduceren en dat het resterende risico zodanig groot is dat wij dat niet willen nemen. Dat is weliswaar de juiste beslissing, maar dat wil niet zeggen dat
wij uiteindelijk toch niet anders zullen handelen vanwege de druk van de omstandigheden, bijvoorbeeld
de angst om te laat op het werk te komen of door de
druk van aanwezige vrienden die het risico wel willen
nemen, en als wij dat niet doen voelen wij ons wellicht
buitengesloten. Het moge duidelijk zijn dat onze gezondheid en ons welzijn op de lange termijn belangrijk
voor ons zijn en dat er momenten zullen zijn waarop
wij harde beslissingen moeten nemen.
Samengevat verdelen wij het oversteken van de weg
in vijf stappen:
1. We brengen de risico’s in kaart;
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Een risicobeoordeling bestaat uit een systematisch onderzoek van de volgende aspecten.
• Wat kan letsel of schade veroorzaken?
• Wie loopt risico’s en op welke manier?
• Kunnen de gevaren geëlimineerd of gereduceerd
worden? Zo niet:
• Welke preventieve of beschermende maatregelen
moeten er genomen worden om de risico’s te beheersen?

2. We evalueren die risico’s;
3. We nemen een besluit wat we moeten doen;
4. We steken de weg over en houden de omstandigheden tijdens het oversteken en daarna in de gaten;
5. We evalueren achteraf of we de juiste beslissing hebben genomen.
Indien wij in staat zijn om dergelijke complexe beslissingen te nemen bij het beheersen van de risico’s in
ons dagelijks leven, moet het ook mogelijk zijn om een
risicobeoordeling uit te voeren met betrekking tot ons
dagelijks werk. In feite is een risicobeoordeling niets
anders dan het zetten van die vijf stappen.
Voor de risicobeoordeling en het risicobeheer is een
aanpak in vijf stappen vereist.
Stap 1 — Inventariseer de gevaren en de personen die
risico lopen.
Stap 2 — Evalueer de risico’s en rangschik deze naar
prioriteit.
Stap 3 — Beoordeel of er preventieve acties mogelijk
zijn.
Stap 4 — Neem maatregelen.
Stap 5 — Controleer en evalueer de uitgevoerde handelingen.
Door een goede planmatige aanpak zou de taak van
het oversteken van de weg een stuk eenvoudiger zijn
geweest en zouden de risico’s kleiner of zelfs helemaal
geëlimineerd worden. Dat geldt ook voor arbeidsgerelateerde gevaren op bouwplaatsen.
Op grond van artikel 9, lid 1, onder a), dienen werkgevers te „beschikken” over een evaluatie van de risico’s.
In artikel 9, lid 2, is vastgelegd dat de lidstaten bepalen
aan welke verplichtingen er voldaan dient te worden
bij het opstellen van risicobeoordelingen. Dat betekent dat voor alle bouwprojecten ook de relevante nationale wetgeving geraadpleegd dient te worden.
Goede praktijken

Gebruik een eenvoudig registratieformulier ter ondersteuning van het uitvoeren van de risicobeoordeling
in de meest gangbare situaties. Een registratieformulier is nuttig als geheugensteuntje voor de benodigde acties en als middel om informatie aan anderen te
communiceren.
➜➜ Voor alle belanghebbenden, zie Bijlage 3 —
Registratieformulier voor risicobeoordelingen,
blz. 132
➜➜ Voor ontwerpers, zie Bijlage 4 — Registratieformulier voor ontwerpen, blz. 133

1.3.1. Stap 1 — Inventariseren van de
gevaren en van de personen die risico
lopen
Wanneer u over voldoende kennis en ervaring beschikt
over de betreffende activiteiten is het in kaart brengen
van de gevaren eigenlijk vrij eenvoudig.
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Niettemin kan het vaak nuttig zijn om ook andere
mensen te raadplegen, inclusief de werknemers en
hun vertegenwoordigers. Indien de activiteit al in gang
is gezet en u een evaluatie uitvoert van een bestaande risicobeoordeling, kunt u ook gebruik maken van
praktijkervaringen. Naast gevaren die tot direct letsel
kunnen leiden, dienen ook gevaren in aanmerking te
worden genomen die op lange termijn schadelijk voor
de gezondheid kunnen zijn. Hou ook rekening met de
meer complexe en vaak minder voor de hand liggende
oorzaken zoals psychosociale factoren en aspecten op
het gebied van de arbeidsorganisatie.
➜➜ Zie Bijlage 3 — Registratieformulier voor risicobeoordelingen, blz. 132
Hou ook rekening met andere activiteiten die op hetzelfde moment plaatsvinden. Besteed tevens aandacht
aan de voorbereidende en afwerkingsactiviteiten die
als onderdeel van de hoofdactiviteit uitgevoerd dienen te worden. Naast de feitelijke bouwactiviteiten
dienen waarschijnlijk ook nog andere aspecten in
ogenschouw te worden genomen met betrekking
tot bijvoorbeeld onderhoud en reparaties en maatregelen om het bouwwerk schoon en in goede staat te
houden. Activiteiten verband houdende met het aanbrengen van aanpassingen of sloopwerkzaamheden
kunnen ook relevant zijn, afhankelijk van de vraag of
het om een eenmalige activiteit gaat of om volledige
„levenscyclus”-projecten.
Goede praktijken

Raadplegen van informatiebronnen zoals:
• letsel/ongevallen- en ziekteverzuimstatistieken
voor uw eigen organisatie en sector;
• websites (8), helpdesks en publicaties van vakbonden en van beroepsverenigingen organisaties die
zich bezighouden met veiligheid en gezondheid;
• gegevens van leveranciers en fabrikanten;
• technische normen; en
• veiligheids- en gezondheidswetgeving.
Vervolgens dient vastgesteld te worden welke groepen mensen eventueel aan de betreffende gevaren
blootgesteld worden. Daarbij dient met name aan
kwetsbare groepen gedacht te worden (gehandicapten, mensen die vatbaarder zijn voor bepaalde risico’s
als gevolg van een slechte gezondheid of medicatie, migranten-werknemers, jonge en oude mensen,
zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven
en onervaren en niet terzake opgeleide personen).
Hierbij dient rekening te worden gehouden met alle
mensen die werkzaamheden uitvoeren, ook met mensen die niet bij u in dienst zijn of niet bij uw eigen werkzaamheden zijn betrokken. Doorgaans is het noodzakelijk om bij het elimineren van gevaren en risico’s
(8) Zie voor meer informatie Bijlage 8 — Aanvullende informatie,
blz. 189.
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samen te werken met andere leden van het projectteam. Het verdient aanbeveling om die samenwerking
al bij stap 1 in gang te zetten.
➜➜ Zie Bijlage 3 — Registratieformulier voor risicobeoordelingen, blz. 132

1.3.2. Stap 2 — Evalueren van de
risico’s en rangschikken naar prioriteit
Stap 2 heeft betrekking op het evalueren van de risico’s
door vast te stellen hoe waarschijnlijk en hoe ernstig
die risico’s zijn en hoe vaak en hoeveel mensen aan de
betreffende gevaren blootgesteld worden.
Sommige mensen, met name degenen die veel ervaring hebben met risicobeoordelingen en een goed
inzicht hebben in de betreffende activiteit en de bijbehorende gevaren, zullen er de voorkeur aan geven om
een gecombineerde beoordeling uit te voeren van de
waarschijnlijkheid, ernst en frequentie van de risico’s
en van het aantal mensen dat eraan wordt blootgesteld door één overkoepelende evaluatie uit te voeren
van alle factoren die in aanmerking genomen moeten
worden.
Naarmate het risico groter is, dienen ook meer inspanningen te worden geleverd om dat risico (zo veel mogelijk) te elimineren.
➜➜ Zie Bijlage 3 — Registratieformulier voor risicobeoordelingen, blz. 132

1.3.3. Stap 3 — Een beslissing nemen
over preventieve acties
Uitgangspunt blijft dat een volledige eliminatie van
het gevaar de beste optie is.
Indien gevaren eenvoudig en zonder, of met weinig
kosten geëlimineerd kunnen worden, dienen de betreffende maatregelen altijd uitgevoerd te worden hoe
klein het risico ook moge zijn. Maak niet de fout om
slechts actie te ondernemen met betrekking tot ogenschijnlijke grotere risico’s.
Tegelijkertijd mag er ook niet aan zeer ernstige gevaren voorbij worden gegaan enkel omdat de kans dat
deze zich zullen voordoen zeer onwaarschijnlijk lijkt.
Grote incidenten met veel slachtoffers zijn zeldzaam:
dergelijke incidenten zullen nog zeldzamer worden
indien mensen onderkennen dat zij zich toch kunnen
voordoen en zij daarom zeer effectieve preventieve
maatregelen nemen.
Om gevaren te elimineren en risico’s te verminderen,
kan het nodig zijn om andere partijen in te schakelen.
Dat geldt met name voor bouwprojecten waar het
voor belanghebbenden als opdrachtgevers, ontwerpers en andere ondernemingen/aannemers mogelijk
is om samen te werken bij het beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.

Goede praktijken

Win op grote schaal advies in om alle opties goed af
te kunnen wegen.
Het elimineren van gevaren en het verminderen van
risico’s kan leiden tot het aanpassen van ontwerpoplossingen, tot het kiezen voor andere materialen die
niet of minder gevaarlijk zijn en tot organisatorische
of technische wijzigingen.
Ook bij deze stap mag niet uit het oog worden verloren dat een aantal algemene preventieprincipes niet
genegeerd mogen worden.
➜➜ Zie 1.2 — Algemene preventieprincipes, blz. 18
➜➜ Zie Bijlage 3 — Registratieformulier voor risicobeoordelingen, blz. 132

1.3.4. Stap 4 — Het nemen van
maatregelen
Naarmate de risicobeoordeling de afrondende fase
nadert, is het noodzakelijk om de benodigde maatregelen te plannen en te organiseren. Er dient antwoord
gegeven te worden op de vragen wie, wat, waar, wanneer en hoe moet doen om te zorgen dat er preventieve en beschermingsmaatregelen van kracht zijn. De
werknemers en hun vertegenwoordigers dienen hierbij betrokken te worden en moeten van de voortgang
op de hoogte worden gehouden.
Het is van belang om onderwerpen als opleidingen,
het geven van instructies en het houden van toezicht
te behandelen in combinatie met de benodigde kennis en ervaringen waarover de werknemers dienen te
beschikken.
Er dient aan alle vereisten met betrekking tot het materieel en de uitrusting te worden voldaan. Daarbij
dienen alle machines en apparatuur e.d. tijdig beschikbaar te zijn en moeten regelingen zijn getroffen om
te waarborgen dat zij voortdurend veilig en gebruiksklaar zijn.
Naast het in aanmerking nemen van de bredere werk
omgeving, dient ook rekening te worden gehouden
met de toegang, werkruimte, opslag, logistiek en de te
gebruiken materialen.
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Als het niet mogelijk is om risico’s te elimineren, dient
bekeken te worden op welke wijze zij het beste gereduceerd kunnen worden zodat zij geen gevaar vormen
voor de veiligheid en gezondheid van de mensen die
aan die risico’s blootgesteld worden.

Goede praktijken

Gebruik voor activiteiten, met name met een hoog
risico, de aanwezige bouwprocedures (method statements) om vast te stellen wat er tijdens het bouwproject moet gebeuren.
Op deze wijze kan beter antwoord gegeven worden
op de kernvragen „Wat, waar, wanneer, door wie” en
vooral „op welke wijze” een activiteit uitgevoerd dient
te worden.
Die procedures bevatten vaak tekeningen en illustraties voor een betere communicatie en effectievere
instructies.
Bouwprocedures kunnen niet alleen binnen de
beheerstructuur van een onderneming worden gebruikt, maar ook als middel om met de coördinator,
andere betrokkenen (inclusief de werknemers en hun
vertegenwoordigers) en andere ondernemingen/
aannemers te communiceren.
Bouwprocedures vormen een nuttig instructieinstrument bij het begin van de activiteiten op de
bouwplaats. Ook kunnen zij gebruikt worden om alle
betrokkenen van tijd tot tijd op de veiligheidsvoorschriften attent te maken.
Die procedures dienen:
• de nadruk te leggen op de acties die noodzakelijk
zijn bij het uitvoeren van een taak;
• voldoende gedetailleerd de conclusies van „Stap 4
— Het nemen van maatregelen” te beschrijven;
• een exemplaar van de risicobeoordeling te bevatten.

1.3.5. Stap 5 — Controleren en
evalueren
a) Controleren
Er dienen regelingen voor een adequaat toezicht te
zijn getroffen om te waarborgen dat de gevaren en
risico’s op de juiste wijze worden aangepakt gedurende de loop van het bouwproject. Door die controles
wordt er ook voor gezorgd dat nieuwe en onvoorziene
problemen geconstateerd en opgelost worden.
Bij de controleregimes dient met een aantal factoren rekening te worden gehouden, zoals de ervaring van de
werknemers met de bouwactiviteit en hun opleiding en
deskundigheid. Het risiconiveau vormt ook een factor.
Dat risiconiveau is niet noodzakelijkerwijs constant gedurende het project. Ondanks het feit dat er bij veel
risicobeoordelingen vanuit wordt gegaan dat dat niveau wel constant blijft, is dat in de praktijk zelden het
geval. Een volledig inzicht in de wijze waarop risico’s in
de loop der tijd kunnen veranderen en de mate waarin
dat gebeurt, kan essentieel zijn voor het continu waarborgen van de veiligheid. Indien het risico laag is en de
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mate van verandering van dat risico eveneens gering
is, kan dit tot uiting komen in het controleniveau. Indien het verwachte risiconiveau echter hoog is en het
mogelijk is dat het risiconiveau snel verandert, waardoor een groot aantal mensen gevaar loopt, dient er
een zeer strak controlesysteem gehanteerd te worden
wil het effectief zijn. Indien een bouwactiviteit met
een dergelijk risicoprofiel gepland is, verdient het aanbeveling om de voorgestelde preventiemaatregelen
opnieuw te evalueren om te bezien of daarin verbeteringen aangebracht kunnen worden. In het uiterste
geval kan dit tot de conclusie leiden dat aan die bouwactiviteit een zodanig hoog potentieel risiconiveau is
verbonden, dat het beter is om ervan af te zien.

b) Evalueren
Stap 5 wordt afgesloten met een evaluatieproces. Een
eerste „evaluatie” dient uitgevoerd te worden door degenen die de risicobeoordeling hebben uitgevoerd.
Voorafgaand aan het afsluiten van de beoordeling
dienen zij te verifiëren of zij tevreden zijn met het resultaat. Een onafhankelijke nadere evaluatie als onderdeel van een goedkeuringssysteem kan nuttig zijn,
met name in situaties met een hoog risico.
Er dient tevens een datum voor nog een andere uitgebreide evaluatie te worden vastgesteld. Bij die evaluatie dient rekening gehouden te worden met de ervaringen in het verleden en het vertrouwen dat er in de
risicobeoordeling bestaat.
➜➜ Zie Bijlage 3 — Registratieformulier voor risicobeoordelingen, blz. 132

1.3.6. Geïntegreerde risicoregisters
Er zullen zich situaties voordoen waarin bepaalde belanghebbenden bij een bouwproject een bijdrage
kunnen leveren aan het elimineren van de gevaren en
het verminderen van de risico’s waarmee werknemers
van een andere belanghebbende worden geconfronteerd. Bij sommige bouwprojecten wordt ervoor gekozen om een dergelijke samenwerking te formaliseren
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in de vorm van een geïntegreerd risicoregister voor het
project ook al is dat op grond van de bouwplaatsenrichtlijn niet vereist.

Goede praktijken

Gebruikmaken van geïntegreerde risicoregisters met
het oog op een samenwerking tussen een aantal betrokken partijen om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk gedurende een bouwproject
gezamenlijk te beheren.
Tot de partijen die hierbij belang kunnen hebben,
behoren opdrachtgevers, ontwerpers, coördinatoren,
ondernemingen/aannemers, werknemers en hun
vertegenwoordigers, leveranciers en dergelijke.
Voor een geïntegreerd risicoregister is het nodig dat
de betrokken partijen gezamenlijk een risicobeoordeling uitvoeren en voor het project één enkel overkoepelend document opstellen (het risicoregister).
Het voordeel van een geïntegreerd risicoregister is
dat alle partijen betrokken zijn bij het vaststellen van
de gevaren. Daarbij is het van cruciaal belang dat zij
een gedeelde verantwoordelijkheid op zich nemen
voor het elimineren van die gevaren en voor de
vermindering van risico’s tijdens de looptijd van een
project. In dat verband dienen er zodanige afspraken
gemaakt te worden dat de partijen die het meeste
effect kunnen sorteren, bepaalde taken toegewezen
krijgen. De coördinator die in de uitwerkingsfase
verantwoordelijk is voor veiligheids- en gezondheidskwesties, is de aangewezen persoon om een geïntegreerd risicoregister op te zetten voor de betrokken
partijen in het projectteam. Bij afwezigheid van
een dergelijke coördinator kan het nuttig zijn voor
opdrachtgevers, ontwerpers en ondernemingen/aannemers om eenvoudige geïntegreerde risicoregisters
te ontwikkelen die de aard en de omvang van de
gevaren in aanmerking nemen.
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1.4. Meer voorbeelden van de toepassing van de algemene
preventieprincipes
In onderstaande tabel zijn voorbeelden opgenomen van de wijze waarop de algemene preventieprincipes in de
praktijk toegepast kunnen worden tijdens de ontwerpfase, de bouwfase en tijdens daaropvolgende bouwwerkzaamheden.
Algemeen principe
1. Voorkomen van
risico’s

Tijdens de ontwerp- en uitwerkingsfase
Voorbeeld 19

Tijdens de bouwfase
Voorbeeld 20

Aannemers moeten samenwerken om bepaalde
werkzaamheden van elkaar los
te koppelen, zoals: 1. het gebruik van brandbare materiaEr dienen vaste hefbalken etc.
len in de buurt van open vuur;
aanwezig te zijn voor het ver2. het werken in ruimten onder
plaatsen van zware materialen
een gebied waar metaalwertijdens installatie en onderken worden opgetrokken.
houd.
Voorbeeld 23
2. Evalueren van risico’s Voorbeeld 22
die niet kunnen worIn het voorbeeld van het
In een bestaand warenhuis
den voorkomen
atrium (zie linkerkolom) zag de
moest een nieuw atriumdak
worden geïnstalleerd, maar de aannemer dat voorbijgangers
op straat bij het takelen van
opdrachtgever wilde tijdens
materialen van de vrachtwade werkzaamheden niet
gen naar de werkplek risico
dichtgaan. De gevaren voor
liepen. Over het trottoir werd
het publiek zijn tijdens de
ontwerpfase geïnventariseerd een zware, tijdelijke stellage
opgebouwd en een deel van
en er is gezocht naar mogede weg werd afgesloten om
lijkheden om voor de werkvoldoende werkruimte te
nemers een sterk platform te
hangen onder het nieuwe dak creëren en de weggebruikers
te beschermen.
waarbij het publiek beneden
zou worden beschermd. In het
ontwerp is ook rekening gehouden met de grootte van de
nieuwe onderdelen en met het
gemakkelijk kunnen optakelen
en veilig kunnen assembleren.
Er moet voor de bouwfase en
de daarop volgende onderhoudsfase voldoende werkruimte ingepland worden.

De installatie van het tijdelijke
werkplatform werd tijdens de
sluitingsuren gepland.
3. Bestrijding van de
risico’s bij de bron

Voorbeeld 25

Voorbeeld 26

Tijdens het ontwerp van een
nieuw appartementencomplex
werd besloten om gebruik
te maken van geprefabriceerde trappen, zodat zo snel
mogelijk werd voorzien in een
goede, veilige toegang tot het
gebouw (dit leidde ook tot een
korte bouwcyclus per etage).

Lawaai: een aannemer koos
voor stillere apparatuur in
overeenstemming met Machinerichtlijn 98/37/EG.

Tijdens daaropvolgende
constructiewerkzaamheden
Voorbeeld 21
In ruimten van warenhuizen
waar over het algemeen
mensen aanwezig zijn, dient
het onderhoud buiten de normale werktijden te geschieden
om risico’s voor anderen te
beperken.

Voorbeeld 24
Bij de planning van een renovatie van een kleine spoorbrug in een ontoegankelijk
berggebied, bleek dat het niet
mogelijk was om de spanning van de bovengrondse
elektriciteitskabels af te halen,
hetgeen een gevaar vormde
bij de graafwerkzaamheden.
Een grondgraafmachine werd
zeer solide vastgemaakt op
een spoorwagon ten behoeve
van zowel het transport als het
graven ter plaatse.
De reikhoogte van de machine
was mechanisch beperkt zodat
de gevarenzone nabij de kabels buiten bereik bleef van de
machine. Er werden duidelijke
bedieningsinstructies opgesteld en in praktijk gebracht.
Al het materieel werd geaard.
Voorbeeld 27

Tijdens de ontwerpfase werd
al rekening gehouden met
de risico’s verbonden aan het
periodieke onderhoud van een
inlineturbine van een waterVallend materiaal: bij de grondkrachtcentrale. Er werd een
verankering van een helling
sluisdeur ontworpen om de
ter voorkoming van aardverinlaat tijdelijk af te sluiten van
schuivingen en vallend gehet water. Ook werden er eleksteente moesten verschillende
trische controlesystemen voor
ankerlagen worden bevestigd.
de sluisdeur en de turbine
Het werk werd van boven naar
ontworpen om te voorkomen
beneden uitgevoerd zodat de
dat de turbine tijdens het
werknemers bij de werkzaamonderhoud per ongeluk in
heden niet getroffen konden
werking werd gesteld.
worden door vallend gesteente.
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Algemeen principe
4. Aanpassing van het
werk aan de mens,
met name voor wat
betreft de inrichting
van de arbeidsplaats
en de keuze van
werkuitrusting en
werk- en productiemethoden, met name
om monotone arbeid
en tempogebonden
arbeid draaglijker
te maken en de
gevolgen daarvan
voor de gezondheid
te beperken

5. Rekening houden
met de ontwikkeling
van de techniek

6. Vervanging van dat
wat gevaarlijk is
door dat wat niet
gevaarlijk of minder
gevaarlijk is
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Tijdens de ontwerp- en uitwerkingsfase
Voorbeeld 28
Tijdens de ontwerpfase bleek
dat een onderhoudsschacht
groter moest worden gemaakt
om te zorgen dat de werknemers ergonomisch konden
werken.

Voorbeeld 31
Bij een treinstation moest
een nieuwe voetgangerstunnel worden gebouwd. De
grondstructuur was slecht en
er bestond instortingsgevaar
waardoor de werknemers en
anderen (zoals treinpassagiers)
risico liepen. In het ontwerp
werd voor een oplossing
gekozen waarbij voorgestorte
blokken onder de rails werden
gekrikt. Er was tevens voorzien
in een instrumentarium voor
grond- en railinspecties en in
een afstemming van de kriken spoorwegactiviteiten.
Voorbeeld 34
Voor het maken van een tunnel met opgespoten betonnen wanden werd gekozen
voor een nat in plaats van een
droog betonmengsel teneinde
stofvorming te voorkomen.
Voor de start van het werk
deelde de ontwerper aan de
opdrachtgever mee dat er
meer tijd nodig was om proefmengsels te maken en testpanelen op te spuiten, maar dat
de voordelen van de nieuwe
methode zeer groot waren.

Tijdens de bouwfase
Voorbeeld 29
In een gebouwencomplex
moest op grote hoogte een
reeks parallelle leidingen
worden geïnstalleerd. De aannemer zag dat werken boven
het hoofd op een dergelijke
hoogte risico’s met zich meebracht en besloot om geprefabriceerde stellages te laten
maken ter ondersteuning van
delen gereed leidingwerk. Speciale trolleys met hydraulische
hefarmen werden gebruikt
om de stellages op te tillen
en werkplatforms te creëren
tijdens de installatie.
Voorbeeld 32

Tijdens daaropvolgende
constructiewerkzaamheden
Voorbeeld 30
In een theaterzaal bevond zich
een aantal grote verlichtingsclusters op ontoegankelijke
hoogte. Er werden gemotoriseerde systemen geïnstalleerd
om de clusters te laten zakken
zodat zij veilig konden worden
gereinigd en onderhouden.

Voorbeeld 33

Voor het afsnijden van de
uiteinden van ter plaatse
gestorte funderingspijlers zijn
speciaal gemaakte hydraulische scharen toegepast om
het gebruik van handmatige
pneumatische boormachines
te vermijden.

Het externe profiel van een
gebouw zorgde voor een verhoogd risico bij het periodieke
glazenwassen.

Voorbeeld 35

Voorbeeld 36

In het voorbeeld van de tunnel (zie linkerkolom) koos de
aannemer voor op afstand
bedienbare spuitmachines
zodat de werkers niet in
aanraking zouden komen met
risicozones.

Een gespecialiseerd bedrijf in
het reinigen van stenen gevels
ging van zandstralen over
op een watersproeimethode
zodat de werkers niet meer in
aanraking zouden komen met
het fijne siliconenpoeder.

Het projectteam had dit al
voorzien en een gespecialiseerd bedrijf in de arm
genomen om een hangkooi
te ontwerpen en te installeren
waarmee alle ramen goed
bereikbaar waren.

Algemeen principe
7. Planning van de
preventie met het
oog op een samenhangend geheel dat
de volgende aspecten in de preventie
integreert: techniek,
organisatie van
het werk, arbeidsomstandigheden,
sociale betrekkingen
en invloed van de
omgevingsfactoren
op het werk

Tijdens de ontwerp- en uitwerkingsfase
Voorbeeld 37

De deelnemers aan een
projectteam bij een petrochemische fabriek besloten samen
om het veiligheids- en gezond
heidsprofiel van het project
te verbeteren door vanaf het
begin een geïntegreerde aanpak te hanteren. De opdrachtgever zag de noodzaak van de
aannemers om de risico’s te
verkleinen en de aannemers
onderkenden de specifieke gevaren van het werk ter plaatse.
De opdrachtgever zorgde voor
een introductiecursus en voor
de nodige voorzieningen op
de bouwplaats. De aannemers
schaarden zich achter het veiligheids- en gezondheidsprogramma „gedragsverandering”
van de opdrachtgever.
8. Voorrang voor maat- Voorbeeld 40
regelen inzake collecIn het ontwerp van de
tieve bescherming
voorgestorte beplating voor
boven maatregelen
een gebouw met meerdere
inzake individuele
verdiepingen werd de plaats
bescherming
van de horizontale voegen
zodanig gekozen dat er voor
degenen die de betonlaag op
de volgende etage moesten
aanbrengen, tegelijkertijd een
reling ontstond.
9. Verstrekken van pas- Voorbeeld 43
sende instructies aan
De coördinator voor veiligheid
de werknemers
en gezondheid tijdens de projectvoorbereiding ontwikkelde
voor de reparaties en verbetering van een ziekenhuis:
• een gezamenlijke aanpak
voor het annoteren van
tekeningen teneinde de
informatie te verzamelen
over essentiële voorzieningen die gedurende de hele
bouwfase moesten blijven
functioneren; en,
• een gemeenschappelijk
systeem voor het voorlichten van de werknemers over
specifieke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s.

Tijdens de bouwfase
Voorbeeld 38

Tijdens daaropvolgende
constructiewerkzaamheden
Voorbeeld 39

De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de uitvoeringsfase en de
aannemers van een project
zagen de voordelen van een
samenwerking met de werknemers ter bevordering van een
samenhangend, overkoepelend preventiebeleid. Speciale
aandacht werd besteed aan
het opzetten van een effectieve uitwisseling van informatie
over veiligheid en gezondheid
voor het gehele project en aan
het promoten van inspraak
door de werknemers (opendeurbeleid richting managers,
ideeën- en klachtenbus en een
veiligheidcomité van werknemers).

Degenen die verantwoordelijk
waren voor het beheer van het
periodiek onderhoud van een
grote fabriek onderkenden
dat verschillende vakmensen
moesten worden ingeschakeld
voor bepaalde klussen op
moeilijk bereikbare plekken. Het werk werd zodanig
gepland dat het tegelijkertijd
kon worden uitgevoerd en
dat er veilige voorzieningen
(steigers e.d.) werden geïnstalleerd die voor alle betrokken
vakmensen geschikt waren.
Dit droeg bij aan de veiligheid
en gezondheid en reduceerde
tegelijkertijd de kosten van het
onderhoud.

Voorbeeld 41

Voorbeeld 42

Voor de gebruikers van de
doorgaande wandelroutes op
de bouwplaats werden netten
gespannen en steigerconstructies gebouwd om de voetgangers te beschermen tegen
vallende materialen.

Vaste obstakels aan de randen
van dakterrassen beschermden iedereen tijdens het
onderhoud tegen vallen.

Voorbeeld 44

Voorbeeld 45

Aannemers die een dagelijkse
voorlichtingsbijeenkomst
organiseerden over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s
die aan het werk op de betreffende dag verbonden waren.

De gebruiker van een bouwwerk zorgde ervoor dat het
veiligheids- en gezondheidsdossier te allen tijde
beschikbaar was, zodat de
onderhoudsmedewerkers (inclusief degenen die betrokken
waren bij responsteams buiten
werkuren) bekend zouden zijn
met de niet zo voor de hand
liggende gevaren.
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Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 1
Doel
1. In deze richtlijn, die de achtste bijzondere richtlijn
is in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/
EEG, worden minimumvoorschriften vastgesteld
inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen als gedefinieerd in artikel
2, onder a).
2. Deze richtlijn is niet van toepassing op boor- en
winningswerkzaamheden in de winningsindustrieën in de zin van artikel 1, lid 2, van Besluit
74/326/EEG van de Raad van 27 juni 1974 houdende uitbreiding van de bevoegdheden van
het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de
gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen tot alle winningsindustrieën (12).
3. Richtlijn 89/391/EEG geldt ten volle voor het gehele in lid 1 bedoelde terrein, onverminderd de
meer dwingende en/of specifieke bepalingen
die in de onderhavige richtlijn zijn opgenomen.
Kaderrichtlijn 89/391/EEG is volledig van toepassing
op alle werkzaamheden, onverminderd de meer dwingende en/of specifieke bepalingen die in de bouwplaatsenrichtlijn zijn opgenomen.
In Bouwplaatsenrichtlijn 92/57/EEG worden minimumvoorschriften vastgesteld inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De bouwplaatsenrichtlijn is niet van toepassing op boor- en
winningswerkzaamheden in de winningsindustrieën

2.1. Wat is een „bouwplaats”?

Voorbeeld 46

Een aantal werknemers dat normaal gesproken
in een fabriek aan een productielijn werkte, kreeg
de opdracht om daar tijdelijk mee te stoppen om
de fabriek een nieuw verfje te geven. Aangezien
onderhoudswerk (inclusief verven) een activiteit is die
in bijlage 1 van de bouwplaatsenrichtlijn (zie hierna)
wordt genoemd, is die richtlijn ook van toepassing op
het schilderwerk dat die werknemers uitvoeren.
De delen van een bouwwerk waar geen civieltechnische of bouwwerkzaamheden plaatsvinden en die verder normaal functioneren, worden niet als bouwplaatsen aangemerkt.
Voorbeeld 47

Er vinden werkzaamheden plaats aan de buitengevels
van een ziekenhuis en in bepaalde afgezonderde ruimten. De betreffende ruimten en gevels zijn bouwplaatsen, maar de overige gedeelten van het ziekenhuis die
geen last ondervinden van de bouwwerkzaamheden,
worden niet als bouwplaats aangemerkt.

2.2. Wat is een „bouwwerk”?

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?

Artikel 2

Bijlage I

Definities

Niet-volledige lijst van civieltechnische
werken en bouwwerken bedoeld in artikel 2

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, hierna te
noemen „bouwplaatsen”: alle bouwplaatsen
waar civieltechnische werken of bouwwerken
worden uitgevoerd, waarvan de niet volledige
lijst in bijlage I is opgenomen;
Een bouwplaats kan iedere locatie omvatten waar zich
processen of activiteiten afspelen die onder punt 2.2
worden beschreven. Opgemerkt dient te worden dat
deze lijst niet uitputtend is.
➜➜ Voor meer informatie, zie punt 2.2 — Wat is een
„bouwwerk”?, blz. 32

32

In het overzicht in bijlage I bij de bouwplaatsenrichtlijn worden voorbeelden gegeven van civieltechnische
werken of bouwwerken. Andere werkzaamheden van
soortgelijke aard vallen ook onder het toepassingsgebied van de bouwplaatsenrichtlijn. De richtlijn is
bedoeld om de beroepsgerelateerde veiligheid en
gezondheid van werknemers op tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen te verbeteren. Dat betekent dat die
richtlijn van toepassing is op de bescherming van alle
werknemers die zich op een bouwplaats bevinden,
ook werknemers die doorgaans een ander soort werk
verrichten, maar die van de werkgever opdracht krijgen om bouwwerkzaamheden uit te voeren.

1.
2.
3.
4.

Graafwerken
Grondwerken
Bouw
Montage en demontage van geprefabriceerde
elementen
5. Inrichting of outillage
6. Verbouwing
7. Renovatie
8. Reparatie
9. Ontmanteling
10. Sloop
11. Instandhouding
12. Onderhouds-, schilders- en reinigingswerken
13. Sanering

➜➜ Zie punt 2.4 — Vereiste preventiedocumenten,
blz. 59
Belangrijk is dat de bouwplaatsenrichtlijn van toepassing is op bouwwerkzaamheden gedurende de gehele
„levenscyclus” van een bouwwerk, vanaf het allereerste begin tot aan de eventuele sloop of de recycling
van materialen op de bouwlocatie.
Voorbeeld 48

De volgende activiteiten kunnen als bouwwerk worden aangemerkt:
• het bouwen van voorzieningen voor tentoonstellingen;
• het neerzetten van tribunes voor het publiek bij
openluchtfestivals.
De bouwplaatsenrichtlijn is ook van toepassing op de
veiligheid en gezondheid van werknemers die vervolgwerkzaamheden uitvoeren zoals het onderhoud van
gebouwen (inclusief reinigen en verven). Er komen in
de praktijk namelijk net zo veel mensen om bij onderhoudswerkzaamheden als bij nieuwe bouwwerken.
Dat betekent dat ontwerpers en andere betrokkenen
uit moeten gaan van een „levenscyclus”-perspectief.
De bouwplaatsenrichtlijn is niet van toepassing op de
veiligheid en gezondheid van de gebruikers van het
eindproduct. Hierop kunnen andere richtlijnen van
toepassing zijn.
In de bouwplaatsenrichtlijn wordt geen definitie gegeven van de term „bouwwerk” of „bouwproject” behalve
dat de term „bouwwerk” genoemd wordt in de definitie
van opdrachtgevers. Daarnaast wordt de term ook in
andere artikelen van de richtlijn gebruikt. Voor alle praktische doeleinden is een bouwwerk of bouwproject een
project dat voor een opdrachtgever wordt uitgevoerd
en dat civieltechnische of bouwwerkzaamheden omvat.
Goede praktijken

Het ligt uiteraard voor de hand dat er bij het ontwerp
ook met andere richtlijnen rekening wordt gehouden
zodat de veiligheid en gezondheid van gebruikers
gewaarborgd is. Opdrachtgevers verwachten immers
dat een opgeleverd bouwproject veilig gebruikt kan
worden.

Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

De bouwplaatsenrichtlijn is op alle civieltechnische
werken en bouwwerken van toepassing ongeacht de
duur van de werkzaamheden of het aantal betrokken
werknemers.

den kunnen ondervinden. Derhalve dient te allen tijde
tevens de nationale wetgeving geraadpleegd te worden.
Kaderrichtlijn 89/391/EEG verplicht werkgevers onder andere om risicobeoordelingen uit te voeren en
om samen te werken en de activiteiten af te stemmen
met andere werkgevers op dezelfde bouwplaats. Die
richtlijn blijft onverminderd van kracht op alle werkgevers die ook onder de Bouwplaatsenrichtlijn vallen. Op
grond van Richtlijn 92/57/EEG zijn sommige delen van
die kaderrichtlijn (en ook van andere richtlijnen) nu
ook van toepassing op zelfstandigen en op werkgevers
die zelf werkzaamheden op een bouwplaats uitvoeren.
➜➜ Zie Kaderrichtlijn 89/391/EEG, blz. 141
Voorbeeld 49

Een werkgever huurt een zelfstandige in om samen
met hem en zijn werknemers aan een bouwproject
te werken. Die werkgever en de zelfstandige dienen
maatregelen te nemen om hun eigen veiligheid en
die van andere werknemers te waarborgen.

2.2.1. Graafwerken, grondwerken en
sanering
Graaf- en grondwerken en saneringen vallen onder het
toepassingsgebied van de bouwplaatsenrichtlijn. Dergelijke activiteiten kunnen in het kader van allerlei bouwprojecten worden uitgevoerd, zowel in de voorbereidende fase van bouwwerken als als zelfstandige activiteit. De
bouwplaatsenrichtlijn is bijvoorbeeld van toepassing op
saneringswerkzaamheden en op graafwerkzaamheden
voor een schacht of een tunnel. Dergelijke werkzaamheden en andere complexe graafwerkzaamheden verdienen speciale aandacht, niet alleen vanwege de risico’s
voor degenen die het werk uitvoeren, maar ook met het
oog op de risico’s voor andere mensen.
Voorbeeld 50

Graaf- en grondwerken kunnen in het kader van
allerlei bouwprojecten of infrastructurele projecten
worden uitgevoerd. Graafwerkzaamheden voor de
fundering van een gebouw zoals weergegeven in
de illustratie en voor de afwatering vallen onder het
toepassingsgebied van de bouwplaatsenrichtlijn.
Tot de grondwerken behoren ook grondverzetwerkzaamheden om voorzieningen als een dam of een dijk
te creëren. Het veranderen van de loop van een waterweg valt eveneens onder grondwerkzaamheden.

De bouwplaatsenrichtlijn is niet van toepassing op de
veiligheid en gezondheid van mensen die geen bouwwerkzaamheden verrichten, maar die daarvan wel schadelijke gevolgen kunnen ondervinden, zoals voorbijgangers. Het ligt echter voor de hand dat de veiligheid en
gezondheid op een geïntegreerde wijze worden aangepakt en dat ook dergelijke aspecten in aanmerking
worden genomen. In sommige lidstaten is het op grond
van de wetgeving verplicht om alle mensen te beschermen die schadelijke gevolgen van bouwwerkzaamhe-
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2.2.2. Geprefabriceerde componenten
De montage en demontage van geprefabriceerde
elementen op de bouwplaats valt ook onder bouwwerkzaamheden. De bouwplaatsenrichtlijn is dus van
toepassing op de montage van geprefabriceerde componenten op de locatie waar zij geïnstalleerd worden.
De montage of demontage van geprefabriceerde componenten op een andere locatie dan de bouwplaats
valt niet onder bouwwerkzaamheden en dus ook niet
onder de richtlijn.
Voorbeeld 51

Een betonmenginstallatie die uitsluitend ten behoeve van een specifiek bouwproject op een bouwplaats
is geïnstalleerd, valt onder de bouwplaatsenrichtlijn.
Een betonmortelcentrale als zelfstandige industriële
faciliteit die aan talrijke projecten beton levert, valt
niet onder de bouwplaatsenrichtlijn.
Voorbeeld 52

Het periodieke onderhoud van machines en installaties dat op een bouwplaats zelf wordt uitgevoerd, valt
onder de bouwplaatsenrichtlijn.
Een grote hal voor het onderhoud van machines voor
een zeer omvangrijk project zou als een afzonderlijke
industriële activiteit aangemerkt kunnen worden
waar geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. De
bouwplaatsenrichtlijn is hierop niet van toepassing,
maar de betreffende activiteiten vallen wel onder
andere richtlijnen, zoals de kaderrichtlijn. Voor nadere
richtsnoeren hieromtrent dient tevens de nationale
wetgeving te worden geraadpleegd.
Voorbeeld 53

Logistieke werkzaamheden in verband met de levering
van geprefabriceerde betonnen beplatingselementen
op de bouwplaats en de daaropvolgende opslag-,
takel- en installatiewerkzaamheden vallen onder het
toepassingsgebied van de bouwplaatsenrichtlijn. De
richtlijn is echter niet van toepassing op de productie
van die betonnen elementen op een andere, aparte
locatie en op het vervoer naar de bouwplaats.

2.2.3. Outillage
De bouwplaatsenrichtlijn is van toepassing op alle
civieltechnische werken en bouwwerken die deel uitmaken van de outillage van een gebouw om het voor
gebruik geschikt te maken.
Voorbeeld 54

Om een school gereed voor gebruik te maken,
moesten de practicumlokalen voorzien worden van
werkbanken met stroom-, gas- en waterfaciliteiten.
Op de betreffende installatiewerkzaamheden is de
bouwplaatsenrichtlijn van toepassing.
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Een aantal inrichtingswerkzaamheden wordt over het
algemeen niet als civieltechnische of bouwwerken aangemerkt. Dergelijke activiteiten dienen echter goed op
de bouwwerkzaamheden te worden afgestemd indien
deze tegelijkertijd en op dezelfde locatie plaatsvinden,
niet in de laatste plaats omdat het op grond van de
Kaderrichtlijn verplicht is om alle werkzaamheden op
eenzelfde arbeidslocatie te coördineren.
Voorbeeld 55

In de laatste fasen vóór de oplevering van een hotel
moest er vloerbedekking worden gelegd en werd vrijstaand meubilair geïnstalleerd in de keukens, gemeenschappelijke ruimten en hotelkamers. Het projectteam
zag erop toe dat alle werknemers die deze taken
uitvoerden over dezelfde bescherming beschikten en
van dezelfde arbeidsvoorzieningen gebruik konden
maken als de andere werknemers op die locatie.
Het installeren van vrijstaand meubilair is op zich geen
bouwwerk in de zin van de bouwplaatsenrichtlijn,
maar het leggen van vloerbedekking is dat wel. Het
doorslaggevende principe is echter dat alle partijen
die beroepsmatig bij een bouwplaats betrokken zijn
en eenzelfde werkplek delen, samen dienen te werken
om de veiligheid en gezondheid van alle werknemers
te waarborgen, hetzij op grond van de bouwplaatsenrichtlijn hetzij op grond van de kaderrichtlijn.

2.2.4. Herinrichting en verbouwingen
Vervolgwerkzaamheden om een bestaand gebouw
opnieuw in te richten of te verbouwen vallen ook onder de bouwplaatsenrichtlijn. Dergelijke activiteiten
kunnen een verhoogd risico met zich meebrengen
vanwege de vaak complexe aard van het werk.
Zo kan het oorspronkelijke gebouw bijvoorbeeld gevaarlijke materialen bevatten, zoals asbest, die zonder
een grondig onderzoek wellicht over het hoofd worden gezien. Ook kan het aanbrengen van nieuwe verticale leidingen voor nutsvoorzieningen ertoe leiden
dat mensen vallen en kunnen slecht uitgevoerde structurele verbouwingen instortingen veroorzaken. Er kan
ook een gevaar bestaan op struikelen of uitglijden als
gevolg van een verkeerde tijdelijke opslag van nieuwe
materialen en afvalstoffen. Dit soort werkzaamheden
vergt vaak een extra inzet van middelen met het oog
op een goede planning vooraf en een adequaat beheer op de (ver)bouwplaats.
Voorbeeld 56

Een kantoorgebouw van veertig jaar oud was niet
langer als kantoor bruikbaar en werd tot appartementen verbouwd. Daarvoor waren aanzienlijke
verbouwingen noodzakelijk, ook met betrekking tot
de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.
De bouwplaatsenrichtlijn was op alle projectwerkzaamheden van toepassing.

Activiteiten op het gebied van instandhouding en
onderhoud (inclusief een nieuw verfje) vallen onder
het toepassingsgebied van de bouwplaatsenrichtlijn.
Werkzaamheden aan voorzieningen zoals personenliften, elektriciteit, verwarming en ventilatie dienen goed
voorbereid te worden. Hieraan dient bij voorkeur al in
de eerste ontwerpfase aandacht te worden besteed
zodat alle voorzieningen goed toegankelijk zijn en de
werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.
Glazenwassen is een activiteit waarmee eveneens tijdens de ontwerpfase rekening gehouden dient te worden zodat een opgeleverd project voldoet aan de vereisten van de Arbeidsplaatsenrichtlijn 89/654/EEG (9).
Voorbeeld 57

De buitengevel van een gebouw met een aantal
mooie stenen ornamenten was toe aan een periodieke onderhoudsbeurt. Tevens dienden er enkele
restauratiewerkzaamheden uitgevoerd te worden. Met
hogedrukspuiten en handmatig borstelwerk werd het
opgehoopte vuil verwijderd. De raamkozijnen werden
vanaf dezelfde steiger geverfd. Alle werkzaamheden
vielen onder de bouwplaatsenrichtlijn.

2.2.6. Renovaties en reparaties
Renovatie- en reparatieactiviteiten vallen onder het toepassingsgebied van de bouwplaatsenrichtlijn. Bij deze
werkzaamheden is het vaak noodzakelijk dat werknemers gedurende korte tijd toegang hebben tot locaties
waar zij een verhoogd risico lopen, tenzij deze risico’s
op adequate wijze worden afgedekt. Ook hier kan een
goed oorspronkelijk ontwerp de noodzaak voor en frequentie van dergelijke werkzaamheden beperken zodat
de opdrachtgever over een gebouw beschikt dat niet alleen veiliger is qua onderhoud, maar ook gedurende de
gehele „levenscyclus” kostenefficiënter is.
Voorbeeld 58

Het leidak van een stadhuis was toe aan uitgebreide
reparaties aan het voeglood, de dekplaten en andere
elementen. Daarnaast moesten sommige dakbalken
vervangen worden. De ingebouwde klokkentoren en
het uurwerkmechanisme dienden ook nagekeken
te worden. Alle werkzaamheden vielen onder de
bouwplaatsenrichtlijn. Het uurwerkmechanisme werd
uiteindelijk gedemonteerd en op een externe locatie
gereviseerd. Op die laatstgenoemde werkzaamheden
was Richtlijn 92/57/EEG derhalve niet van toepassing.

(9) Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid
voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG).
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2.2.5. Instandhouding en onderhoud
— Schilder- en schoonmaakwerkzaamheden

2.2.7. Ontmanteling en sloop
De Bouwplaatsenrichtlijn is ook van toepassing op de
afsluitingsfase van een „levenscyclus” van een bouwwerk wanneer het ontmanteld dan wel gesloopt gaat
worden. De richtlijn geldt ook voor een gedeeltelijke
ontmanteling of sloop.
Goede praktijken

Bij een goed ontwerp van een bouwwerk wordt er rekening mee gehouden dat de ontmantelings- en sloopwerkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.
Voorbeeld 59

Een groot fabrieksgebouw
bleek niet langer geschikt
als efficiënte productiefaciliteit, maar de bijbehorende kantoorgebouwen
waren wel nog voor dat
doel geschikt. Derhalve is
besloten om de kantoren
te laten staan, terwijl de
rest van het gebouw werd
gesloopt. De betreffende
sloopwerkzaamheden vielen onder de bepalingen
van de bouwplaatsenrichtlijn.

2.3. De partijen die bij
een bouwproject zijn
betrokken
2.3.1. Inleidende opmerkingen
Bij een bouwproject zijn veel partijen betrokken die als
team moeten samenwerken. Die samenwerking en onderlinge coördinatie is noodzakelijk om niet alleen een
succesvol verloop van het project te waarborgen, maar
ook de veiligheid en gezondheid van alle werknemers
in alle fasen van het oorspronkelijke bouwproject te
garanderen. Die samenwerking is tevens noodzakelijk
om die veiligheid en gezondheid gedurende de bouwactiviteiten in latere fasen van de gehele „levenscyclus”
van een bouwwerk te waarborgen.
Tot de partijen die een belangrijke rol spelen in bouwprojecten behoren:
• opdrachtgevers voor wie projecten worden uitgevoerd;
• bouwdirecties die namens opdrachtgevers handelen
tijdens de ontwerp- en/of uitvoeringsfase van het
bouwwerk;
• coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het projectontwerp;
zij spelen een belangrijke rol wat de veiligheids- en
gezondheidsaspecten betreft in de voorbereidende
fasen van een project;
• coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het project; zij spelen een be-
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•
•
•
•
•
•

langrijke rol wat de veiligheids- en gezondheidsaspecten betreft gedurende de uitvoering van een project;
ontwerpers van permanente of tijdelijke bouwwerken;
ondernemingen/aannemers en onderaannemers die
de bouwwerkzaamheden uitvoeren;
andere werkgevers;
zelfstandigen;
werknemers en vertegenwoordigers van werknemers
(inclusief locatiebeheerders en voormannen); en
leveranciers van bouwmaterialen en stoffen, bouwinstallaties, machines en uitrusting en handgereedschappen.

Gebruikers zijn ook essentiële belanghebbenden. Zij
kunnen betrokken zijn bij eventuele latere bouwwerkzaamheden waarop de bouwplaatsenrichtlijn van toepassing is. Zij hebben er daarnaast belang bij dat het
opgeleverde product op veilige wijze als werkplek gebruikt kan worden. Gebruikers kunnen over bepaalde
kennis of ervaringen beschikken die nuttig kan/kunnen
zijn voor andere betrokken partijen, zoals ontwerpers.
In de bouwplaatsenrichtlijn worden de verplichtingen,
verantwoordelijkheden en rechten gedefinieerd van
de belangrijkste betrokken partijen bij de veiligheid en
gezondheid tijdens bouwprojecten.
Het is belangrijk om op te merken dat de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid een kwestie is die
van belang is voor alle partijen die bij een bouwproject
zijn betrokken.
Voorbeeld 60

Een woningbouwproject wordt uitgevoerd door
een onderneming die tegelijkertijd als ontwikkelaar
en aannemer functioneert. Die onderneming is dus
zowel de opdrachtgever als de aannemer. Het bedrijf
is ook verantwoordelijk voor het ontwerp dat ofwel
door een interne ontwerper wordt gemaakt ofwel
door een externe ontwerper die volgens nauwgezette instructies en onder toezicht van het betreffende
bedrijf werkt. Dat betekent dat de ontwikkelaar/aannemer een aantal rollen moet vervullen op grond van
de bouwplaatsenrichtlijn.

2.3.2. Opdrachtgevers
a) Definitie
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 2

Voorbeeld 61

Een man wil zijn huis uitbreiden met een garage. Hij
is een opdrachtgever.
Voorbeeld 62

Een bouwbedrijf bezit een perceel
grond waarop het een wooncomplex
wil bouwen. Het bedrijf besluit om zelf
de bouwwerkzaamheden uit te voeren
en om de appartementen via een
gespecialiseerde onderneming te laten
verkopen.
In dit geval fungeert het bouwbedrijf
als opdrachtgever en als aannemer.
Voorbeeld 63

Instantie „A” is opgezet door andere overheidsinstanties (die allemaal eindgebruikers worden van
een nieuwe metrolijn) om een nieuwe metrolijn in
een stad te ontwikkelen. Het project wordt volledig
door de overheid gefinancierd. Het project wordt
uitgevoerd door een particuliere organisatie die de
metrolijn na oplevering gedurende vijf jaar dient te
exploiteren en te onderhouden. In dit voorbeeld is
instantie „A” de opdrachtgever.

b) Meer dan één opdrachtgever
Het is mogelijk dat er voor een afzonderlijk project
meerdere opdrachtgevers zijn, bijvoorbeeld wanneer
een aantal bedrijven besluit om gezamenlijk een project te financieren.
Er kan tijdens de looptijd van een project in verschillende fasen ook sprake zijn van verschillende opdrachtgevers, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf zijn
belang in het project aan een ander bedrijf verkoopt
voordat het project is afgerond.

[…]

Goede praktijken

b) opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk wordt
verwezenlijkt;

Het in situaties met meerdere opdrachtgevers schriftelijk vastleggen dat één van hen de leiding neemt
met betrekking tot de coördinatie van de taken van
de andere opdrachtgevers.

Een opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon
voor wiens rekening een project wordt verwezenlijkt
waarbij bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Het maakt daarbij niet uit of het een project met winstoogmerk is of niet.
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De definitie van opdrachtgever omvat natuurlijke personen zoals huizenbezitters en eigenaren van kleine
bedrijven maar ook rechtspersonen (of instanties),
zoals nationale en lokale overheidsinstanties. Tot slot
kunnen ook particuliere organen zoals bedrijven en
soortgelijke ondernemingen (inclusief liefdadigheidsinstellingen en organisaties zonder winstoogmerk) als
opdrachtgever aangemerkt worden.

Instantie „A” is door de overheid opgericht en gefinancierd om de eerste fasen van de bouw van een
nieuwe brug over een rivier te beheren. „A” krijgt de
beschikking over bepaalde overheidsmiddelen om
die eerste fasen te financieren tot er een concessiehouder genaamd „B” (een particuliere organisatie) is
gevonden om het project te voltooien en de brug te
onderhouden.
Aanvankelijk fungeert instantie „A” als opdrachtgever. Na de aanstelling van organisatie „B”, werd „B” de
opdrachtgever.

c) Taken van de opdrachtgever
Het is mogelijk dat opdrachtgevers niet over voldoende kennis omtrent bouwprocessen beschikken en dat
zij de deskundigheid missen die nodig is voor het ontwerpen en beheren van bouwprojecten.
Doorgaans zouden zij echter wel in staat moeten zijn
om prestatiecriteria vast te stellen waaraan het op te
leveren project moet voldoen. Daarnaast zouden zij
voldoende informatie moeten kunnen verstrekken
over de geplande bouwplaats en de onmiddellijke omgeving. Opdrachtgevers moeten doorgaans ook zeker
in staat zijn om te bepalen hoe hun projecten georganiseerd en uitgevoerd worden. Bovendien is het voor
hen van groot belang dat de latere onderhoudswerkzaamheden aan het bouwwerk gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden.
Opdrachtgevers kunnen middels hun keuze voor de
partijen die het project uitvoeren, aanzienlijke invloed
uitoefenen op de arbeidsgerelateerde veiligheid en
gezondheid. Zij kunnen een centrale rol spelen bij het
ontwikkelen van de veiligheids- en gezondheidscultuur voor het project. Zij hebben daarnaast de ideale
mogelijkheid om andere partijen aan te sporen om in
alle fasen van het bouwproject adequaat rekening te
houden met die veiligheid en gezondheid.
Door al deze factoren verkeren opdrachtgevers in een
sterke positie om gedurende de levenscyclus van hun
bouwproject een positieve invloed uit te oefenen op
de veiligheid en gezondheid tijdens de bouwwerkzaamheden.
Tot de belangrijkste functies van opdrachtgevers zoals
die in de bouwplaatsenrichtlijn worden genoemd, behoren:
• het aanstellen van bouwdirecties die hen kunnen ondersteunen, mochten zij dat wenselijk achten;
• het sturen van een voorafgaande kennisgeving aan
de bevoegde autoriteit;
• het aanstellen van een of meer coördinatoren inzake
veiligheid en gezondheid indien dit vereist is;
• het (doen) opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen indien dit vereist is; en
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Voorbeeld 64

• het in aanmerking nemen van de algemene preventieprincipes tijdens de ontwerp- en uitwerkingsfase
van het project, inclusief een indicatie van de looptijd
van het project.
Te allen tijde dient ook de nationale wetgeving geraadpleegd te worden omdat deze in sommige lidstaten aanvullende verplichtingen aan opdrachtgevers
oplegt.
Voorbeeld 65

Een bepaalde opdrachtgever speelde een belangrijke
rol tijdens de aanbesteding. Door in plaats van „de
laagste prijs” het beginsel van „het meeste waar voor
je geld” als uitgangspunt te kiezen, nam de opdrachtgever in de kostenbegroting van het project ook een
post „veiligheid en gezondheid” op.
Een andere opdrachtgever gaf aan hoeveel waarde
hij aan arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid hechtte door een uitgebreid beleidsplan over
dit onderwerp op te stellen met de organisatie en
regelingen die op dit punt operationeel moesten
zijn.
Bouwdirecties
In Richtlijn 92/57/EG is vastgelegd dat opdrachtgevers,
mochten zij dat wensen, een bouwdirectie kunnen
aanstellen die namens hen mag optreden. Dit is met
name nuttig wanneer opdrachtgevers niet over de
kennis, ervaring of middelen beschikken om de functies uit te voeren die hen op grond van de bouwplaatsenrichtlijn zijn toegewezen.
➜➜ Zie punt 2.3.3 — Bouwdirecties, blz. 40
Voorafgaande kennisgeving
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 3
[…]
3. De opdrachtgever of de bouwdirectie doet een
overeenkomstig bijlage III opgestelde voorafgaande kennisgeving vóór de aanvang van de
werkzaamheden aan de bevoegde autoriteiten
toekomen in het geval van bouwplaatsen
— waar de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer dan 30 werkdagen is en waar meer
dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk
zijn, of
— waarvan de vermoedelijke duur langer dan 500
mandagen is.
De voorafgaande kennisgeving moet zichtbaar op
de bouwplaats worden aangeplakt en zo nodig
worden bijgewerkt.
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Indien een voorafgaande kennisgeving vereist is, dienen opdrachtgevers deze aan de bevoegde instantie
voor arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid te
doen toekomen. NB: indien er een bouwdirectie is aangesteld, kan ook deze de voorafgaande kennisgeving
namens de opdrachtgever aan de betreffende instantie doen toekomen.
➜➜ Zie punt 2.4.1 — Voorafgaande kennisgeving,
blz. 60
Aanstellen van coördinatoren voor veiligheids- en
gezondheidskwesties
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 3
Coördinatoren — veiligheids- en gezondheidsplan
— voorafgaande kennisgeving
1. De opdrachtgever of de bouwdirectie stelt een
of meer coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid, als omschreven in artikel 2, onder e)
en f ), aan voor een bouwplaats waarop verscheidene ondernemingen werkzaam zullen zijn.
Met het oog op de coördinatie van de te verrichten
ontwerp- en bouwwerkzaamheden dienen opdrachtgevers personen of organisaties aan te stellen om toezicht te houden op de coördinatie van veiligheids- en
gezondheidskwesties tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfasen van het project. Elke rechtspersoon of
natuurlijke persoon (inclusief personen die een van de
functies vervult zoals die in de bouwplaatsenrichtlijn
worden genoemd) kan de rol van coördinator spelen,
mits hij over de benodigde deskundigheid en middelen beschikt.
Bij het aanstellen van coördinatoren is het essentieel
dat opdrachtgevers al het redelijkerwijs mogelijke
doen om zich ervan te vergewissen dat de betreffende
coördinatoren deskundig genoeg zijn om hun taken
op veiligheids- en gezondheidsgebied naar behoren
uit te voeren en dat zij voornemens zijn om een adequate hoeveelheid middelen aan die taken toe te wijzen.
De aard, de omvang en het toepassingsgebied van het
voorafgaande onderzoek naar de deskundigheid en
middelen zijn afhankelijk van de schaal, de complexiteit en de gevaren en risico’s die naar verwachting aan
het project verbonden zijn.
➜➜ Zie d), Kwalificaties van de coördinator inzake
veiligheid en gezondheid, blz. 44
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Goede praktijken

Coördinatoren die zodanig tijdig worden aangesteld dat
er bij besluiten die in de vroegste fasen van een project
worden genomen al rekening kan worden gehouden
met de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid.
Het aanstellen van coördinatoren dient schriftelijk te
gebeuren en ook schriftelijk door die coördinatoren
bevestigd te worden, zodat er geen onduidelijkheid
kan bestaan. Alle veranderingen in de aanstelling
dienen eveneens schriftelijk vastgelegd en bevestigd
te worden.
Indien een organisator of bedrijf tot coördinator
wordt benoemd, is het een goede praktijk om als
opdrachtgever te zorgen dat middels het contract of
de overeenkomst met die organisatie gewaarborgd
wordt dat er een specifieke natuurlijke persoon wordt
genoemd die, met het oog op de continuïteit, de
leidende rol bij de coördinatie zal spelen.
Het schriftelijk vastleggen van de afspraken die door
de opdrachtgever zijn gemaakt.
Het waarborgen van de samenwerking tussen coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties bij
het beheersen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de bouwplaats.
Het waarborgen dat de aangestelde coördinatoren
over de benodigde middelen en bevoegdheden
beschikken om hun taken uit te kunnen voeren.
Aantal coördinatoren
Er zijn twee coördinerende functies inzake veiligheid
en gezondheid bij bouwprojecten, één tijdens de uitwerkingsfase en één tijdens de uitvoeringsfase. Het is
mogelijk om één (rechts- of natuurlijk) persoon aan te
stellen voor het vervullen van beide taken. Het is ook
zonder meer toegestaan om meer dan één persoon
aan te stellen om een coördinatiefunctie uit te voeren.
In sommige situaties, bijvoorbeeld bij grote complexe
projecten, kunnen meerdere aanstellingen soms voordelen opleveren. Dit is echter eerder regel dan uitzondering en vergt een zeer zorgvuldige organisatie van
alle partijen om te waarbogen dat er geen sprake is
van verwarrende overlap of van „gaten” in de coördinatiewerkzaamheden.
Goede praktijken

Bij projecten met een laag risico zouden opdrachtgevers één enkele coördinator kunnen aanstellen voor
beide coördinatiefuncties. Het is ook mogelijk dat
een van de andere partijen die bij het bouwproject
zijn betrokken in een positie verkeert om beide taken
te vervullen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een
kleine aanbouw van een eenvoudig gebouw van de
opdrachtgever en indien de aannemer ook ontwerpdiensten verleent.

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 3
[…]
2. De opdrachtgever of de bouwdirectie ziet erop
toe dat er, vóór de opening van de bouwplaats,
een veiligheids- en gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5, onder b), wordt opgesteld.
De lidstaten mogen na overleg met de sociale
partners afwijken van de eerste alinea, tenzij het
gaat om:
— in bijlage II genoemde werken die bijzondere
gevaren meebrengen, of — werken waarvoor uit
hoofde van lid 3 van dit artikel een voorafgaande
kennisgeving vereist is.
Op grond van artikel 3 dienen opdrachtgevers of
bouwdirecties erop toe te zien dat er veiligheids- en
gezondheidsplannen worden opgesteld.
Op grond van artikel 5 dienen coördinatoren voor de
uitwerkingsfase van een bouwproject een veiligheidsof gezondheidsplan op te stellen of te laten opstellen.
Veiligheids- en gezondheidsplannen zijn voor alle
bouwprojecten verplicht (los van het feit of er wel of
geen coördinatoren aangesteld dienen te worden),
tenzij een lidstaat een afwijking heeft toegestaan in
overeenstemming met artikel 3, lid 2, van de bouwplaatsenrichtlijn.
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Veiligheids- en gezondheidsplannen

Goede praktijken

Het opnemen van preventiemaatregelen verband
houdende met het voorwerp van het bouwcontract
in zowel de technische specificaties voor de uitnodiging tot inschrijving als de contractuele bepalingen
voor de uitvoering van de opdracht, gecombineerd
met een adequaat kwaliteitsbeheer door de aanbestedende diensten.
➜➜ Voor meer informatie over dit en andere onderwerpen in verband met het plan wordt verwezen
naar punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
Rekening houden met de algemene preventie
principes
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 4
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
algemene principes
In de ontwerp-, studie- en uitwerkingsfasen van
het ontwerp van het bouwwerk worden de algemene preventieprincipes inzake veiligheid en
gezondheid, als vermeld in Richtlijn 89/391/EEG,
door de bouwdirectie en in voorkomend geval
door de opdrachtgever in acht genomen en wel
met name:
— bij de bouwkundige, technische en/of organisatorische keuzen in verband met de planning
van de verschillende werken of werkfasen die
tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden;

Afwijkingen zijn niet toegestaan indien projecten een
van de „bijzondere gevaren” met zich meebrengen die
in bijlage II worden genoemd, of indien er voor een
project een voorafgaande kennisgeving bij de bevoegde instanties ingediend moet worden. Opdrachtgevers
en bouwdirecties dienen zelf te controleren of er in de
nationale wetgeving afwijkingen zijn toegestaan die
op hun projecten van toepassing zijn.

— bij de raming van de duur van de verwezenlijking van deze verschillende werken of werkfasen.
Telkens wanneer zulks nodig blijkt, wordt tevens
rekening gehouden met veiligheids- en gezondheidsplannen en dossiers die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 5, onder b) of c), dan wel aangepast overeenkomstig artikel 6, onder c).

Opdrachtgevers en bouwdirecties dienen daarnaast
met de coördinatoren voor de uitwerkingsfase af te
stemmen of er een adequaat en toereikend plan is
opgesteld, voordat zij toestemming geven om met de
inrichting van de bouwplaats te beginnen.

Bouwdirecties en opdrachtgevers dienen tijdens de
uitwerkingsfasen van hun projecten rekening te houden met de algemene preventieprincipes. Dit is weliswaar een algemene verplichting, maar in artikel 4 worden twee kwesties speciaal benadrukt.

Indien er geen coördinator is aangesteld (omdat er bijvoorbeeld slechts sprake is van één aannemer), dienen
opdrachtgevers te waarborgen dat hun bouwdirectie,
hun aannemer dan wel een andere persoon een adequaat veiligheids- en gezondheidsplan opstelt. In sommige gevallen kan volstaan worden met een risicobeoordeling (inclusief maatregelen voor risicobeheer)
die door een aannemer in overeenstemming met de
kaderrichtlijn wordt opgesteld.

De eerste kwestie heeft betrekking op bouwkundige,
technische en/of organisatorische beslissingen die van
invloed zijn op de planning van de bouwwerkzaamheden. Bij dergelijke beslissingen dient altijd rekening
gehouden te worden met de algemene preventieprincipes, ongeacht of de werkzaamheden tegelijkertijd of
na elkaar plaatsvinden.
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Voorbeeld 66

Een bouwdirectie voor een project ter vervanging
van een brug zou kunnen overwegen om een
nieuwe brug naast de oude te bouwen en
vervolgens, wanneer de nieuwe brug klaar is, tijdens
een nachtelijke operatie de oude brug door de
nieuwe te vervangen. Met het oog op dergelijke
tijdelijke bouwfasen dienen kwesties als stabiliteit
en de noodzakelijke stut- en steigerwerkzaamheden
grondig onderzocht te worden.
De tweede kwestie heeft betrekking op de tijd die redelijkerwijs nodig is om een project af te ronden of,
indien de werkzaamheden in fasen plaatsvinden, de
tijd die nodig is om elke fase te voltooien. De gestelde
termijnen dienen realistisch te zijn waarbij het nuttig
kan zijn om gebruik te maken van ervaringen die bij
andere projecten met soortgelijke constructiemethoden zijn opgedaan.
Afhankelijk van de aanbestedingsstrategieën kunnen
opdrachtgevers aannemers de mogelijkheid bieden
om alternatieve ontwerpen en bouwmethoden voor
te stellen. De verplichtingen die aan bouwdirecties of
opdrachtgevers zijn opgelegd op grond van artikel 4,
dienen dan opnieuw geëvalueerd te worden aan de
hand van die alternatieve voorstellen. Daarbij moet
er ook rekening mee gehouden worden dat het waarschijnlijk noodzakelijk is om de veiligheids- en gezondheidsplannen en dossiers aan te passen.
Hoewel in beginsel alle algemene preventieprincipes
van toepassing zijn, is het mogelijk dat opdrachtgevers
met name aandacht willen besteden i) aan een risicogerelateerde aanpak voor het vermijden van risico’s en
het beoordelen en beheersen van de risico’s die niet
voorkomen kunnen worden, en ii) aan de noodzaak
om een samenhangend algemeen preventiebeleid te
creëren. Het eerste punt is essentieel voor het in de
hand houden van gevaren en risico’s. Het preventiebeleid vormt het fundament voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor een adequate samenwerking
van de betrokken partijen bij het bouwproject met het
oog op het beheren van de gevaren en risico’s die aan
dat project zijn verbonden.
Indien opdrachtgevers van mening zijn dat zij niet over
de deskundigheid beschikken om dergelijke beslissingen te nemen, kunnen zij overwegen om een bouwdirectie aan te stellen. Zij kunnen ook andere partijen
raadplegen die bij het project zijn betrokken, met
name wanneer het project klein en ongecompliceerd
is.
➜➜ Zie punt 1.2 — Algemene preventieprincipes,
blz. 18 en punt 2.3.3 — Bouwdirecties, blz. 40

Verantwoordelijkheden van opdrachtgevers
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 7
Verantwoordelijkheden van bouwdirecties, opdrachtgevers en werkgevers
1. Bouwdirecties of opdrachtgevers die een of
meer coördinatoren hebben aangesteld, belast
met de in de artikelen 5 en 6 genoemde taken,
zijn niet ontslagen van hun verantwoordelijkheden terzake.
Het aanstellen van coördinatoren ontslaat opdrachtgevers niet van hun verantwoordelijkheden.

2.3.3. Bouwdirecties
a) Definitie
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 2
[…]
c) bouwdirectie: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever
zorg draagt voor het ontwerp en/of de uitvoering en/of het toezicht op de uitvoering van het
bouwwerk;
Een natuurlijke of rechtspersoon wordt als bouwdirectie aangemerkt wanneer hij aan bovenstaande definitie voldoet. Daarbij zijn twee aspecten van belang: de
vraag of zij verantwoordelijk zijn voor het ontwerp of
de uitvoering van een project of voor het toezicht op
de uitvoering ervan en, zo ja, of zij bij die werkzaamheden namens een natuurlijke of rechtspersoon handelen die daartoe opdracht heeft verstrekt.
Voor de zaken die aan hen zijn gedelegeerd handelen bouwdirecties als vertegenwoordigers van een
opdrachtgever. Die opdrachtgevers dienen ervoor te
zorgen dat zij de bouwdirecties de bevoegdheden en
middelen geven om ook daadwerkelijk namens hen te
kunnen optreden.
Indien opdrachtgevers slechts bepaalde functies aan
bouwdirecties delegeren, dienen zij te waarborgen
dat er duidelijkheid bestaat over wie er welke functie
uitvoert. Opdrachtgevers en bouwdirecties dienen samen te werken om te zorgen dat de functies die hen
op grond van de bouwplaatsenrichtlijn toekomen, ook
adequaat worden ingevuld.
Het aanstellen van bouwdirecties ontslaat opdrachtgevers niet van hun verantwoordelijkheden.
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Een particuliere opdrachtgever wil een huis voor
eigen bewoning bouwen. Hij heeft echter niet de benodigde kennis om een dergelijk proces te beheren
(bijvoorbeeld het selecteren van een ontwerper en
een aannemer e.d.). In een dergelijk geval neemt de
opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid door het
aanstellen van een bouwdirectie.

b) Taken van de bouwdirectie
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
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Voorbeeld 67

2.3.4. Ontwerpers
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 2
[…]
c) bouwdirectie: iedere natuurlijke of rechtspersoon
die voor rekening van de opdrachtgever zorg
draagt voor het ontwerp en/of de uitvoering
en/of het toezicht op de uitvoering van het
bouwwerk;

Artikel 4
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk: algemene principes
In de ontwerp-, studie- en uitwerkingsfasen van het
ontwerp van het bouwwerk worden de algemene
preventieprincipes inzake veiligheid en gezondheid, als vermeld in Richtlijn 89/391/EEG, door de
bouwdirectie en in voorkomend geval door de opdrachtgever in acht genomen en wel met name:
—— bij de bouwkundige, technische en/of organisatorische keuzen in verband met de planning van
de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden;
—— bij de raming van de duur van de verwezenlijking
van deze verschillende werken of werkfasen. Telkens wanneer zulks nodig blijkt, wordt tevens
rekening gehouden met veiligheids- en gezondheidsplannen en dossiers die zijn opgesteld
overeenkomstig artikel 5, onder b) of c), dan wel
aangepast overeenkomstig artikel 6, onder c).
De taken van bouwdirecties komen overeen met die
van hun opdrachtgevers
➜➜ Zie punt 2.3.2 — Opdrachtgevers, blz. 36
Goede praktijken

Het controleren dat ontwerpers voldoende tijd hebben om hun ontwerp volledig af te ronden.
Het informeren van ontwerpers en aannemers in de
fase voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden op
basis van de belangrijkste informatie die de opdrachtgever in eerste instantie al heeft verstrekt in verband
met de veiligheids- en gezondheidsplannen.
Het controleren dat degenen die als ontwerpers en
aannemers (werkgevers en zelfstandigen) zijn aangesteld, deskundig zijn en over adequate middelen
beschikken om hun taken uit te voeren.

De taken van ontwerpers worden niet afzonderlijk in
de bouwplaatsenrichtlijn genoemd. In de definitie
van een bouwdirectie wordt wel specifiek melding gemaakt van (rechts- of natuurlijke) personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en die namens een
opdrachtgever handelen.
Of een ontwerper als bouwdirectie voor rekening van
een opdrachtgever handelt, dient bepaald te worden
aan de hand van de omstandigheden van ieder specifiek geval. Ontwerpers die van een opdrachtgever de
opdracht krijgen om ontwerpwerkzaamheden uit te
voeren voor een bouwproject, hebben op grond van
de bouwplaatsenrichtlijn bepaalde verplichtingen. Zij
dienen tijdens de verschillende fasen van het ontwerpproces met name rekening te houden met de algemene preventieprincipes.
➜➜ Zie punt 2.3.3 — Bouwdirecties, blz. 40
Ontwerpers die handelen namens andere betrokken
partijen die in de richtlijn worden genoemd (bijv. werkgevers zoals aannemers en onderaannemers), dienen
eveneens de algemene preventieprincipes in aanmerking te nemen om op de bouwplaats voor werknemers
(en andere personen) de risico’s te verminderen waaraan zij anders blootgesteld zouden worden (hoewel er
in de Bouwplaatsenrichtlijn niet op dergelijke situaties
wordt ingegaan).
Ontwerpers van standaarduitrusting (bijv. motoren,
pompen, ventilatoren en reguliere constructies van
onderdelen die in de bouw worden gebruikt e.d.) die
in bouwprojecten wordt toegepast, dienen ook rekening te houden met de algemene preventieprincipes
bij het evalueren van de wijzen waarop hun producten
gebruikt zouden kunnen worden.
➜➜ Zie punt 4.1.2 — Ontwerpfase, blz. 87

Het waarborgen dat de algemene preventieprincipes
ook worden toegepast indien er geen bouwdirectie is
aangesteld (bijvoorbeeld via het eigen personeel van
de opdrachtgever, via de ontwerpers of door degenen die het project voorbereiden en plannen).
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2.3.5. Coördinatoren voor veiligheidsen gezondheidskwesties
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?

Artikel 2

Artikel 3

[…]

Coördinatoren — veiligheids- en gezondheidsplan
— voorafgaande kennisgeving

e) coördinator inzake veiligheid en gezondheid
tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van
het bouwwerk: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de opdrachtgever en/of de bouwdirectie ermee belast is om tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk
de in artikel 5 bedoelde taken te vervullen;
f) coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de opdrachtgever en/of de bouwdirectie ermee belast
is om tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk de in artikel 6 bedoelde taken te vervullen.
Goede praktijken

Bij projecten met een laag risico kunnen beide coördinatortaken door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon ingevuld worden.
De bouwplaatsenrichtlijn kent aan coördinatoren specifieke taken toe. De aard en omvang van een project
en de bijbehorende gevaren en risico’s zijn bepalend
voor de vraag wie deze taken uitvoert en op welke wijze dat dient te gebeuren. Doel is om een toegevoegde
waarde te creëren met het oog op een succesvol beheer en een effectieve controle van risico’s en gevaren
die een project voor de veiligheid en gezondheid van
de betrokkenen met zich meebrengen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om onnodige bureaucratische
verplichtingen aan het projectbeheer toe te voegen.
Tot de fundamentele aspecten op dit gebied behoren
de volgende kwesties.
• Wanneer dienen er coördinatoren voor veiligheidsen gezondheidskwesties aangesteld te worden?
• Wie dient die coördinatoren aan te stellen?
• Wie kan er als coördinator aangesteld worden?
• Kunnen andere betrokken partijen op de bouwplaats
ook als coördinator fungeren?
• Op welk tijdstip dienen zij aangesteld te worden en
wanneer zijn hun taken afgerond?
• Wat zijn de taken van deze coördinatoren?
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a) Wanneer dienen er coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties aangesteld
te worden?

1. De opdrachtgever of de bouwdirectie stelt een
of meer coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid, als omschreven in artikel 2, onder e)
en f ), aan voor een bouwplaats waarop verscheidene ondernemingen werkzaam zullen zijn.
Het is verplicht om coördinatoren voor de veiligheid en
gezondheid aan te stellen wanneer er naar verwachting meer dan één onderneming/aannemer betrokken
zal zijn bij de uitvoering van een project.
➜➜ Zie punt 2.3.7 — Aannemers en onderaannemers,
blz. 56, voor de definitie van een onderneming/
aannemer
Door het gefragmenteerde karakter van de bouwsector zullen er doorgaans weinig projecten zijn waarbij
slechts één enkele aannemer is betrokken. In de praktijk zal er voor elke activiteit een aparte onderneming
worden ingeschakeld, tenzij er van wel zeer bijzondere
omstandigheden sprake is. Indien duidelijk mocht zijn
dat het project slechts één duidelijke activiteit omvat,
bijvoorbeeld bij het (opnieuw) inrichten van een pand of
bij een aantal kleinere werkzaamheden door een lokale
aannemer waarvan bekend is dat hij en/of zijn werknemers over de benodigde vaardigheden beschikken, mag
ervan uitgegaan worden dat hierbij slechts één enkele
aannemer betrokken zal zijn. In alle andere gevallen zal
er waarschijnlijk sprake zijn van meer dan een aannemer.

Voorbeeld 68

Het inwinnen van in ieder geval minimale deskundige adviezen, zelfs als er naar verwachting slechts één
aannemer bij het project betrokken zal zijn.
Het overwegen om ontwerpers of aannemers aan te
stellen voor het uitvoeren van de coördinatortaken,
mits zij over de benodigde kennis, vaardigheden,
ervaring en hulpmiddelen beschikken.

Een persoon wil zijn/haar eigen huis bouwen. De
opdracht gaat naar een kleine aannemer die de steun
moet inroepen van andere gespecialiseerde aannemers (voor de elektriciteit en het loodgieterswerk).
Dat betekent dat er meer dan één onderneming
op de bouwplaats actief zal zijn. Derhalve moeten
er coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties aangesteld worden.

Het waarborgen dat de coördinatoren bij hun werkzaamheden niet belemmerd worden door belangenconflicten.

c) Wie kan er als coördinator inzake veiligheid
en gezondheid aangesteld worden?

Het waarborgen dat de coördinatoren over de middelen en bevoegdheden beschikken om hun taken
adequaat uit te kunnen voeren.
Het in een vroeg stadium aanstellen van coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties voor de
uitwerkingsfase van een project zodat zij:
• opdrachtgevers of bouwdirecties kunnen ondersteunen bij haalbaarheidstudies naar de veiligheid
en gezondheid;
• projectteams kunnen assisteren bij het vaststellen,
elimineren of voorkomen van gevaren en risico’s;
• de deskundige adviezen en ondersteuning kunnen
verlenen waaraan opdrachtgevers of bouwdirecties
behoefte hebben.

b) Wie dient coördinatoren inzake veiligheid
en gezondheid aan te stellen?
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 3
Coördinatoren — veiligheids- en gezondheidsplan
— voorafgaande kennisgeving
1. De opdrachtgever of de bouwdirectie stelt een
of meer coördinatoren inzake veiligheid en
gezondheid, als omschreven in artikel 2, onder e) en
f), aan voor een bouwplaats waarop verscheidene
ondernemingen werkzaam zullen zijn.
De verantwoordelijkheid voor het aanstellen van coördinatoren berust bij de opdrachtgevers of bouwdirecties.
In de praktijk zullen de opdrachtgevers doorgaans de
vergoeding van coördinatoren betalen. Over het algemeen is het verstandig als opdrachtgevers de eventuele aanstellingen verrichten op basis van het advies van
hun bouwdirecties (indien aanwezig).
➜➜ Zie punt 2.3.7 — Aannemers en onderaannemers,
blz. 56, voor de definitie van een onderneming/
aannemer
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Goede praktijken

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 2
[…]
e) coördinator inzake veiligheid en gezondheid
tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van
het bouwwerk: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de opdrachtgever en/of de bouwdirectie ermee belast is om tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk
de in artikel 5 bedoelde taken te vervullen;
f) coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de opdrachtgever en/of de bouwdirectie ermee belast
is om tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk de in artikel 6 bedoelde taken te vervullen.
Bij deze kwestie staan de deskundigheid en de beschikbare middelen centraal. Het verdient aanbeveling
om de aard, omvang en complexiteit van het project
als uitgangspunt bij de aanstelling te nemen in combinatie met de risico’s die eraan zijn verbonden.
Een logische aanpak is om de behoeften van het project op het gebied van veiligheid en gezondheid te
evalueren en de coördinatoren op basis van het resultaat ervan aan te stellen.
De taak van coördinator kan uitgevoerd worden door:
• de onderneming of instantie die de opdracht verstrekt;
• een of meer ontwerp- of civieltechnische bedrijven;
• de hoofdaannemer;
• en „zelfstandige consultant“ die de rol van coördinator vervult;
• specifieke bedrijven die advies geven op het gebied
van veiligheid en gezondheid of die coördinatiediensten aanbieden;
• alle andere bevoegde personen.
Voorbeeld 69

Bij een klein project (een gelijkvloerse aanbouw
aan een huis) met een eenvoudige constructiemethode en kleine risico’s kan de natuurlijke persoon
(als opdrachtgever) over de deskundigheid en over
voldoende tijd en andere middelen beschikken om
de rol van coördinator op zich te nemen.
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Voorbeeld 70

Voorbeeld 71

Indien een bouwproject naar verwachting complexer
van aard is en de risico’s groter zullen zijn, is het
waarschijnlijk dat een persoon die alleen werkt niet
over de deskundigheid en middelen beschikt om de
taak van coördinator op adequate wijze uit te voeren.
In dergelijke gevallen is het verstandig om de rol van
coördinator toe te vertrouwen aan een bedrijf of een
professionele organisatie (d.w.z. een rechtspersoon).

Bij de bouw van een appartementencomplex kunnen
de volgende natuurlijke of rechtspersonen aan voornoemde criteria voldoen:

NB: In de nationale wetgeving van een aantal landen
kan er een verplichting opgenomen zijn dat er ongeacht de omvang of complexiteit van het project altijd
een rechtspersoon als coördinator aangesteld dient te
worden. In dergelijke gevallen dient de betreffende nationale wetgeving mede in acht te worden genomen.

• een architect, een civieltechnische/bouwkundige
specialist of een andere bouwkundige professional kan als coördinator inzake veiligheid en
gezondheid fungeren tijdens de uitwerkingfase
van het project, d.w.z. het gaat om personen met
de kwalificaties, ervaring en vaardigheden om het
ontwerp van bouwwerken van een soortgelijk type
en vergelijkbare omvang te beheren in combinatie
met voldoende deskundigheid op het gebied van
veiligheids- en gezondheidskwesties;
• een gekwalificeerde en
ervaren management
professional op bouwgebied,
een civieltechnische/
bouwkundige specialist of
andere bouwkundige
professional kan als
coördinator inzake
veiligheid en gezondheid
tijdens de uitvoeringsfase
van het project fungeren,
d.w.z. het gaat om personen met de kwalificaties,
ervaring en vaardigheden om de constructie van
bouwwerken van een soortgelijk type en vergelijkbare omvang te beheren in combinatie met
voldoende deskundigheid op het gebied van
veiligheids- en gezondheidskwesties.

d) Kwalificaties van de coördinator inzake
veiligheid en gezondheid

Goede praktijken

Zelfs in dergelijke gevallen dient er een natuurlijk
persoon of dienen er natuurlijke personen van dat
bedrijf e.d. aangewezen te worden om voor iedereen
duidelijk te maken waar ze in verband met de coördinatie terecht kunnen.
Tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden,
dient er voor elke fase (uitwerking en verwezenlijking)
slechts één coördinator aangesteld te worden. Indien
nodig, kunnen zij door andere deskundigen ondersteund worden.
Indien er toch sprake is van meer dan één coördinator
voor elke fase, moeten er maatregelen worden genomen om een adequate samenwerking te waarborgen.
➜➜ Zie Aantal coördinatoren, blz. 39

Goede praktijken

Het vaststellen van de deskundigheid van coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties bij
een project aan de hand van:
• de vereiste kennis om als coördinator te kunnen
fungeren;
• de aantoonbare vaardigheden en ervaring bij soortgelijke projecten;
• een adequate kennis van ontwerp- en bouwwerkzaamheden en van arbeidsgerelateerde veiligheidsen gezondheidskwesties die specifiek verbonden
zijn aan het betreffende project gezien de aard en
complexiteit ervan; en
• de vraag of de betreffende kandidaten de opdrachtgever ervan kunnen overtuigen dat zij over toereikende middelen beschikken om de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s van het betreffende bouwproject succesvol aan te pakken.
Bij het beoordelen van de deskundigheid van een
rechtspersoon is het noodzakelijk om zowel de deskundigheid van de organisatie als van de personen die
de taak in het kader van het bouwproject in de praktijk
zullen gaan uitvoeren, in aanmerking te nemen.
Bij het beoordelen van andere betrokken partijen
dienen dezelfde brede uitgangspunten qua deskundigheid en middelen gehanteerd te worden.
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Het evalueren van de deskundigheid van de betreffende experts, hun staat van dienst en de beschikbare
middelen die zij voor het bouwproject kunnen inzetten.
Het aanstellen van een projectvertegenwoordiger
met adequate kwalificaties indien de coördinator
voor veiligheids- en gezondheidskwesties een rechtspersoon is (d.w.z. een bedrijf ).
Het inschakelen van andere deskundigen indien er
sprake is van complexe situaties (bijv. bij grote graafwerken in een omgeving die specifieke gevaren met
zich mee kan brengen).

e) Kunnen andere betrokken partijen als
coördinator inzake veiligheid en gezondheid
aangesteld worden?
Indien zij over de benodigde deskundigheid en middelen beschikken, kunnen opdrachtgevers, bouwdirecties of andere betrokken partijen ook als coördinator
voor veiligheids- en gezondheidskwesties fungeren.
Bovendien kunnen de taken van beide coördinatoren
inzake veiligheid en gezondheid (uitwerkings- en uitvoeringsfase) door dezelfde persoon worden bekleed,
mits deze over de benodigde deskundigheid en middelen beschikt.

Goede praktijken

Het waarborgen dat coördinatoren in staat zijn om
hun werk uit te voeren zonder dat er sprake is van
een belangenconflict met andere betrokken partijen
bij hetzelfde project.

f) Wanneer dienen coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid aangesteld te worden
en op welk moment eindigen hun taken?
Coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid voor
de uitwerkingsfase van een bouwproject dienen in
een zo vroeg mogelijk stadium te worden aangesteld,
zodat zij de opdrachtgevers vanaf het begin van het
project van advies kunnen voorzien.
Dergelijke coördinatoren dienen bij het project betrokken te blijven totdat alle voorbereidende werkzaamheden met het oog op de start van het project zijn afgerond
(inclusief het opstellen van de veiligheids- en gezondheidsplannen en de eerste stappen voor het samenstellen/bijwerken van de veiligheids- en gezondheidsdossiers) en ook alle ontwerpactiviteiten voltooid zijn.
Coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid voor
de verwezenlijkingsfase van een bouwproject dienen
hierbij betrokken te worden zodra zij een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren gezien de taken die zij moeten uitvoeren en de voordelen die hun betrokkenheid
kan opleveren in de fase voordat de werkzaamheden
op de bouwplaats daadwerkelijk van start gaan.
Het kan nuttig zijn om dergelijke coördinatoren aan
te stellen voordat er aannemers worden benaderd. Op
die manier kunnen zij hun opdrachtgevers adviseren
over de veiligheids- en gezondheidsaspecten die van
belang zijn bij de selectie van aannemers. Dergelijke
coördinatoren beschikken vaak over een uitgebreide
kennis van bouwprocessen die van groot voordeel kan
zijn voor ontwerpers. Daarnaast kan een vroegtijdige
aanstelling ook nog andere voordelen opleveren, met
name bij complexe bouwprojecten met grote risico’s.
Die coördinatoren dienen bij het project betrokken te
blijven totdat de bouwwerkzaamheden volledig zijn
afgerond en er een adequaat veiligheids- en gezondheidsdossier aan de opdrachtgever is overgelegd.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat bouwwerkzaamheden in een latere fase, zoals renovatie, reparatie en sloop, doorgaans als nieuwe projecten worden
aangemerkt met hun eigen ontwerp-, uitwerkings- en
uitvoeringsfasen.
Bij langdurige projecten is het niet ongebruikelijk dat
opdrachtgevers gebruik willen maken van de meest
recente technologie die er op het moment van aanbe-
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Indien een natuurlijk of rechtspersoon wordt aangesteld om meer dan één taak in te vullen, dient gewaarborgd te worden dat beide taken zodanig worden
uitgevoerd dat dit niet ten koste gaat van de andere
betrokken partijen of van de veiligheid en gezondheid.

steding van de opdracht beschikbaar is. Dit kan ertoe
leiden dat er tot op het laatste moment nog veranderingen in het ontwerp aangebracht moeten worden,
hetgeen weer nieuwe risico’s met zich mee kan brengen die onder aanzienlijke tijdsdruk aangepakt moeten worden. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn
dat de coördinator voor de uitwerkingsfase van het
project die nieuwe risico’s beoordeelt. Dat kan ertoe
leiden dat de opdrachtgever het advies krijgt om meer
tijd voor het project uit te trekken zodat het op een
veilige manier uitgevoerd kan worden. Wellicht dat de
opdrachtgever zelfs het advies krijgt om die veranderingen niet door te voeren, met name wanneer de betreffende technologie en bijbehorende voordelen nog
niet bewezen zijn.
Goede praktijken

Het waarborgen dat coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties in de uitvoeringsfase
zodanig vroeg bij het project worden betrokken dat
zij naadloos kunnen samenwerken met de coördinatoren die in de uitwerkingsfase voor veiligheids- en
gezondheidskwesties verantwoordelijk zijn.
Het opzetten van een intensieve samenwerking
tussen coördinatoren in perioden van parallelle
werkzaamheden wanneer verschillende personen
of organisaties de twee coördinatorrollen voor een
project vervullen.
Het waarborgen dat alle relevante informatie verband
houdende met het project op een soepele wijze van
de ene op de andere coördinator wordt overgedragen.
Het rekening houden met het feit dat er lang nadat
het project op de bouwplaats is begonnen, nog
steeds ontwerpactiviteiten nodig kunnen zijn, met
name bij complexe of langdurige projecten.
Het evalueren of het bij projecten met een laag risico
noodzakelijk is om het project met twee coördinatoren uit te voeren of dat het effectiever is om een
coördinator voor de uitvoeringsfase aan te stellen
die ook openstaande kwesties afhandelt die anders
tot de verantwoordelijkheid hadden behoord van de
coördinator voor de uitwerkingsfase van het project.

g) Wat zijn de taken van de coördinatoren
inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
voorbereidingsfase van een project?
De belangrijkste taken van coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties tijdens de voorbereidingsfase van een project zijn:
• het waarborgen dat de algemene preventieprincipes
in deze fase in acht worden genomen;
• het (doen) opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen;
• het zetten van de eerste stappen voor het opstellen
of bijwerken van veiligheids- en
• gezondheidsdossiers.
Hierna worden deze taken nader toegelicht.
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Waarborgen dat de algemene preventieprincipes
worden toegepast

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 5
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
a) coördineert de uitvoering van het bepaalde in
artikel 4;

➜➜ Voor meer informatie over artikel 4 wordt verwezen naar Rekening houden met de algemene preventieprincipes, blz. 37
De wijze waarop deze taak wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het betreffende project en van de gevaren
en risico’s die daaraan verbonden kunnen zijn. In dat
opzicht dienen coördinatoren samen te werken met
opdrachtgevers, bouwdirecties, ontwerpers en de partijen die de voorbereidingen treffen om met de werkzaamheden op de bouwplaats te beginnen.

Goede praktijken

Bij de kleinste projecten met een laag risico kunnen
informele bijeenkomsten en discussies tussen de
betrokken partijen ook al afdoende zijn.
Grote complexe projecten vereisen een meer
gestructureerde aanpak om alle gevaren en risico’s
in kaart te brengen en vast te stellen op welke wijze
deze geëlimineerd of tot aanvaardbare niveaus gereduceerd kunnen worden.
Het verdient aanbeveling dat coördinatoren de aanpak die zij voorstaan aan het begin van het project
met de andere betrokken partijen afstemmen.
Tijdens de voorbereidende fasen van een project is
het nuttig om samen te werken met andere belanghebbenden (inclusief ontwerpers) die in staat zijn en
een bijdrage te leveren aan het elimineren en reduceren van risico’s.
Doorgaans is een intensieve samenwerking met de
coördinator voor de uitvoeringsfase van het project
van essentieel belang.

Opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 5

Voor deze taak is het essentieel dat de nadruk op coördinatie wordt gelegd. Hiervoor is het noodzakelijk om
actief te zijn op de raakvlakken die er tussen de verschillende betrokken partijen bestaan zodat er gezien
de specifieke omstandigheden gestreefd kan worden
naar de beste oplossingen voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid gedurende alle latere
bouwwerkzaamheden.

Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren

Een nadruk op de arbeidsgerelateerde veiligheid en
gezondheid, op de gevaren en risico’s en op de wijze
waarop deze het beste aangepakt kunnen worden
door een goede samenwerking binnen het projectteam, betaalt zich op den duur altijd uit.

b) stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op,
of laat dit opstellen, waarin op de betrokken
bouwplaats toepasselijke regels staan vermeld,
eventueel rekening houdend met de exploitatiewerkzaamheden op de bouwplaats; dit plan
moet voorts specifieke maatregelen bevatten
met betrekking tot de werkzaamheden die behoren tot een van de categorieën van bijlage II;

Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
[…]

De ontwikkeling van veiligheids- en gezondheidsplannen moet als een permanent proces worden gezien
dat zowel tijdens de uitwerkingsfase als tijdens de uitvoeringsfase van het project voortdurend bijgewerkt
dient te worden.
Essentieel hierbij is dat er in de plannen regels worden
opgenomen die tijdens de bouwwerkzaamheden in
acht dienen te worden genomen om een betere arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid te waarborgen. In de plannen dient ook rekening te worden
gehouden met andere industriële werkzaamheden op
de bouwplaats indien er daardoor mogelijke gevolgen
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Voor tien specifieke categorieën werkzaamheden
dienen de plannen daarnaast gerichte maatregelen
te bevatten die op de bouwplaats genomen moeten
worden om de bijbehorende veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheersen. De betreffende categorieën
zijn opgenomen in bijlage II bij de bouwplaatsenrichtlijn.
Goede praktijken

Bij het opstellen van plannen is het een goede
praktijk om andere betrokken partijen en
belanghebbenden te raadplegen.
Nadat de bouwwerkzaamheden eenmaal zijn begonnen, is het de taak van de coördinatoren die tijdens de
uitvoeringsfase verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid, om de veiligheids- en gezondheidsplannen bij te werken.
De onderhavige handleiding bevat nadere adviezen
over veiligheids- en gezondheidsplannen.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
Veiligheids- en gezondheidsdossiers
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 5
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde
coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
[…]
c) stelt een dossier samen dat aan de kenmerken
van het bouwwerk is aangepast en waarin de
voor de veiligheid en de gezondheid nuttige
elementen staan vermeld waarmee bij eventuele
latere werkzaamheden rekening moet worden
gehouden.
Coördinatoren die tijdens de uitvoeringsfase verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid, dienen het initiatief te nemen voor het opstellen van veiligheids- en gezondheidsdossiers.
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op het terrein van de veiligheid en gezondheid kunnen optreden voor hetzij de bouwwerkzaamheden
hetzij voor die andere exploitatiewerkzaamheden/industriële activiteiten zelf.

Goede praktijken

Indien er al een dossier aanwezig is, kan het beter zijn
om dat dossier uit te breiden en bij te werken dan
om een heel nieuw dossier op te stellen.
Dossiers dienen informatie te bevatten die voor anderen, nadat het bouwwerk eenmaal is voltooid, relevant en nuttig is bij het voorbereiden en uitvoeren van
werkzaamheden tijdens de gehele „levenscyclus” van
het project.
Het is de bedoeling dat de coördinatoren op dit punt
de leiding nemen en dat de andere partijen die bij de
voorbereidingsfasen van het project zijn betrokken, de
benodigde informatie ter beschikking stellen.
De dossiers worden ter afronding overhandigd aan de
coördinatoren voor de uitvoeringsfase. Deze handleiding bevat ook nadere adviezen over veiligheids- en
gezondheidsdossiers.
➜➜ Zie punt 2.4.3 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers, blz. 64
➜➜ Voor voorbeelden van de informatie die in een
veiligheids- en gezondheidsdossier opgenomen
dient te worden, wordt verwezen naar Bijlage 6
— Veiligheids- en gezondheidsdossiers: inhoudelijke suggesties, blz. 139

h) Wat zijn de taken van coördinatoren inzake
veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase van een project?
De belangrijkste taken van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase van
een project zijn:
• het coördineren van de naleving van de algemene
principes inzake preventie en veiligheid tijdens de
uitvoeringfasen;
• het coördineren van de naleving door werkgevers en
zelfstandigen van de principes zoals vastgelegd in artikel 8 van de bouwplaatsenrichtlijn;
• het coördineren van de naleving van het veiligheidsen gezondheidsplan door werkgevers en zelfstandigen;
• het organiseren van de samenwerking tussen werkgevers en zelfstandigen (inclusief veiligheids- en
werkbesprekingen);
• het coördineren van de controle op de juiste toepassing van de vastgestelde werkprocedures;
• het treffen van zodanige maatregelen dat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
• het bijwerken van de veiligheids- en gezondheidsplannen; en
• het bijwerken van de veiligheids- en gezondheidsdossiers.
In dit gedeelte van de handleiding wordt een samenvatting gegeven van de betreffende taken. Elders in
deze handleiding wordt nog verdere nuttige informatie over dit onderwerp verstrekt.
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Coördinatie van de naleving van de algemene preventieprincipes
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 6
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
a) coördineert de naleving van de algemene principes inzake preventie en veiligheid:
——bij de technische en/of organisatorische keuzen in verband met de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd;
——bij de raming van de duur van de uitvoering
van deze verschillende werken of werkfasen;
De pre-planning is essentieel voor een veilig verloop van
bouwprojecten. De coördinatoren spelen een cruciale rol
tijdens de uitvoeringsfasen van projecten, ongeacht of
de bouwactiviteiten door verschillende personen tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd. De coördinatoren
dienen de naleving van zowel de veiligheid als de algemene preventieprincipes te coördineren. Zij dienen dit
tijdens de uitvoeringsfase van projecten te doen bij:
• het maken van keuzen over de wijze waarop de
bouwactiviteiten worden georganiseerd;
• het maken van keuzen over technische kwesties; en
• het maken van keuzen over de benodigde termijn
om de verschillende werkfasen en het bouwwerk in
zijn geheel uit te voeren.
Coördinatoren houden zich uitsluitend met veiligheids- en gezondheidskwesties bezig. Zij zijn op grond
van de bouwplaatsenrichtlijn bijvoorbeeld niet verplicht om bouwwerkzaamheden te plannen met andere doeleinden voor ogen, zoals het bevorderen van
de voortgang van de werkzaamheden in het algemeen
(hoewel de bouwplaatsenrichtlijn ook geen verbod
kent op het uitvoeren van andere taken die eventueel
tussen de partijen kunnen worden overeengekomen,
mits dergelijke aanvullende verplichtingen niet ten
koste gaan van de effectiviteit van de coördinator). De
taken van coördinatoren op grond van de bouwplaatsenrichtlijn zijn specifiek bedoeld om te waarborgen
dat er bij de planning volledig rekening wordt gehouden met de veiligheid en met de algemene preventieprincipes en dat er voldoende tijd wordt ingeruimd
voor de verschillende fasen van de bouwwerkzaamheden. Dit vergt een intensieve samenwerking en goede
arbeidsrelatie tussen de coördinatoren en degenen die
de werkzaamheden plannen en beheren.
Coördinatoren dienen met name aandacht te besteden aan de wijze waarop de besluitvorming van invloed is op de manier waarop de bouwactiviteiten georganiseerd worden. Ook spelen zij een belangrijke rol
bij de keuzen omtrent technische kwesties.
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Indien coördinatoren besluiten moeten nemen over de
tijd die er voor de bouw beschikbaar moet zijn of indien
zij beheers- of technische keuzen moeten maken die gevolgen hebben voor de veiligheid of voor de algemene
preventieprincipes, kan het zijn dat zij overleg moeten
plegen met degenen die tijdens de projectuitvoering
verantwoordelijk zijn voor de bredere besluitvorming
(zoals opdrachtgevers, bouwdirecties en anderen).
Goede praktijken

Het in een vroeg stadium afspraken maken met
bouwdirecties, werkgevers en zelfstandigen over de
wijze waarop de coördinator met hen zal samenwerken om de coördinerende taken uit te voeren.
Het intensief samenwerken met degenen die de
grootste invloed hebben op de wijze waarop de
bouwwerkzaamheden uitgevoerd zullen worden.
Het waarborgen dat er in tijdschema’s en werkplannen voldoende tijd is ingeruimd om de activiteiten
op veilige wijze uit te kunnen voeren.
Goede praktijken

Het leveren van een zodanige bijdrage aan de planning
dat gewaarborgd wordt dat er geen onverenigbare
activiteiten op hetzelfde moment plaatsvinden.
Het onderhouden van contacten met de
coördinatoren voor de uitwerkingsfase van het
project met het oog op de besluitvorming over de
tijd die nodig is voor de uitvoering van het project (in
alle fasen) en in verband met het opstellen van het
veiligheids- en gezondheidsplan.
Het tijdens de uitvoeringsfase samenwerken met
andere betrokken partijen (inclusief ontwerpers) die
een bijdrage kunnen leveren aan het elimineren van
gevaren en aan het reduceren van risico’s.
➜➜ Zie Hoofdstuk 1 — Algemene preventieprincipes
inzake veiligheid en gezondheid op het werk, blz. 17
Coördinatie van de naleving door werkgevers en
zelfstandigen van de in artikel 8 van de bouwplaatsenrichtlijn genoemde principes
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 6
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
[…]
b) coördineert de tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen, om ervoor te zorgen dat de
werkgevers en, indien dat nodig is voor de bescherming van de werknemers, de zelfstandigen:
——de in artikel 8 genoemde principes coherent
toepassen,

Op grond van artikel 8 zijn werkgevers en eventueel
ook de zelfstandigen verplicht om de principes toe te
passen die in artikel 6 van kaderrichtlijn 89/391/EEG
worden vermeld. Samengevat zijn zij op grond van artikel 6 van de kaderrichtlijn verplicht om:
• maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen, om risico’s te
voorkomen, om informatie te verstrekken en opleidingen aan te bieden, alsmede om voor de organisatie en de benodigde middelen te zorgen met het
oog op het verwezenlijken van deze doelstellingen,
waarbij het noodzakelijk is om die maatregelen van
tijd tot tijd ook aan te passen teneinde veranderingen
in de omstandigheden in aanmerking te nemen en
de huidige situatie te verbeteren;
• de algemene preventieprincipes in acht te nemen;
• risicobeoordelingen uit te voeren en preventieve
maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid voor alle activiteiten en op alle managementniveaus te verbeteren;
• in aanmerking te nemen in hoeverre werknemers ingevoerd zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid;
• werknemers (en/of hun vertegenwoordigers) te raadplegen bij de introductie van nieuwe technologieën;
• passende instructies aan werknemers te geven voordat zij toegang hebben tot zones met ernstige en
specifieke gevaren;
• samen te werken en hun activiteiten te coördineren
en om informatie uit te wisselen met andere werkgevers op dezelfde bouwplaats met het oog op de
veiligheid en gezondheid; en
• te waarborgen dat maatregelen op het gebied van
arbeidsgerelateerde veiligheid, hygiëne en gezondheid nooit kosten voor de werknemers zelf met zich
meebrengen.
De belangrijkste taak van de coördinator is het coördineren van de wijze waarop deze verplichtingen door andere partijen ten uitvoer worden gelegd en dus niet om
namens die partijen zelf die verplichtingen na te komen.
Goede praktijken

Coördinatoren die vanaf het allereerste begin afspraken
maken met de andere betrokken partijen over de wijze
waarop zij hun coördinerende functie zullen uitvoeren.
Het hanteren van een op risico’s gebaseerde aanpak
waarbij een onnodige bureaucratische belasting
wordt voorkomen.
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Coördinatoren dienen maatregelen te nemen om de
tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen door
werkgevers (d.w.z. aannemers en onderaannemers)
en, indien noodzakelijk, zelfstandigen te coördineren
teneinde te waarborgen dat ze de in artikel 8 van de
bouwplaatsenrichtlijn genoemde principes op coherente wijze toepassen.

Coördinatie van de uitvoering van het veiligheidsen gezondheidsplan door werkgevers en zelfstandigen
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 6
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde
coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
[…]
b) coördineert de tenuitvoerlegging van de
relevante bepalingen, om ervoor te zorgen
dat de werkgevers en, indien dat nodig is
voor de bescherming van de werknemers, de
zelfstandigen:
[…]
——zo nodig het in artikel 5, onder b), bedoelde
veiligheids- en gezondheidsplan toepassen;
De coördinatoren dienen eveneens de tenuitvoerlegging door werkgevers en zelfstandigen te coördineren
om te waarborgen dat zij het veiligheids- en gezondheidsplan voor het project correct uitvoeren.
Goede praktijken

Coördinatoren die vanaf het allereerste begin afspraken
maken met de andere betrokken partijen over de wijze
waarop zij hun coördinerende functie zullen uitvoeren.
Coördinatoren die waarborgen dat werkgevers en
zelfstandigen toegang hebben tot het veiligheids- en
gezondheidsplan dat door de coördinator voor de
uitwerkingsfase is opgesteld en dat zij over de mogelijkheid beschikken om commentaar op het plan te leveren.
Coördinatoren die kort voor het begin van de uitvoeringsfasen opstartbijeenkomsten organiseren. Daarvoor dienen alle werkgevers uitgenodigd te worden.
In de daaropvolgende uitvoeringsfasen dienen meer
van dergelijke bijeenkomsten te worden georganiseerd, met name wanneer zich grote veranderingen
hebben voorgedaan in de samenstelling van de
werkgevers die op de bouwplaats actief zijn.
Coördinatoren die regelmatig veiligheidsbijeenkomsten bijeenroepen waarvoor zowel werkgevers, vertegenwoordigers van werknemers en zelfstandigen
worden uitgenodigd.

Het maken van afspraken over de werkmethoden die
voor het betreffende project het meest effectief zijn.

Coördinatoren die regelmatig, samen met de werkgevers en zelfstandigen, evaluaties uitvoeren om te
waarborgen dat de veiligheids- en gezondheidsplannen worden nageleefd.

Het maken van afspraken over gemeenschappelijke
benaderingen en acties om de veiligheid en gezondheid zeker te stellen en om een onnodige werkbelasting te voorkomen.

Coördinatoren die een meerwaarde (en geen bureaucratie) toevoegen aan de uitvoering van de plannen.

Coördinatoren die speciale aandacht besteden aan
activiteiten met een hoog risico.
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Organisatie van de samenwerking tussen werkgevers, inclusief zelfstandigen

Coördinatie van de controle op de juiste toepassing
van de vastgestelde werkprocedures

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?

Artikel 6

Artikel 6

Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk: taken van coördinatoren

Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk: taken van coördinatoren

Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
[…]
d) organiseert de samenwerking en de coördinatie van de werkzaamheden van de werkgevers,
ook van die welke elkaar op de bouwplaats opvolgen, met het oog op de bescherming van de
werknemers en de preventie van ongevallen en
van beroepsmatige gezondheidsrisico›s, alsmede de wederzijdse informatie volgens artikel 6,
lid 4, van Richtlijn 89/391/EEG, waarbij in voorkomend geval zelfstandigen worden betrokken;
Samengevat zijn werkgevers die eenzelfde arbeidsplaats delen, op grond van artikel 6, lid 4, van Kaderrichtlijn 89/391/EEG verplicht om samen te werken
met andere werkgevers op dezelfde arbeidsplaats en
dienen zij hun activiteiten te coördineren en informatie uit te wisselen met het oog op de veiligheid en gezondheid. De werkingssfeer hiervan wordt nu zodanig
uitgebreid dat zelfstandigen aan dezelfde verplichtingen moeten voldoen als werkgevers, ook wanneer
werkgevers (en zelfstandigen) zich na elkaar op een
bouwplaats bevinden.
Goede praktijken

Coördinatoren die vanaf het allereerste begin afspraken met de andere betrokken partijen maken over
de wijze waarop zij hun coördinerende taak zullen
uitvoeren.
Coördinatoren die nauw samenwerken met degenen
die verantwoordelijk zijn voor het overkoepelend
projectbeheer.
Coördinatoren die bij hun besluitvorming een op
risico’s gebaseerde benadering als uitgangspunt
nemen.
Coördinatoren die speciale aandacht besteden aan
activiteiten met een hoog risico.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
[…]
e) coördineert de controle op de juiste toepassing
van de vastgestelde werkprocedures;
Het is niet de taak van coördinatoren om te controleren
of de werkprocedures correct worden nageleefd: het is
hun taak om de afspraken te coördineren op basis waarvan dergelijke controles plaatsvinden. Hoewel het op
kleinere, eenvoudige bouwplaatsen slechts om een heel
klein verschil kan gaan, wordt dat onderscheid belangrijker naarmate projecten groter en complexer worden.
De nadruk dient in eerste instantie te liggen op het coördineren van de afspraken die gemaakt worden. Vervolgens dient erop toegezien te worden dat de afspraken ook in praktijk worden gebracht en effectief zijn.
Het is mogelijk dat coördinatoren toezicht willen houden op de wijze waarop de afspraken functioneren of
dat zij deze aan een audit willen onderwerpen. In dat
kader willen zij wellicht eerst evalueren hoe het maken
van de werkafspraken verloopt. Vervolgens kunnen
zij dan beoordelen wat er op de bouwplaats gebeurt
wanneer die werkafspraken in praktijk worden gebracht. Dat betekent echter niet dat zij een directe verantwoordelijkheid hebben voor de wijze waarop het
werk wordt uitgevoerd. Die laatste verantwoordelijkheid berust bij de werkgevers en zelfstandigen.
Het is wellicht verstandig als coördinatoren ook speciale aandacht geven aan activiteiten met een hoog risico, inclusief de activiteiten die in bijlage II bij Richtlijn
92/57/EEG zijn opgenomen.
Goede praktijken

Coördinatoren die vanaf het allereerste begin afspraken met de andere betrokken partijen maken over
de wijze waarop zij hun coördinerende functie zullen
uitvoeren.
Coördinatoren die nauw samenwerken met degenen
die verantwoordelijk zijn voor het overkoepelend
projectbeheer.
Coördinatoren die bij hun besluitvorming een op risico’s gebaseerde benadering als uitgangspunt nemen.
Coördinatoren die speciale aandacht besteden aan
activiteiten met een hoog risico.
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Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 6
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
[…]
f ) treft de nodige maatregelen, opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
De maatregelen die coördinatoren
moeten nemen, zijn afhankelijk van
het betreffende project, de locatie
ervan en de onmiddellijke omgeving.
Het verdient aanbeveling dat coördinatoren aan het begin van het project
met opdrachtgevers of bouwdirecties
afspreken welke maatregelen nodig
zijn en hoe die gerealiseerd dienen te worden. Normaal gesproken wordt de praktische toepassing (zoals
het bouwen van een omheining, de uitgifte van bezoekerspasjes en de beveiliging op de bouwplaats) aan de
aannemer gedelegeerd. Het is vervolgens de taak van
de coördinator om te controleren of die maatregelen
op toereikende wijze door de aannemer worden uitgevoerd.
➜➜ Zie Hoofdstuk 4 — Risicobeheer tijdens bouwprojecten, blz. 83
Goede praktijken

Indien er geen nationale norm bestaat waaraan de
algemene veiligheids- en gezondheidsvereisten
moeten voldoen (bijvoorbeeld de Ierse
„veiligheidspas”) voordat mensen toegang tot
bouwplaatsen krijgen, kunnen coördinatoren en
opdrachtgevers alternatieve regels vaststellen om
te bepalen wie er wel en geen toegang tot de
bouwplaats krijgt.
Coördinatoren die met opdrachtgevers/
bouwdirecties veiligheidsspecificaties overeenkomen
om te voorkomen dat onbevoegde personen de
bouwplaats betreden.
Coördinatoren die controleren of de afgesproken
voorzorgsmaatregelen ook genomen worden en
effectief zijn.
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Maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde
personen toegang hebben tot bouwplaatsen

Bijwerken van veiligheids- en gezondheidsplannen
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 6
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde
coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
[…]
c) voert eventuele aanpassingen van het in
artikel 5, onder b), bedoelde veiligheids- en
gezondheidsplan en het in artikel 5, onder c),
bedoelde dossier, uit, of laat deze uitvoeren,
naar gelang van de voortgang van de werken en
de eventueel daarin aangebrachte wijzigingen;
Coördinatoren dienen ervoor te zorgen dat de veiligheids- en gezondheidsplannen periodiek worden geëvalueerd waarbij de aard en omvang van het project
in aanmerking dient te worden genomen, evenals de
aan het project verbonden risico’s voor de veiligheid
en gezondheid.
De beste tijdstippen voor evaluaties zijn bijvoorbeeld
de momenten dat voor een project extra werkgevers
voor het uitvoeren van werkzaamheden met een hoog
risico worden geselecteerd, zodat er met hun opmerkingen rekening kan worden gehouden, niet alleen
vóór aanvang van belangrijke fasen van het project,
maar ook op tussentijdse momenten hetgeen met betrekking tot een bepaald project noodzakelijk kan zijn,
en op momenten dat duidelijk wordt dat het doel dat
in een plan is vastgelegd, niet wordt gehaald.
Alle relevante belanghebbenden dienen geraadpleegd te worden om te voorkomen dat veranderingen in het plan die door een bepaalde werkgever
gewenst worden, niet onbedoeld ten koste gaan van
de veiligheid en gezondheid van werknemers van een
andere werkgever.
Aanpassingen van de plannen dienen onder de aandacht te worden gebracht van de werkgevers en zelfstandigen die hiervan gevolgen ondervinden.
Goede praktijken

Coördinatoren die vanaf het allereerste begin afspraken
met de andere betrokken partijen maken over de wijze
waarop zij hun coördinerende functie zullen uitvoeren.
Coördinatoren die ervoor zorgen dat werkgevers
en zelfstandigen inspraak hebben bij de aanpassingen van het plan, doordat zij de veiligheid tijdens
bijeenkomsten periodiek aan de orde stellen en introductiebijeenkomsten organiseren wanneer nieuwe
werkgevers zich bij het project voegen.
Coördinatoren die speciale aandacht besteden aan
activiteiten met een hoog risico.
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Bijwerken van veiligheids- en gezondheidsdossiers

b) Taken van werkgevers

Coördinatoren voor de uitwerkingsfase van het project geven onvolledige veiligheids- en gezondheidsdossiers door aan de coördinatoren voor de uitvoeringsfase van het project zodat die dossiers aangepast
kunnen worden op basis van nadere informatie die pas
later beschikbaar komt. De bedoeling is dat de coördinatoren de leiding nemen bij het voltooien van de dossiers en dat andere partijen die bij de uitvoeringsfase
van het project zijn betrokken, hen van de benodigde
informatie voorzien.

In deze handleiding worden de verplichtingen toegelicht die werkgevers op grond van Richtlijn 92/57/
EEG hebben. Voor die werkgevers gelden nog meer
verplichtingen uit hoofde van een scala aan andere
veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen, met name Kaderrichtlijn 89/391/EEG en de bijbehorende bijzondere richtlijnen. Die richtlijnen vallen buiten het toepassingsgebied van deze handleiding, hoewel er wel
enige aandacht wordt besteed aan een aantal artikelen van de Kaderrichtlijn wanneer deze specifiek in de
bouwplaatsenrichtlijn worden genoemd.

➜➜ Zie punt 2.4.3 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers, blz. 64

2.3.6. Werkgevers

Artikel 9

a) Definitie

Verplichtingen van de werkgevers

Wat staat er in Richtlijn 89/391/EEG?
Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan
onder:
[…]
b) werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon
die wederpartij is in de arbeidsverhouding met
de werknemer en die de verantwoordelijkheid
draagt voor het bedrijf en/of de inrichting;
Bij een bouwproject kunnen één of meer werkgevers
zijn betrokken.
Aannemers en onderaannemers, ontwerpers e.d. kunnen ook eigen werknemers op de bouwplaats hebben.
Voorbeeld 72

Bedrijf „A” heeft met een particuliere opdrachtgever voor de bouw van een kantoorgebouw een
overeenkomst gesloten voor de installatie van een
verwarmings- en ventilatiesysteem. Het betreffende
bedrijf zet tien werknemers of andere hulppersonen
in voor dit project. Bedrijf „A” is zowel werkgever als
aannemer.
Bedrijf „A” besteedt de thermische isolatie uit aan bedrijf „B” dat één werknemer op de bouwplaats inzet.
Bedrijven A en B zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun respectieve werknemers. Daarnaast hebben zij ook nog aanvullende
verplichtingen indien hun werkzaamheden een
negatief effect zouden kunnen hebben op andere
werknemers of andere personen.
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Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?

Om de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats
te waarborgen, en onder de in de artikelen 6 en 7
omschreven voorwaarden:
a) treffen de werkgevers met name bij de
toepassing van artikel 8 maatregelen
die in overeenstemming zijn met de
minimumvoorschriften van bijlage IV, en
b) houden zij rekening met de aanwijzingen
van de coördinator(en) inzake veiligheid en
gezondheid.
In artikel 6 wordt beschreven op welke wijze de werkzaamheden op een bouwplaats uitgevoerd moeten
worden om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Daartoe dienen de coördinatoren voor de uitvoeringsfase van een project bepaalde taken waar te nemen. Kort gezegd dienen werkgevers zich te realiseren
dat die coördinatoren op grond van de bepalingen als
neergelegd in artikel 6 een aantal belangrijke taken
hebben en dat werkgevers met die coördinatoren samen moeten werken zodat die taken adequaat uitgevoerd kunnen worden. Voor nadere informatie over de
inhoud van die taken wordt verwezen naar artikel 6.
Uit artikel 7 blijkt duidelijk dat het principe van de
werkgeversverantwoordelijkheid voor de veiligheid en
gezondheid van werknemers op grond van Kaderrichtlijn 89/391/EEG niet beïnvloed wordt door de verantwoordelijkheden en taken van andere partijen die bij
een bouwproject zijn betrokken.
Werkgevers dienen zich aan de eisen van artikel 8 te
houden voor zover hun activiteiten van invloed zijn op
de veiligheid en gezondheid van hun eigen en andere
werknemers op de bouwplaats. In artikel 8 wordt uitgebreid ingegaan op de kwesties die naar verwachting
de veiligheid en gezondheid van werknemers aan een
bouwproject waarborgen. In bijlage IV zijn de minimumvoorschriften opgenomen voor een breed scala
aan onderwerpen die kenmerkend zijn voor de bouw-

Daarnaast dienen werkgevers ook rekening te houden
met de aanwijzingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid. Gezien de taken van die coördinatoren kan het om zeer uiteenlopende aanwijzingen
gaan, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheids- en
gezondheidsplannen en -dossiers en in verband met
coördinatietaken met het oog op het waarborgen
van de veiligheid en gezondheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Werkgevers dienen zowel in de uitwerkingfase als in de uitvoeringsfase van een project
rekening te houden met de aanwijzingen van de betreffende coördinatoren.
➜➜ Zie h), Wat zijn de taken van coördinatoren inzake
veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase van een project?, blz. 47
Voor werkgevers die zelf ook werkzaamheden op
bouwplaatsen uitvoeren, gelden aanvullende verplichtingen.
➜➜ Zie c), Werkgevers die zelf een beroepsactiviteit
uitoefenen, blz. 55
Voorbeeld 73

Een bepaald bedrijf richt zich op de reparatie van
gevels van gebouwen en heeft vier werknemers in
dienst met gespecialiseerde vaardigheden.
Doorgaans vinden de werkzaamheden op hoogte
plaats en daartoe maakt de betreffende werkgever
gebruik van werkplatforms die aan het dak zijn
bevestigd.
In het veiligheids- en gezondheidsplan voor het
project is echter vastgelegd dat de werkzaamheden
uitgevoerd dienen te worden op traditionele
steigers die rondom het gebouw worden geplaatst.
Na de reparaties worden er namelijk nog andere
werkzaamheden aan de gevels uitgevoerd en de
werknemers die in het gebouw werken, lopen door
het gebruik van deze steigers net als andere mensen
die het gebouw binnengaan, geen risico om door
vallend materiaal te worden geraakt.
De werkgever respecteert
het veiligheids- en
gezondheidsplan en
integreert het gebruik van
traditioneel steigerwerk in
zijn werkmethoden. Deze
werkgever handelt derhalve
in overeenstemming met
de bouwplaatsenrichtlijn
en bijlage IV.
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sector. Bij het nemen van maatregelen ter naleving van
artikel 8 dienen werkgevers aan deze minimumvoorschriften te voldoen.

Tenuitvoerlegging van artikel 6 van Richtlijn
89/391/EEG
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 8
Tenuitvoerlegging van artikel 6 van Richtlijn 89/391/
EEG
Bij de uitvoering van het bouwwerk worden de in
artikel 6 van Richtlijn 89/391/EEG vermelde principes toegepast, met name wat betreft:
a) het in goede orde en met voldoende bescherming van de gezondheid in stand houden van
de bouwplaats;
b) de keuze van de locatie van de werkplekken rekening houdend met de toegangsmogelijkheden daartoe en de vaststelling van verplaatsingsroutes of -zones of verkeersroutes of -zones;
c) de voorwaarden voor het interne transport van
de verschillende materialen;
d) het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van de installaties
en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen
die de veiligheid en gezondheid van de werknemers in gevaar kunnen brengen;
e) de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussentijdse opslag van verschillende
materialen, met name wanneer het om gevaarlijke materialen of stoffen gaat;
f ) de voorwaarden voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen;
g) de opslag en de verwijdering of afvoer van afval
en puin;
h) de aanpassing van de daadwerkelijke duur van
de verschillende soorten werken of werkfasen
afhankelijk van de ontwikkeling van de bouwplaats;
i) de samenwerking tussen werkgevers en zelfstandigen;
j) de wisselwerking met exploitatie ter plaatse op
of in de nabijheid van de bouwplaats.
De beginselen die in artikel 6 van Kaderrichtlijn 89/391/
EEG worden vermeld, vormen de algemene preventieprincipes.
➜➜ Zie Hoofdstuk 1 — Algemene preventieprincipes inzake veiligheid en gezondheid op het werk, blz. 17
Bovengenoemde punten a) tot en met j) bestrijken de
algemene activiteiten die op bouwplaatsen worden
uitgevoerd, en behoeven in het kader van deze handleiding geen nadere toelichting.
Werkgevers dienen de algemene preventieprincipes
toe te passen bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten. Zij dienen er daarnaast voor te zorgen dat de
maatregelen die zij nemen in overeenstemming zijn
met de minimumvoorschriften als neergelegd in bijlage IV bij Richtlijn 89/391/EEG.
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➜➜ Zie punt 4.1.3 — Afronden van de voorbereidingen vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden, blz. 98; en a), Het beheer van projecten met
het oog op de veiligheid en gezondheid, blz. 116

Goede praktijken

Voorlichting van werknemers

Het organiseren van korte wekelijkse werkbesprekingen waar telkens ook veiligheid en gezondheid op de
agenda staan.

Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 11
Voorlichting van de werknemers
1. Onverminderd artikel 10 van
Richtlijn 89/391/EEG, worden
de werknemers en/of hun vertegenwoordigers ingelicht over
alle te nemen maatregelen ten
aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemers
op de bouwplaats.
2. De inlichtingen moeten bevattelijk zijn voor de betrokken
werknemers.
Samengevat zijn werkgevers op grond van artikel 10 van
Richtlijn 89/391/EEG verplicht om werknemers en/of hun
vertegenwoordigers informatie te verstrekken over:
• veiligheids- en gezondheidsrisico’s;
• de beschermings- en preventiemaatregelen die door
de werkgever worden genomen; en
• welke personen verantwoordelijk zijn voor eerste hulp,
brandbestrijding en de evacuatie van werknemers.
Op grond van artikel 11 van Richtlijn 92/57/EEG dienen
werknemers meer in het algemeen geïnformeerd te
worden welke maatregelen er genomen zijn om hun
veiligheid en gezondheid te waarborgen wanneer zij
werkzaamheden op een bouwplaats uitvoeren. De
werkgevers zijn verplicht te zorgen dat die betreffende
informatie ook daadwerkelijk wordt verstrekt. Zij kunnen ook derden inschakelen om die informatie te verstrekken, mits dit op adequate wijze gebeurt. Zo kan er
bij bepaalde projecten de voorkeur aan worden gegeven om een gemeenschappelijke aanpak te hanteren
voor het verstrekken van algemene informatie die voor
alle werknemers op de bouwplaats geldt. In dergelijke
situaties verstrekken de individuele werkgevers aanvullende informatie, met name aan hun eigen werknemers.
In dit artikel wordt ook aandacht besteed aan de duidelijkheid van de informatie. Degenen die de informatie verstrekken, moeten ervoor zorgen dat dit op een
begrijpelijke manier gebeurt. Die informatie dient duidelijk en beknopt te zijn en mensen moeten genoeg
tijd krijgen om de informatie op te kunnen nemen en
te begrijpen. Die informatie hoeft niet per se op schrift
te zijn gesteld. Via mondelinge informatie, illustraties
en videopresentaties kunnen dezelfde of zelfs betere
resultaten worden bereikt. Er dient op gelet te worden
dat werknemers die een andere taal spreken dan de
taal die doorgaans op de bouwplaats wordt gebruikt,
de informatie die zij krijgen volledig begrijpen.
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Coördinatoren die gerichte acties over bepaalde onderwerpen voeren (bijv. individuele beschermende
uitrustingen, lawaai e.d.).

Op grotere of meer complexe bouwplaatsen: het
verplicht stellen van een specifieke introductiecursus voordat werknemers toegelaten worden tot die
bouwplaats.
Voorbeeld 74

De coördinator en de werkgevers bij een project komen
overeen dat alle werknemers eerst een gemeenschappelijke introductievideo dienen te bekijken alvorens zij
toestemming krijgen om de bouwplaats te betreden. In
de videopresentatie wordt nader ingegaan op kwesties
die voor alle werknemers bij het project van belang zijn
(algemene veiligheids- en gezondheidsrisico’s die aan
het project zijn verbonden en welke collectieve maatregelen er zijn genomen om die risico’s te beheersen, de
noodprocedures en bouwplaatsregels die op iedereen
van toepassing zijn e.d.). De werknemers krijgen ook
kleine, stevige kaartjes met essentiële aandachtpunten.
De coördinator en de werkgevers
spreken af om een „gevarenraad” in
te stellen die geïnformeerd wordt
over bepaalde „gevaren van de dag”
Zij spreken ook af om voor alle werknemers periodieke „werkbesprekingen”
te organiseren met onderwerpen die
relevant zijn voor de fase waarin het
bouwproject zich op het betreffende
moment bevindt.
De werkgevers zijn zich ervan bewust dat zij, vóór
en gedurende de bouwactiviteiten, deze algemene
informatie moeten aanvullen met specifieke veiligheids- en gezondheidsinformatie voor hun eigen
werknemers met het oog op de werkzaamheden die
zij gaan uitvoeren. Dat gebeurt o.a. elke werkdag via
korte besprekingen met elke ploeg voordat er met de
werkzaamheden wordt begonnen.
Voorbeeld 75

Een kleine aannemer biedt een aantal diensten aan
met het oog op kortdurende werkzaamheden die
vaak niet meer dan een paar uur in beslag nemen.
De veiligheids- en gezondheidsinformatie van dit
bedrijf is waarschijnlijk op al zijn werkzaamheden van
toepassing: dit wordt ook aan alle nieuwe werknemers meegedeeld in het kader van hun introductie.
Daarnaast worden er periodieke veiligheidsbesprekingen georganiseerd om de werknemers aan de
voorschriften te herinneren. Er worden ook beknopte
instructiekaartjes voor alle werkactiviteiten verstrekt.
Die kaartjes bevatten ook aanvullende informatie die
specifiek is voor bepaalde werkzaamheden.

Raadplegen van werknemers
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 12
Raadpleging en deelneming van de werknemers
De raadpleging en de deelneming van de werknemers en/of hun vertegenwoordigers terzake van
de onder de artikelen 6, 8 en 9 van de onderhavige
richtlijn vallende aangelegenheden geschieden
overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 89/391/EEG,
waarbij, gelet op het niveau van de risico’s en de omvang van de bouwplaats, een passende coördinatie
plaatsvindt tussen de werknemers en/of de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingen die
actief zijn op de arbeidsplaats.
In artikel 11 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG wordt uitgebreid beschreven op welke wijze werknemers en
hun vertegenwoordigers geraadpleegd dienen te worden over veiligheids- en gezondheidskwesties. Het valt
buiten het bestek van deze handleiding om gedetailleerde adviezen te geven over de algemene eisen die
de kaderrichtlijn stelt.
Samengevat hebben werknemers het recht om geraadpleegd te worden over zaken die verband houden met
hun veiligheid en gezondheid. Daarnaast hebben zij het
recht om voorstellen te doen voor de verbetering van
preventieve maatregelen die de werkgever wil nemen.
Doorgaans omvat die raadpleging en participatie o.a.:
• de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen;
• collectieve beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsrails en vangnetten);
• opleidingsprogramma’s voor veiligheid en gezondheid; en
• een reeks andere kwesties die relevant zijn voor de
arbeidsplaats.
Op grond van artikel 12 van Richtlijn 92/57/EEG wordt
die raadpleging en deelneming — kort samengevat —
uitgebreid tot de volgende kwesties:
• de coördinatie van de algemene principes inzake
preventie en van andere voorschriften die op bouwplaatsen gelden (artikel 6);
• de noodzaak om de veiligheids- en gezondheidsplannen eventueel aan te passen (artikel 6);
• de samenwerking en coördinatie van de werkgevers
en de onderlinge uitwisseling van informatie (artikel 6);
• de coördinatie van de controle op de juiste toepassing van de vastgestelde werkprocedures (artikel 6);
• de maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde
personen de bouwplaats betreden (artikel 6);
• de kerntaken van werkgevers in artikel 6 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG (artikel 8); en
• de verplichtingen van werkgevers in Richtlijn 92/57/
EEG (artikel 9).
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➜➜ Zie Opleiding, informatie, raadpleging en deelneming, blz. 98; Informeren, raadplegen en participeren — Werknemers en/of hun vertegenwoordigers, blz. 106; en Toegang tot en routes naar de
bouwplaats, blz. 95

Op grond van artikel 12 dient er een passende coördinatie plaats te vinden tussen werknemers en/of de
werknemersvertegenwoordigers. Bij het invullen van
die coördinatie in de praktijk kunnen de aard van de risico’s en de omvang van de bouwplaats in aanmerking
worden genomen.
Goede praktijken

De coördinator en de werkgevers bij een project komen
overeen om een gemeenschappelijke aanpak te hanteren voor de raadpleging en deelneming van werknemers. Er worden mogelijkheden voor die raadpleging
en inspraak gecreëerd in het kader van alle introductiebijeenkomsten en werkbesprekingen. Er wordt ook een
‘veiligheidsideeënbox’ geplaatst en er worden regelmatig ‘open deur’-momenten georganiseerd waarop
werknemers met het seniormanagement kunnen
praten. Daarnaast wordt er een veiligheids- en gezondheidscomité voor het project opgericht, waarvan de
samenstelling wordt bepaald door de fase waarin het
project verkeert en de bijbehorende gevaren.
Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van alle
aannemers en andere werkgevers die werkzaamheden op de bouwplaats uitvoeren.
De werkgevers zijn zich ervan bewust dat zij deze algemene raadpleging en deelneming waar nodig met
hun eigen bedrijfsprocedures dienen aan te vullen.
De werkgevers integreren die raadpleging en deelneming in de eerste instructiebijeenkomst voor werknemers en in hun periodieke veiligheidsbesprekingen.
➜➜ Zie Opleiding, informatie, raadpleging en deelneming, blz. 98; en Informeren, raadplegen en participeren — Werknemers en/of hun vertegenwoordigers, blz. 106

c) Werkgevers die zelf een beroepsactiviteit
uitoefenen
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 10
[…]
2. Ten einde de veiligheid en gezondheid op de
bouwplaats te waarborgen, geldt voor werkgevers, wanneer zij zelf een beroepsactiviteit op de
bouwplaats uitoefenen, het volgende:
a) zij voldoen mutatis mutandis met name aan:
i) artikel 13 van Richtlijn 89/391/EEG;
ii) artikel 4 van Richtlijn 2009/104/EG en aan
de desbetreffende bepalingen in de bijlage ervan;
iii) artikel 3, artikel 4, leden 1 tot en met 4 en
lid 9, alsmede aan artikel 5 van Richtlijn
89/656/EEG;
b) zij houden rekening met de aanwijzingen
van de coördinator(en) inzake veiligheid en
gezondheid.
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Werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen, vormen een afzonderlijke categorie
met bepaalde specifieke verplichtingen. Zij moeten:
• waar mogelijk zorg dragen voor hun eigen veiligheid
en gezondheid en voor die van mensen die de gevolgen van hunwerkzaamheden ondervinden;
• voldoen aan bepaalde vereisten van Richtlijn 2009/104/
EG betreffende een veilig gebruik van arbeidsmiddelen;
• voldoen aan bepaalde vereisten van Richtlijn 89/656/
EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen; en
• rekening houden met de aanwijzingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid.

2.3.8. Zelfstandigen

Een nadere toelichting op die andere richtlijnen valt
buiten het bestek van deze handleiding.

Voor de strekking van deze richtlijn zijn zelfstandigen personen die niet bij een werkgever in dienst zijn en die zelf
ook geen werkgever zijn. Zij vormen een afzonderlijke
categorie personen wier beroepsactiviteiten bijdragen
aan de verwezenlijking van een bouwproject. Andere definities van zelfstandigen zijn in dit verband niet relevant.

d) Verantwoordelijkheden van werkgevers op
grond van Kaderrichtlijn 89/391/EEG
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 7
[…]
2. De naleving van de artikelen 5 en 6 en van lid
1 laat het beginsel van de verantwoordelijkheid
van de werkgevers als bedoeld in Richtlijn
89/391/EEG onverlet.
De taken die op grond van Richtlijn 92/57/EEG aan coördinatoren toekomen, ontheffen werkgevers niet van
hun verantwoordelijkheden uit hoofde van Kaderrichtlijn 89/391/EEG.
Middels Richtlijn 92/57/EEG worden aan werkgevers
aanvullende verantwoordelijkheden opgelegd die de
aard van de bouwwerkzaamheden weerspiegelen en
die inspelen op de vereisten in die richtlijn met betrekking tot het aanpakken van gevaren en risico’s.

2.3.7. Aannemers en onderaannemers
In het dagelijks taalgebruik is een aannemer een natuurlijke of rechtspersoon die bouwwerkzaamheden
uitvoert of beheert; een onderaannemer is een persoon die bouwwerkzaamheden uitvoert of beheert in
opdracht van een aannemer.
In de bouwplaatsenrichtlijn wordt specifiek naar aannemers/ondernemingen verwezen in het kader van de
beoordeling of er coördinatoren aangesteld moeten
worden (d.w.z. bij meer dan één aannemer) en in de
vereiste informatie in de „voorafgaande kennisgeving”
In de Bouwplaatsenrichtlijn wordt geen melding van
onderaannemers gemaakt, omdat zij als aannemers
worden aangemerkt.
Voor de strekking van deze richtlijn zijn aannemers en
onderaannemers ofwel werkgevers ofwel zelfstandigen. Dat betekent dat zij moeten voldoen aan de taken
die aan die twee categorieën zijn opgedragen.
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a) Definitie
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 2
[…]
d) zelfstandige: iedere persoon anders dan die
bedoeld in artikel 3, onder a) en b), van Richtlijn
89/391/EEG, wiens beroepsactiviteit bijdraagt
aan de verwezenlijking van het bouwwerk;

Zelfstandigen voeren op grond van de bouwplaatsenrichtlijn specifieke taken uit. In veel opzichten worden
zij zowel als werkgever als werknemer behandeld.

b) Verplichtingen
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 10
Verplichtingen van andere groepen personen
1. Om de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats te waarborgen:
a) voldoen zelfstandigen mutatis mutandis met
name aan:
i) artikel 6, lid 4, en artikel 13 van Richtlijn
89/391/EEG en aan artikel 8 en bijlage IV
van de onderhavige richtlijn;
ii) artikel 4 van Richtlijn 2009/104/EG en aan
de desbetreffende bepalingen in de bijlage ervan;
iii) artikel 3, artikel 4, leden 1 tot en met 4 en
lid 9, alsmede aan artikel 5 van Richtlijn
89/656/EEG;
b) zij houden rekening met de aanwijzingen
van de coördinator(en) inzake veiligheid en
gezondheid.
Samengevat moeten zelfstandigen:
• met het oog op de veiligheid en gezondheid samenwerken en hun activiteiten coördineren en informatie
uitwisselen met werkgevers en met andere werkende
personen en zelfstandigen die op dezelfde bouwplaats actief zijn;
• waar mogelijk zorg dragen voor hun eigen veiligheid
en gezondheid en voor die van mensen die de gevolgen van hun werkzaamheden ondervinden;
• voldoen aan de vereisten van artikel 8 van de onderhavige richtlijn;
• voldoen aan de vereisten van bijlage IV bij de onderhavige richtlijn;

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de relevante onderdelen van deze handleiding.
Goede praktijken

Coördinatoren die maatregelen nemen om te waarborgen dat zelfstandigen adequaat geïnformeerd
zijn en over voldoende opleiding, kennis en ervaring beschikken met betrekking tot veiligheids- en
gezondheidskwesties die verband houden met hun
werkzaamheden.
Zelfstandigen die er, in overeenstemming met de
voorschriften in de veiligheids- en gezondheidsplannen,
voor zorgen dat zij hun werkzaamheden adequaat plannen, organiseren en controleren met het oog op hun
eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen.

2.3.9. Werknemers en hun vertegenwoordigers
a) Definitie
Wat staat er in Richtlijn 89/391/EEG?
Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) werknemer: iedere persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld, alsmede stagiairs en
leerlingen, met uitzondering van huispersoneel;
[…]
c) werknemersvertegenwoordiger met een specifieke taak op het gebied van de bescherming
van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers: iedere persoon die overeenkomstig nationale wetten en/of praktijken gekozen
of aangewezen is tot afgevaardigde van de
werknemers voor wat betreft de problemen inzake de bescherming van de veiligheid en gezondheid der werknemers op het werk;
Deze definities spreken voor zich.
Formele verkiezingen van werknemersvertegenwoordigers kunnen eventueel problematisch zijn indien er door
de aard van het project sprake is vaneen groot verloop
van werknemers. Met inachtneming van de nationale
wetgeving kan een verkiezing via andere toegestane methoden wellicht een alternatieve oplossing bieden.
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• voldoen aan de vereisten van artikel 4 van Richtlijn
2009/104/EG betreffende een veilig gebruik van arbeidsmiddelen, en aan de desbetreffende bepalingen in de bijlage ervan;
• voldoen aan de vereisten van artikel 3, artikel 4, leden 1 tot en met 4 en lid 9, alsmede aan artikel 5 van
Richtlijn 89/656/EEG; en
• rekening houden met de aanwijzingen van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid.

Goede praktijken

Aan het begin van grote projecten afspraken maken
met werkgevers, werknemers en/of hun vertegenwoordigers over de wijze waarop werknemersvertegenwoordigers met inachtneming van de nationale
wetgeving gekozen zullen worden.
Het overwegen van de mogelijkheid om bij kleinere
projecten een gemeenschappelijke werknemersvertegenwoordiging te kiezen voor een aantal aannemers.
Het overwegen van de optie om een regionale vertegenwoordiger voor de werknemers aan te laten wijzen.

b) Informeren van werknemers
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 11
Voorlichting van de werknemers
1. Onverminderd artikel 10 van
Richtlijn 89/391/EEG, worden
de werknemers en/of hun vertegenwoordigers ingelicht over
alle te nemen maatregelen ten
aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemers
op de bouwplaats.
2. De inlichtingen moeten bevattelijk zijn voor de
betrokken werknemers.
Werknemers hebben een recht op informatie over de
maatregelen die genomen worden om de veiligheidsen gezondheidsrisico’s aan te pakken, inclusief informatie over eerste hulp, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers in noodsituaties.
➜➜ Zie Voorlichting van werknemers, blz. 52

c) Raadpleging van werknemers
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 12
Raadpleging en deelneming van de werknemers
De raadpleging en de deelneming van de werknemers en/of hun vertegenwoordigers ter zake van
de onder de artikelen 6, 8 en 9 van de onderhavige
richtlijn vallende aangelegenheden geschieden
overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 89/391/
EEG, waarbij, gelet op het niveau van de risico’s en
de omvang van de bouwplaats, een passende coördinatie plaatsvindt tussen de werknemers en/of
de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingen die actief zijn op de arbeidsplaats.
In artikel 11 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG wordt uitgebreid beschreven op welke wijze werknemers en
hun vertegenwoordigers over veiligheids- en gezond-
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heidskwesties geraadpleegd dienen te worden. Het
valt buiten het bestek van deze handleiding om adviezen te geven over goede praktijken met betrekking tot
de algemene vereisten in de kaderrichtlijn.
➜➜ Voor meer informatie over de raadpleging en
deelneming van werknemers op grond van artikel
12 van Richtlijn 92/57/EEG, zie Raadplegen van
werknemers, blz. 53

d) Verplichtingen van werknemers
De belangrijkste verplichtingen van werknemers zijn
neergelegd in artikel 13 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG.
Praktische adviezen over die richtlijn vallen echter buiten het toepassingsgebied van deze handleiding. De
tekst van die kaderrichtlijn is echter wel opgenomen
in Bijlage 7. Richtlijn 92/57/EEG legt aan werknemers
geen aanvullende verplichtingen op.

2.3.10.

Leveranciers

Leveranciers van bouwprojecten leveren doorgaans
diensten, inclusief professionele diensten, producten,
technische uitrusting en voorzieningen. De betreffende dienstverleners (van bijvoorbeeld ontwerpen,
bestellingen en projectbeheerdiensten) dienen na te
gaan of zij op grond van de bouwplaatsenrichtlijn aan
bepaalde verplichtingen dienen te voldoen. De onderhavige handleiding kan hen daarbij ondersteunen.
Op leveranciers kunnen ook andere richtlijnen dan de
bouwplaatsenrichtlijn van toepassing zijn (bijv. richtlijnen betreffende de interne markt zoals de Machinerichtlijn 98/37/EG (10).
Goede praktijken

Leveranciers van producten kunnen op een aantal
manieren bij projecten worden betrokken. Sommige
leveranciers ontwerpen, vervaardigen of importeren
zelf de producten die zij aan meerdere projecten
leveren; zij kunnen diezelfde activiteiten ook uitvoeren als het om een product gaat dat uniek is voor één
bepaald project. In het laatste geval kan het zijn dat
het ontwerpaspect onder de bouwplaatsenrichtlijn
valt (bijv. bij de levering van speciaal geprefabriceerde betonnen beplatingselementen).
Leveranciers van producten kunnen een nuttige
bijdrage aan projecten leveren door informatie over
veilig transport, opslag, assemblage en gebruik van
hun producten (inclusief stoffen)uit te wisselen met
degenen die ontwerpen maken en met de mensen
die activiteiten op de bouwplaats coördineren of
uitvoeren.

(10) Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22
juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten betreffende machines — PB L 207 van 23.7.1998,
blz. 1-46.
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Leveranciers van nutsvoorzieningen zoals water, gas,
elektriciteit en telecommunicatiefaciliteiten kunnen
betrokken worden bij de tijdelijke of permanente installatie en het onderhoud van die voorzieningen voor
gebruik tijdens de uitvoeringsfase van projecten dan
wel voor gebruik bij opgeleverde projecten. Hun werkzaamheden kunnen onder het toepassingsgebied van
de onderhavige bouwplaatsenrichtlijn vallen (doorgaans omdat zij als ontwerpers of werkgevers worden
beschouwd). Met behulp van deze handleiding kunnen zij uitzoeken aan welke verplichtingen zij in dat
verband moeten voldoen.
Goede praktijken

Indien er leveranciers en/of hun werknemers op
bouwplaatsen actief zijn, dienen zij rekening te houden met de veiligheids- en gezondheidsplannen en
met name met de geldende regels. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het in ontvangst nemen van
producten en de projectcoördinatoren dienen zich
hiervan bewust te zijn bij het organiseren van de
samenwerking tussen werkgevers en moeten daarbij
dan ook aandacht geven aan het coördineren van
de diverse activiteiten. Typische factoren die hierbij
in overweging genomen dienen te worden, zijn
logistieke kwesties in verband met de transportroutes in de buurt van en op bouwplaatsen, specifieke
opslagruimten (op de bouwplaats of in de nabije
omgeving) en mechanische handlingsystemen.
Indien leveranciers hun eigen mechanische losmaterieel gebruiken (bijv. mobiele hef-/hijsinstallaties
of vorkheftrucks die achterop vrachtwagens worden
meegenomen), dienen ook de gevolgen daarvan
voor de veiligheid op de bouwlocatie in aanmerking
te worden genomen.

2.3.11. Overige betrokkenen
Er kunnen ook andere partijen risico’s lopen op bouwplaatsen, zoals bezoekers, werknemers van de opdrachtgever en de werknemers van bijvoorbeeld
instanties die bevoegd zijn om bouwprojecten te
bezoeken. In dergelijke gevallen dient er in de bouwplaatsregels en de coördinatie- en samenwerkingsprocedures ook met dergelijke personen rekening te
worden gehouden. Zij moeten over de betreffende
bouwplaatsregels geïnformeerd worden en over de
wijze waarop zij aan die regels kunnen voldoen, voordat zij risicozones mogen betreden.
Alle bezoekers aan een bouwplaats dienen van de
bouwplaatsregels op de hoogte gesteld te worden en
moeten deze in acht nemen.
Er dient specifieke informatie over die regels opgesteld
te worden en deze moet aan bezoekers ter beschikking worden gesteld voordat zij de bouwplaats mogen
betreden.

De werknemers van andere bedrijven in de buurt en
mensen die die bedrijven of instellingen bezoeken
(denk daarbij aan scholen, ziekenhuizen, winkels en
kantoren, bushaltes en treinstations e.d.), kunnen
als gevolg van de bouwactiviteiten risico’s lopen.
Hoewel deze mensen niet direct gebruik maken van
de bouwplaats, zullen er situaties zijn waar op grond
van de goede praktijken een bepaalde mate van
samenwerking en coördinatie van hun activiteiten
vereist is om de risico’s voor de betreffende mensen
op adequate wijze in de hand te houden.
Het waarborgen dat bezoekers van bouwplaatsen en
andere werknemers die niet bij de bouwwerkzaamheden zijn betrokken, maar die wel een bouwlocatie betreden, op de hoogte zijn gesteld van de relevante regels
en dat zij de noodzakelijke instructies hebben gekregen
met het oog op hun eigen veiligheid en gezondheid.

2.4. Vereiste preventie
documenten
Op grond van Richtlijn 92/57/EEG worden de volgende
drie documenten geïntroduceerd:
• de voorafgaande kennisgeving;
• het veiligheids- en gezondheidsplan; en
• het veiligheids- en gezondheidsdossier.
Samengevat worden de bevoegde autoriteiten middels „voorafgaande kennisgevingen” op de hoogte
gesteld van nieuwe projecten. De veiligheids- en gezondheidsplannen en -dossiers zijn bedoeld om arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s
te inventariseren en te voorkomen i) tijdens de uitvoe-
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Goede praktijken

ringsfasen van een project (de „plannen”) en ii) tijdens
bouwwerkzaamheden na de oplevering van een project in het kader van de gehele „levenscyclus” van een
bouwwerk plaatsvinden (de „dossiers”).
Met het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen en -dossiers dient tijdens de voorbereidingsfase van een project te worden begonnen. Waar van
toepassing dienen die plannen en dossiers vermeld te
worden in de aanbesteding of in soortgelijke precontractuele uitwisselingen van documenten zodat alle
potentiële aannemers hiermee rekening kunnen houden bij het opstellen van hun voorstellen.
Het gaat in beide gevallen om open en dynamische
documenten. Zij dienen dan ook tijdens de gehele levenscyclus van een project bijgewerkt te worden zodat
zij voortdurend voor het beoogde doel geschikt zijn.
Er zijn ook nog andere documenten die vaak in de loop
van een bouwproject opgesteld worden zoals:
• informatiemateriaal dat door de opdrachtgever, geassisteerd door bouwdirecties en coördinatoren inzake
veiligheid en gezondheid voor de uitwerkingsfase van
het project, voorafgaand aan de feitelijke start van het
bouwproject wordt opgesteld ter ondersteuning van
de werkzaamheden van ontwerpers en aannemers; en
• risicobeoordelingen die door de betrokkenen bij het
project zijn opgesteld op grond van de kaderrichtlijn
dan wel om aan hun taken als belanghebbende te
voldoen uit hoofde van Richtlijn 92/57/EEG.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven
van situaties waarin „voorafgaande kennisgevingen”
en veiligheids- en gezondheidsplannen en -documenten vereist zijn. Er wordt tevens aangegeven wanneer
het noodzakelijk is om coördinatoren aan te stellen.

Situaties waarin het verstrekken van de vereiste preventiedocumenten
en het aanstellen van coördinatoren verplicht is
Aantal aannemers
(inclusief
onderaannemers)

Voorafgaande kennisgeving
Minder dan 31
werkdagen en 21
werknemers en
minder dan 501
mandagen

Eén aannemer

Meer dan één
aannemer (inclusief
onderaannemers)

Veiligheids- en
gezondheidsplan

Veiligheidsen
Aanstellen van
gezondheids- coördinatoren
dossier

Meer dan 30
werkdagen en 20
werknemers of meer
dan 500 mandagen
NB: er kan sprake zijn
van nationale afwijkingen als er geen
bijzondere risico’s zijn
NB: er kan sprake zijn
van nationale afwijkingen als er geen
bijzondere risico’s zijn

	Een rode kleur geeft aan dat het niet noodzakelijk is om de vereiste documenten op te stellen of coördinatoren aan te stellen.
Een groene kleur geeft aan dat dit wel noodzakelijk is.
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2.4.1. Voorafgaande kennisgeving
a) Definitie
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 3
[…]
3.	De opdrachtgever of de bouwdirectie doet een
overeenkomstig bijlage III opgestelde voorafgaande kennisgeving vóór de aanvang van de
werkzaamheden aan de bevoegde autoriteiten
toekomen in het geval van bouwplaatsen,
—	waar de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer dan 30 werkdagen is en
waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd
aan het werk zijn, of
—	waarvan de vermoedelijke duur langer dan
500 mandagen is.
De voorafgaande kennisgeving moet zichtbaar op
de bouwplaats worden aangeplakt en zo nodig
worden bijgewerkt.
Voorafgaande kennisgevingen zijn bedoeld om de bevoegde autoriteiten (doorgaans de Arbeidsinspectie)
op de hoogte te stellen van het tijdstip waarop een
aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden op
de bouwplaats. Om te waarborgen dat de bevoegde
autoriteit vanaf het begin weet heeft van projecten,
verlangen sommige lidstaten dat er een voorafgaande
kennisgeving wordt gestuurd zodra er een coördinator
is aangesteld.
Voorafgaande kennisgevingen kunnen zowel door
opdrachtgevers als bouwdirecties worden gedaan. De
inhoud van dergelijke kennisgevingen (schriftelijk of
elektronisch) is op nationaal niveau vastgelegd. Er mag
geen begin worden gemaakt met de werkzaamheden
op een bouwplaats indien er geen voorafgaande kennisgeving is verstuurd.
Zodra de bouwwerkzaamheden zijn begonnen, moet de
voorafgaande kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats
worden aangeplakt en zo nodig worden bijgewerkt.
Goede praktijken

Het sturen van voorafgaande kennisgevingen aan
autoriteiten op het moment dat er met de ontwerpen andere voorbereidende werkzaamheden wordt
begonnen, zodat die bevoegde autoriteiten de mogelijkheid hebben om in de ontwerp- en uitwerkingsfase
een bespreking te voeren met de partijen die bij het
project zijn betrokken. De betreffende kennisgeving
dient vervolgens bijgewerkt te worden voordat er met
de feitelijke werkzaamheden op de bouwplaats wordt
begonnen. Daarnaast dienen er nieuwe kennisgevingen aan de bevoegde autoriteiten te worden gestuurd
indien er sprake is van significante wijzigingen in de
informatie die eerder is verstrekt (bijv. met betrekking
tot de duur of de aard van de werkzaamheden).
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b) Toepassing
Voorafgaande kennisgevingen zijn verplicht indien de
vermoedelijke duur van de werkzaamheden op een
bouwplaats langer dan 30 werkdagen is en er meer
dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn.
Een werkdag is een dag waarop er bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, ongeacht de omvang van die
werkzaamheden. Het criterium van meer dan 20 werknemers die tegelijkertijd aan het werk zijn, geldt niet
voor de gehele duur van het project: indien er op enig
moment in de loop van het project aan dit criterium
wordt voldaan, is dat voldoende.
Voorafgaande kennisgevingen zijn ook vereist indien
de vermoedelijke duur van de werkzaamheden meer
dan 500 mandagen bedraagt. Een „mandag” is een dag
waarop een werknemer die bouwwerkzaamheden verricht op de bouwplaats actief is. Een voorbeeld: indien
gepland is dat 10 werknemers gedurende 10 werkdagen bouwwerkzaamheden verrichten, komt dat overeen met 100 mandagen. Dat betekent dat hiervoor
geen voorafgaande kennisgeving is vereist. De inzet
van 15 werknemers gedurende 40 werkdagen zou overeenkomen met 600 mandagen. Hiervoor dient wel een
voorafgaande kennisgeving te worden verstuurd aangezien de drempel van 500 mandagen is overschreden.
Opdrachtgevers dienen de andere partijen die bij hun
projecten zijn betrokken, te raadplegen, indien zij niet
zeker weten of de drempels voor voorafgaande kennisgevingen overschreden zullen gaan worden.

c) Vereisten
Wat staat er Richtlijn 92/57/EEG?
Bijlage III
Inhoud van de voorafgaande kennisgeving
bedoeld in artikel 3, lid 3, eerste alinea
1. Datum van de mededeling:
2. Volledig adres van de bouwplaats:
3. Opdrachtgever(s) (naam/namen en adres(sen)):
4. Aard van het bouwwerk:
5. Bouwdirectie(s) (naam/namen en adres(sen)):
6.	Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp
van het bouwwerk (naam/namen en adres(sen)):
7.	Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijkingsfase van het
bouwwerk (naam/namen en adres(sen)):
8.	Vermoedelijke datum van aanvang der werkzaamheden op de bouwplaats:
9.	Vermoedelijke duur van de werkzaamheden
op de bouwplaats:
10.	Vermoedelijk maximumaantal werknemers op
de bouwplaats:
11.	Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats:
12.	Naam van de reeds geselecteerde ondernemingen:

2.4.2. Veiligheids- en gezondheidsplannen
a) Inleidende opmerkingen
Veiligheids- en gezondheidsplannen:
• zijn bedoeld om procedures in kaart en in de praktijk
te brengen voor het voorkomen van arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de
uitvoeringsfasen van projecten;
• stellen risicobeoordelingen en risicobeheer centraal
bij het verbeteren van de veiligheids- en gezondheidsprestaties; en
• zijn essentiële instrumenten voor het beheren van veiligheids- en gezondheidskwesties op bouwplaatsen.
Voor alle bouwprojecten zijn veiligheids- en gezondheidsplannen vereist (ongeacht of er wel of geen coördinator is aangesteld), tenzij lidstaten besloten hebben
om bepaalde afwijkingen toe te staan die op grond van
de onderhavige richtlijn geoorloofd zijn. Voor kleine
projecten met een gering risico en met één enkele aannemer, zou het opstellen van een risicobeoordeling in
overeenstemming met de kaderrichtlijn al een toereikend veiligheids- en gezondheidsplan kunnen vormen.
Afwijkingen zijn niet toegestaan indien het bouwwerk
„bijzondere gevaren” met zich meebrengt of indien
een „voorafgaande kennisgeving” is vereist. U dient in
verband met uw bouwprojecten dan ook te allen tijde
de nationale voorschriften te raadplegen.
Door een vroegtijdige onderkenning van arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn opdrachtgevers en andere betrokken partijen in staat om
maatregelen te plannen, te organiseren en in praktijk
te brengen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen die anders aan oncontroleerbare risico’s blootgesteld zouden worden.
Meer in het bijzonder betekent dit dat:
• de risico’s verband houdende met de bouwplaats
voor alle betrokkenen bij de bouw en voor derden
geïnventariseerd en waar mogelijk geëlimineerd
kunnen worden. Indien eliminatie niet mogelijk is,
kunnen de resterende risico’s echter wel op een effectieve wijze gecontroleerd worden;
• de kans op persoonlijk letsel, materiële schade en vertragingen gereduceerd kan worden; en
• de kosten teruggedrongen kunnen worden door een
beter beheer en een grotere efficiëntie van de arbeidsmiddelen en materieel.

Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

De vereiste informatie spreekt voor zich. Het aanplakken
van de kennisgeving vormt ook een belangrijk aspect,
niet in de minste plaats om nood- en reddingsdiensten
te informeren over het mogelijke aantal werknemers
dat zich op de bouwplaats kan bevinden. Bepaalde
informatie kan echter pas verstrekt worden nadat de
ondernemingen/aannemers geselecteerd zijn. Het is
belangrijk dat de bevoegde autoriteiten weten wie de
hoofdaannemers zijn en hoe hoog het vermoedelijke
aantal werknemers op de bouwplaats is. Het is dan ook
essentieel om de ‘voorafgaande kennisgeving’ op deze
punten bij te werken indien de betreffende informatie
in een eerder stadium niet bekend was.

Uit ervaring blijkt dat een goede planning van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid ook andere voordelen met zich meebrengt, zoals een beter projectbeheer, een betere kwaliteit, minder kosten en een
grotere efficiëntie. Dat betekent dat een adequate planning de randvoorwaarden creëert voor een veilig bouwproject dat zonder vertragingen, met de juiste kwaliteit
en binnen de begroting kan worden uitgevoerd.
De betreffende plannen moeten echter meer zijn dan
slechts een bureaucratische exercitie. Zij zijn veeleer
bedoeld om echte waarde toe te voegen aan het projectbeheer met het oog op het tegengaan van risico’s
voor de veiligheid en gezondheid van mensen die
bij bouwwerkzaamheden betrokken zijn of daarmee
in aanraking komen. Het is belangrijk dat er voor dat
veiligheids- en gezondheidsplan een breed draagvlak
wordt gecreëerd bij alle partijen die bij het bouwproject zijn betrokken.

b) Definitie
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 3
[…]
2. De opdrachtgever of de bouwdirectie ziet erop
toe dat er, vóór de opening van de bouwplaats,
een veiligheids- en gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5, onder b), wordt opgesteld.
De lidstaten mogen na overleg met de sociale partners afwijken van de eerste alinea, tenzij het gaat
om:
——in bijlage II genoemde werken die bijzondere
gevaren meebrengen, of
——werken waarvoor uit hoofde van lid 3 van dit artikel een voorafgaande kennisgeving vereist is.
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 5
Uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk: taken van coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de uitwerking van het ontwerp van het bouwwerk:
[…]
b) stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op,
of laat dit opstellen, waarin op de betrokken
bouwplaats toepasselijke regels staan vermeld,
eventueel rekening houdend met de exploitatiewerkzaamheden op de bouwplaats; dit plan
moet voorts specifieke maatregelen bevatten
met betrekking tot de werkzaamheden die behoren tot een van de categorieën van bijlage II;
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In de plannen zijn regels opgenomen die tijdens de
bouwwerkzaamheden toegepast dienen te worden om
een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op het werk. In de plannen dient
ook rekening te worden gehouden met andere industriële werkzaamheden op de bouwplaats indien er sprake
kan zijn van gevolgen voor de veiligheid en gezondheid hetzij voor de bouwwerkzaamheden hetzij voor
die andere industriële werkzaamheden zelf. De plannen
dienen daarnaast specifieke maatregelen te bevatten
die tijdens de bouw genomen moeten worden om de
veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheersen die aan
alle op de bouwplaats uitgevoerde activiteiten verbonden zijn, waaronder ook de gevaren die in bijlage II bij
de bouwplaatsenrichtlijn worden genoemd.
Goede praktijken

Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen die in verhouding staan tot de omvang van de
bouwplaats en de bijbehorende risico’s.
Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen waarin rekening wordt gehouden met de risico’s
waaraan werknemers en andere mensen blootgesteld kunnen worden.
Ook als veiligheids- en gezondheidsplannen niet
door lidstaten verplicht worden gesteld, kan het toch
nuttig zijn om ze op te stellen. In dergelijke situaties
kunnen opdrachtgevers en hun aannemers hun
afspraken over de wijze waarop de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, in een eenvoudig plan
vastleggen.
Indien er geen coördinator is aangesteld, dienen opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers af te spreken
wie het plan opstelt en wat de inhoud ervan moet
zijn. Aangezien de plannen betrekking hebben op
bouwwerkzaamheden zullen op dit punt doorgaans
de aannemers het voortouw nemen.

c) Toepassing
Coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de uitwerkingsfase van een bouwproject dienen te waarborgen dat de veiligheids- en gezondheidsplannen ook
daadwerkelijk worden opgesteld. Zij kunnen de betreffende plannen zelf opstellen of maatregelen nemen om
te zorgen dat anderen dat doen. In het laatste geval moeten zij er wel op toezien dat de plannen adequaat zijn.
➜➜ Zie g) Wat zijn de taken van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de voorbereidingsfase van een project?, blz. 45
In het algemeen zullen een of meer van de andere partijen die bij een bouwproject zijn betrokken, in staat
zijn om die plannen, of delen van een plan, op te stellen. Om te voorkomen dat de start van het project
uitgesteld moet worden, is het belangrijk om in een
zo vroeg mogelijk stadium duidelijk af te spreken wie
welke bijdrage aan het opstellen van het plan levert.
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De andere partijen dienen te allen tijde geraadpleegd
worden, ongeacht wie de leiding heeft bij het opstellen van het plan. Tot die andere partijen behoren:
• opdrachtgevers;
• ontwerpers;
• coördinatoren voor de uitvoeringsfase van het project (aangezien zij directer bij de bouwfase betrokken
zullen zijn);
• nutsbedrijven;
• de aannemers die het project uitvoeren;
• bepaalde leveranciers, bijvoorbeeld van betonnen
elementen of van ventilatieapparatuur.
Er dient naast een logische, op risico’s gebaseerde aanpak ook sprake te zijn van een goede samenwerking
tussen de betrokken partijen bij het project zodat het
plan ook een concrete bijdrage levert aan het verbeteren van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid. Adequate plannen zijn begrijpelijk en duidelijk
geformuleerd en staan in een goede verhouding tot
de betreffende risico’s.
De plannen dienen op zodanige wijze opgesteld te
worden dat zij dynamisch of „levend” zijn zodat zij gedurende het bouwproces aan de hand van de actuele
kenmerken en risico’s uitgebreid kunnen worden.
Dankzij die plannen zijn de betrokken partijen in staat
om:
• de gevaren en risico’s die aan het werk en de werkomgeving zijn verbonden, te inventariseren en te
evalueren;
• een besluit te nemen over een optimale aanpak van
die gevaren en risico’s;
• de noodzakelijke maatregelen te treffen en in praktijk te brengen voordat de werkzaamheden van start
gaan;
• de bouwwerkzaamheden op een gestructureerde
wijze te benaderen; en
• beschikken zij tevens over een benchmark op basis
waarvan de prestaties gecontroleerd en geëvalueerd
kunnen worden.
Alvorens er toestemming gegeven wordt om de
bouwplaats in te richten, dienen opdrachtgevers of
bouwdirecties met hun coördinatoren voor de uitwerkingsfase van het bouwproject af te stemmen of het
opgestelde plan adequaat en toereikend is.
De plannen dienen ter beschikking te worden gesteld
van de opdrachtgevers en bouwdirecties, coördinatoren
inzake veiligheid en gezondheid voor de uitvoeringsfasen, aannemers en werkgevers, zelfstandigen en werknemers en hun vertegenwoordigers zodat zij inzicht
krijgen in de bijdragen die er van hen verwacht worden
tijdens de uitvoeringsfasen van het bouwproject.

d) Vereisten
Veiligheids- en gezondheidsplannen zijn voor alle
bouwprojecten verplicht, tenzij een lidstaat een afwijking heeft toegestaan in overeenstemming met artikel
3, lid 2, van de bouwplaatsenrichtlijn.

➜➜ Zie punt 2.4.1 — Voorafgaande kennisgeving,
blz. 60; en punt 2.5.1 — Werkzaamheden die bijzondere risico’s voor de veiligheid en gezondheid
van werknemers met zich meebrengen, blz. 66
De verplichting die in de bouwplaatsenrichtlijn wordt
opgelegd om veiligheids- en gezondheidsplannen op
te stellen, ontslaat werkgevers en andere partijen niet
van de verantwoordelijkheden die hen op grond van
de onderhavige richtlijn of andere richtlijnen toekomen.

e) Inhoud van veiligheids- en gezondheidsplannen
Veiligheids- en gezondheidsplannen zijn in de eerste
plaats bedoeld om de regels te beschrijven die van
toepassing zijn op de betreffende bouwplaats. In de
plannen moet specifiek ingegaan worden op alle activiteiten die op die bouwplaats worden uitgevoerd,
inclusief de activiteiten die in bijlage II bij de richtlijn
worden genoemd. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met andere exploitatiewerkzaamheden
die op de bouwplaats uitgevoerd worden. De plannen
kunnen ook een bijdrage leveren aan het coördineren
van maatregelen die voor een aantal aannemers relevant zijn.
Veiligheids- en gezondheidsplannen zijn ook uitstekend geschikt om andere onderwerpen te bespreken. Zo zouden in een uitgebreid plan voor een groot
bouwcomplex ook de kwesties aan de orde gesteld
kunnen worden die in bijlage 5 bij deze handleiding
worden beschreven. Het is echter wel belangrijk dat inhoud, format en stijl van het plan adequaat aangepast
worden aan de gevaren en risico’s die aan het betreffende bouwproject zijn verbonden.
Bijlage 5 kan tevens als checklist voor kleinere projecten worden gebruikt, mits er voor een praktische aanpak is gekozen voor het vaststellen van de inhoud van
het plan.
Veiligheids- en gezondheidsplannen bestaan meestal
uit de volgende belangrijke hoofdstukken.
• Algemene informatie over het project;
• projectspecifieke informatie en informatiebronnen;
• informatie over de wijze waarop het project beheerd
zal worden;
• procedures voor het beheersen van grote risico’s; en
• procedures voor het leveren van bijdragen aan het
veiligheids- en gezondheidsdossier.
De plannen kunnen meteen vanaf het begin alle
bouwwerkzaamheden van het project bestrijken. Dit is
voor grote projecten waarschijnlijk echter geen reëel
uitgangspunt, niet in het minst omdat de definitieve
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Afwijkingen zijn niet toegestaan indien het bouwwerk
„bijzondere gevaren” met zich meebrengt of indien
een „voorafgaande kennisgeving” is vereist. U dient in
verband met uw bouwprojecten dan ook te allen tijde
de nationale voorschriften te raadplegen.

ontwerpen en de selectie van de aannemers voor een
aantal activiteiten met een hoog risico nog niet ver genoeg gevorderd of afgerond zijn. Indien dat het geval
is, dient de opzet van de plannen zodanig te zijn dat
zij bijgewerkt en uitgebreid kunnen worden om ook
dergelijke activiteiten te omvatten, mits de oorspronkelijke plannen in ieder geval wel adequaat genoeg
zijn voor de uitvoering van eerste fasen van de bouwwerkzaamheden.
Goede praktijken

Het in een vroeg stadium afstemmen wie het plan
opstelt, wie er geraadpleegd wordt en wie er een
bijdrage aan het plan zal leveren.
Het waarborgen dat de plannen begrijpelijk
en duidelijk geformuleerd zijn en in een goede
verhouding tot de betreffende risico’s staan.
Het waarborgen dat plannen eenvoudig verkrijgbaar
zijn zodat anderen ze kunnen raadplegen.
Het waarborgen dat plannen bijgewerkt worden.

➜➜ Zie Bijlage 5 — Veiligheids- en gezondheidsplannen: inhoudelijke suggesties, blz. 134, voor uitgebreidere suggesties over de onderwerpen die in
een plan opgenomen kunnen worden

f) Aanpassingen
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 6
Verwezenlijking van het bouwwerk: taken van de
coördinatoren
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangestelde
coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de verwezenlijking van het bouwwerk:
[...]
c) voert eventuele aanpassingen van het in
artikel 5, onder b), bedoelde veiligheids- en
gezondheidsplan en het in artikel 5, onder c),
bedoelde dossier, uit, of laat deze uitvoeren,
naar gelang van de voortgang van de werken en
de eventueel daarin aangebrachte wijzigingen;
Nadat de bouwwerkzaamheden eenmaal in gang zijn
gezet, is het de taak van de coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfasen van
het bouwproject om de veiligheids- en gezondheidsplannen aan te passen.
De plannen dienen gezien te worden als dynamische
arbeidshulpmiddelen die voortdurend aangepast en
bijgewerkt moeten worden zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de vervolgplanning en uitvoering van
het project.
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Goede praktijken

Voorbeeld 76

Het aanpassen van de plannen kan noodzakelijk zijn
wanneer:

Het onderhoud of de vervanging van operationele
uitrusting in tunnels brengt specifieke gevaren met
zich mee als gevolg van het auto- of treinverkeer
indien de tunnel voor die werkzaamheden niet
afgesloten kan worden. Er ontstaat bijvoorbeeld een
bepaald risico bij het werken aan rookafzuiginstallaties,
indien deze bij het uitbreken van een tunnelbrand
geactiveerd zouden worden. In het veiligheidsen gezondheidsdossier dienen organisatorische
maatregelen beschreven te worden om de
betreffende risico’s te minimaliseren; technische
voorzorgsmaatregelen zouden nog beter zijn,
zoals het gebruik van een systeem van dubbele
sleutelbeveiliging waardoor gevaarlijke functies tijdens
het onderhoud niet geactiveerd kunnen worden.

• ander hijsmaterieel gebruikt gaat worden. Kranen
worden vaak verwijderd nadat het structurele
werk voltooid is, en dan worden er bijvoorbeeld
laadliften of andere hefwerktuigen geïnstalleerd.
Dat brengt nieuwe risico’s, zoals valpartijen, met
zich mee;
• de aard en het toepassingsgebied van de
werkzaamheden veranderen;
• er veranderingen in het ontwerp worden
aangebracht;
• er andere aannemers komen of er extra aannemers
worden aangesteld;
• de eisen van opdrachtgevers veranderen;
• de onmiddellijke omgeving verandert;
• er aanvullende informatie beschikbaar komt die
relevant is voor de veiligheid en gezondheid;
• de method statements of taken veranderen;
• er nieuwe wettelijke voorschriften of technische
normen van kracht worden.

2.4.3. Veiligheids- en gezondheidsdossiers
a) Definitie
Wat staat er in Richtlijn 92/57/EEG?
Artikel 5
[…]
c) stelt een dossier samen dat aan de kenmerken
van het bouwwerk is aangepast en waarin de
voor de veiligheid en de gezondheid nuttige
elementen staan vermeld waarmee bij eventuele
latere werkzaamheden rekening moet worden
gehouden.
Veiligheids- en gezondheidsdossiers zijn de belangrijkste ondersteunende documenten bij het inventariseren en beheersen van risico’s tijdens latere ontwerp- en
bouwwerkzaamheden nadat het bouwwerk is opgeleverd. Die documenten spelen tijdens de gehele „levenscyclus” van een bouwwerk een belangrijke rol, tot
aan de eventuele ontmantelings- en sloopfase toe.
De dossiers dienen relevante arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidsinformatie te bevatten waarmee tijdens de betreffende werkzaamheden rekening
gehouden moet worden.
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De dossiers ondersteunen de opdrachtgevers en andere partijen doordat:
• er één enkel document beschikbaar is met alle essentiële informatie over een opgeleverd bouwproject;
• er gemakkelijker inzicht verkregen kan worden op
welke wijze routinematig onderhoud en reparaties
veilig uitgevoerd kunnen worden; en
• het ontwerp en de planning van eventuele latere
werkzaamheden eenvoudiger is.
Er bestaat geen uniform, uitgebreid overzicht dat van
toepassing is op de inhoud van veiligheids- en gezondheidsdossiers voor alle projecten. De inhoud van
een dossier dient immers een weerspiegeling te zijn
van de gevaren en risico’s die aan een specifiek project
verbonden zijn.
➜➜ Zie Bijlage 6 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers: inhoudelijke suggesties, blz. 139

b) Toepassing
Een veiligheids- en gezondheidsdossier is verplicht
voor alle bouwprojecten waarvoor coördinatoren zijn
aangesteld.
Op grond van de bouwplaatsenrichtlijn zijn coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van een bouwproject verplicht om met
het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsdossier te beginnen. De coördinatoren inzake veiligheid
en gezondheid tijdens de verwezenlijkingsfase van het
project dienen die dossiers tijdens de uitvoering van
de bouwwerkzaamheden aan te passen en uiteindelijk
af te ronden.

Het bijwerken en uitbreiden van een bestaand dossier voor een bouwwerk bij wijzigingen in plaats van
het openen van een nieuw dossier.
Het bijhouden van een dossier in situaties waarin er
slechts één aannemer is en er geen coördinator is die
dat dossier kan opstellen. Opdrachtgevers kunnen
afspraken maken met andere partijen die bij het project
zijn betrokken om dossiers op te stellen en bij te werken.
Het in een vroeg projectstadium door opdrachtgevers en coördinatoren afstemmen van de inhoud, het
format (bijv. schriftelijk, elektronisch) en de lay-out
van een dossier.
Het waarborgen dat dossiers begrijpelijk, duidelijk en
beknopt zijn en van een goede index zijn voorzien.
Het schrappen van informatie die geen waarde aan
een dossier toevoegt.
Het evalueren of het nuttig is om de informatie in
een veiligheids- en gezondheidsdossier te integreren
in andere bouwdossiers, zoals de onderhouds- en
reparatiehandleidingen.
Coördinatoren die andere belanghebbenden informeren wat er wanneer van hen wordt verwacht in verband
met hun bijdragen aan het opstellen van een dossier.
Coördinatoren die overeenkomen wie er op welk
moment de leiding neemt bij het opstellen van een
dossier, op welke wijze de overdracht van het dossier het beste kan plaatsvinden en hoe er met nog
ontbrekende informatie omgegaan moet worden.
Besluiten omtrent welke vervolgstappen er gezet
dienen te worden, kunnen het beste op een projectbasis worden genomen waarbij de „interfaces” tussen
coördinatoren zo eenvoudig mogelijk zijn.
Het zo vroeg mogelijk afronden van dossiers zodat
opdrachtgevers snel over de informatie kunnen
beschikken die zij nodig hebben.
Het hanteren van een systeem dat waarborgt dat er
een „gecontroleerd” master-exemplaar van het dossier is waardoor ook toezicht gehouden kan worden
op het uitbrengen van updates.
Het overdragen van dossiers wanneer iemand anders
de betreffende verantwoordelijkheid overneemt.
Het verstrekken van exemplaren aan andere partijen
indien een aantal mensen afzonderlijk verantwoordelijk
is voor het onderhoud van een deel van een bouwwerk.

c) Inhoud van veiligheids- en gezondheidsdossiers
De inhoud van veiligheids- en gezondheidsdossiers
dient bepaald te worden door de voorzienbare behoeften van andere mensen die latere bouwwerkzaamheden na opleverring van het project ontwerpen,
plannen of uitvoeren. Daarbij dient de aandacht met
name uit te gaan naar voorzienbare activiteiten met
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een hoog risico (bijv. werken op hoogte en het vervangen van zware bouwonderdelen).
Overbodige informatie dient geschrapt te worden,
omdat het zoeken naar essentiële informatie dan alleen maar moeilijker en tijdrovender wordt.
De inhoud, de vorm en het format zijn noodzakelijkerwijs afhankelijk van het bouwproject, de opdrachtgever en de verwachte gevaren en risico’s. In bijlage 6
is een checklist opgenomen met voorstellen voor de
inhoud van een dossier, maar elk geval dient op zijn
eigen specifieke kenmerken beoordeeld te worden.
Er dient ook rekening gehouden te worden met eventuele reeds aanwezige dossiers waarbij de vraag relevant is of het beter is om deze bij te werken of om een
nieuwe dossier te creëren. Bij dergelijke besluiten dient
er uiteraard rekening te worden gehouden met de toekomstige behoeften van opdrachtgevers, ontwerpers
en aannemers. In dat verband dient geïnventariseerd
te worden welke informatie zij nodig hebben met het
oog op de grootste gevaren en risico’s.
Aannemers dienen coördinatoren van alle benodigde
informatie te voorzien om het dossier af te kunnen
ronden of bij te kunnen werken. Die overdracht van
informatie dient zo vroeg mogelijk te gebeuren zodat
er geen vertraging ontstaat bij het voltooien van de
dossiers. Vertragingen leiden doorgaans namelijk tot
hogere kosten voor alle betrokken partijen en tot een
slechtere kwaliteit van de verstrekte informatie.
Er dienen procedures operationeel te zijn teneinde te
waarborgen dat de coördinator tijdig de beschikking
heeft over informatie met betrekking tot veranderingen die zich tijdens de uitvoeringsfase hebben voorgedaan.
De dossiers dienen na afronding meteen aan de opdrachtgever overgedragen te worden. Idealiter is dat
bij oplevering van het bouwwerk, maar mocht dat niet
mogelijk zijn, dan dient de overdracht zo snel mogelijk
daarna plaats te vinden.
➜➜ Zie Bijlage 6 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers: inhoudelijke suggesties, blz. 139, voor uitgebreidere suggesties over de onderwerpen die in
een plan opgenomen kunnen worden

d) Bijwerken van dossiers
Veiligheids- en gezondheidsdossiers worden tijdens de
gehele levenscyclus van de bouwwerken waarop zij betrekking hebben, gebruikt. Het is dan ook handig om een
dossier actueel te houden, zelfs als er voor vervolgwerkzaamheden geen dossier nodig zou zijn. Een dossier dat
een onvolledig beeld schetst, kan tot gevaarlijke situaties
leiden indien mensen op de inhoud ervan vertrouwen.
Onderzoeken achteraf en andere activiteiten om slecht
onderhouden dossiers bij te werken, zijn meestal duur en
kunnen voorkomen worden door effectieve procedures
te hanteren voor het bijhouden van dossiers.

65

Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG (Bouwplaatsen)

Voorbeeld 77

Elke verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal dient in het dossier geregistreerd te worden.

2.5. Werkzaamheden die bijzondere/speciale risico’s
met zich meebrengen
2.5.1. Werkzaamheden die bijzondere
risico’s voor de veiligheid en gezondheid
van werknemers met zich meebrengen
Wat staat er in Richtlijn 89/391/EEG?
Bijlage II
Niet-volledige lijst van werken die voor de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers bijzondere gevaren meebrengen bedoeld in artikel 3, lid 2, tweede alinea 1.
1. 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 of de
werken (*).
2. 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.
3. 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 (¹).
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabel.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden
gebruikt.

In de bouwplaatsenrichtlijn worden in bijlage II bepaalde werkzaamheden genoemd die specifieke risico’s met zich meebrengen waarvoor veiligheids- en
gezondheidsplannen opgesteld dienen te worden
voordat het werk op de bouwplaats kan beginnen. Op
grond van de bouwplaatsenrichtlijn is het eveneens
verplicht om specifieke maatregelen voor dergelijke
werkzaamheden te nemen.
De eerste categorie werkzaamheden in bijlage II zijn
werken waarbij de gevaren bijzonder groot zijn door
de aard van de werkzaamheden of de aard van de
gebruikte procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats of van de betreffende werkzaamheden.
De lidstaten hebben de mogelijkheid om cijfermatige
indicaties vast te stellen voor bijzondere situaties. Dat
betekent dat u na dient te gaan in hoeverre de nationale wetgeving van invloed is op uw project. Er zijn
drie activiteiten die onder deze eerste categorie vallen
en deze worden in punt 1 van bijlage II genoemd: de
risico’s op bedelving, vastraken en vallen.

a) Bedelving (11)
Bedelvingen kunnen zich voordoen
als gevolg van geologische factoren,
nabijgelegen faciliteiten of eerdere
grondverstoringen door graafwerken in het verleden of door de uit te
voeren werkzaamheden zelf indien
voertuigen of materieel zich dicht bij
graafwerken bevinden en de grondstructuur door die werkzaamheden
negatief wordt beïnvloed. De beste
aanpak is om de gevaren te inventariseren en de risico’s op basis van een
goed ontwerp te voorkomen. Indien
risico’s niet volledig geëlimineerd kunnen worden, is
het gebruikelijk om de verticale zijden van de graafwerken tijdelijk te stutten of om die zijkanten af te
vlakken zodat zij zonder ondersteuning stabiel blijven.
Er dient speciale aandacht uit te gaan naar complexe
graafwerken.

b) Vastraken (in moerasland)
Bepaalde grondoppervlakken zijn niet in staat om het
gewicht van werknemers, machines en materialen
te dragen. Dit dient voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden gecontroleerd te worden en de betreffende oppervlakken moeten duidelijk gemarkeerd
en als verboden terrein aangemerkt worden. Indien
er in moerasgebieden gewerkt wordt, dienen veilige
werkmethoden ontwikkeld te worden waarbij speciale
voertuigen en machines worden gebruikt.

10. Werkzaamheden in verband met de montage of
demontage van zware geprefabriceerde componenten.
(*) Ter uitvoering van punt 1 kunnen de lidstaten cijfermatige indicaties vaststellen betreffende bijzondere situaties.
(¹) PB L 246 van 17.9.1980, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 84/467/Euratom (PB L 265 van 5.10.1984, blz. 4).
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(11) Dit is een van de drie categorieën werkzaamheden waarvoor
lidstaten de mogelijkheid hebben om cijfermatige indicaties
vast te stellen voor bijzondere situaties. Zie bijlage II van de
bouwplaatsenrichtlijn.

Vallen is de grootste oorzaak
van fatale ongevallen tijdens
bouwwerkzaamheden. Ernstige valpartijen, soms met
dodelijke afloop, kunnen
zelfs vanaf geringe hoogte
plaatsvinden. Dat vallen kan
door een aantal factoren
veroorzaakt worden zoals
slordig opgeruimde werkplaatsen, gladde vloeren en
vooral door het ontbreken van collectieve beschermingsmaatregelen zoals adequate veiligheidsrails
of door het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een val door breekbaar materiaal
heen is een veel voorkomende oorzaak van ernstige
en soms fatale ongevallen.
Werken op hoogte vereist dan ook speciale aandacht
in de veiligheids- en gezondheidsplannen voor bouwplaatsen. Ook in dit geval is een goed ontwerp de beste oplossing omdat hierdoor de gevaren geëlimineerd
kunnen worden en eventuele resterende risico’s middels een adequaat beheer goed gecontroleerd kunnen
worden. Zo kan het werken op hoogte worden voorkomen door objecten op een andere locatie dan de
bouwplaats te vervaardigen of via een preassemblage
op grondniveau (of in een andere goed gecontroleerde omgeving). Ook kan de beschikbaarheid van adequate en goed onderhouden tijdelijke werkplatforms
en gemechaniseerde toegangsplatforms een bijdrage
leveren aan het verminderen van risico’s.
In Richtlijn 2009/104/EG (12) betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het
gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats wordt in bijlage II nader op deze kwesties ingegaan. Voor uitgebreide praktische adviezen
op dit punt wordt verwezen naar de niet-bindende
handleiding „Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)” (13).

d) Chemische of biologische stoffen
Voor werkzaamheden waarbij werknemers risico lopen als gevolg van chemische of biologische stoffen
die een bijzonder gevaar vormen voor de veiligheid en
gezondheid van werknemers of waarbij een controle
op de gezondheid wettelijk verplicht is, dient altijd een
veiligheids- en gezondheidsplan voor de bouwplaats
opgesteld te worden.
(12) Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/
EEG) — PB L 260 van 3.10.2009, blz. 5.
 ttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pub
(13) h
Id=140&furtherPubs=yes
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c) Vallen

Op grond van een aantal andere richtlijnen, met name
die betreffende chemische agentia (14) en biologische
agentia (15) en andere richtlijnen inzake specifieke stoffen (bijv. asbest (16)) hebben
werkgevers en zelfstandigen
op dit gebied al bepaalde
verplichtingen.
Op grond van de bouwplaatsenrichtlijn is een op risico’s
gebaseerde aanpak vereist
en de betreffende risicobeoordelingen dienen ook in
aanmerking te worden genomen in de veiligheids- en
gezondheidsplannen voor de bouwplaats.
In beginsel zijn er drie manieren waarop men in contact kan komen met chemische stoffen: in de eerste
plaats via stoffen die voor gebruik in een bouwproject
zijn voorgeschreven, zoals verf, lijm en oppervlaktecoatings; in de tweede plaats door het snijden of door
de afbraak van bouwmaterialen waarbij bijvoorbeeld
houtstof en kwartsdeeltjes van beton vrijkomen; en
in de derde plaats als residuen van in het verleden gebruikte materialen, zoals asbest, lood verontreinigde
grond en PCB’s.
Asbest heeft nog steeds schadelijke gevolgen voor
de gezondheid van werknemers in de bouw. Hoewel
asbest niet meer gebruikt wordt in nieuwe bouwprojecten, wordt het nog steeds op veel locaties aangetroffen tijdens de werkzaamheden aan bestaande
bouwwerken en doorgaans dient er voorafgaand aan
die werkzaamheden een asbestonderzoek uitgevoerd
te worden. Werknemers die onderhouds- en sloopwerkzaamheden verrichten, dienen alert te zijn op
dergelijke risico’s.
Lood wordt ook in nieuwe bouwprojecten nog steeds
toegepast, bijvoorbeeld voor dakbedekkingen, decoratieve bekledingen en bij reparatie- en renovatiewerkzaamheden. Het stof dat bij die activiteiten
vrijkomt, vormt ook een gezondheidsrisico. Looddampen kunnen een gevaar vormen bij het snijden door
oppervlakken die van een coating zijn voorzien met
loodhoudende verf.
(14) Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk (14e
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG) — PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
(15) Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de
werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische
agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG) — PB L 22 van
17.10.2000, blz. 21-45.
(16) Richtlijn 2003/18/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 27 maart 2003 tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van
de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen
de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk — PB L van
15.4.2003, blz. 48-62.
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Tegenwoordig wordt er bij bouwwerkzaamheden een
breed scala aan chemicaliën gebruikt. Derhalve dienen
ontwerpers en gebruikers zich bewust te zijn van de
bijbehorende gevaren en dienen zij voor materialen
en arbeidsmethoden te kiezen die optimaal zijn om
schadelijke blootstellingen te voorkomen. Er kan ook
sprake zijn van blootstelling aan chemicaliën als gevolg van verontreinigde grond en verontreinigde faciliteiten of materialen als gevolg van industriële processen, ongeacht of deze nog steeds actief zijn of al jaren
geleden zijn beëindigd.
Biologische agentia kunnen bijvoorbeeld aangetroffen worden in de grond, in riolen en afvoerkanalen, in
waterkoeltorens, op zolders, in kelders en op bepaalde
werkplaatsen zoals in laboratoria waar biorisico’s worden onderzocht en dergelijke.

e) Ioniserende straling
Voor werkzaamheden met ioniserende straling dienen op grond van
Richtlijn 96/29/Euratom (17) speciale gecontroleerde of bewaakte zones te worden aangewezen.
Ioniserende straling kan op locatie
worden gebruikt voor non-destructieve tests bij het controleren
van lasnaden en bij andere onderzoeken. Hiervoor zijn
krachtens voornoemde richtlijn wel speciale preventiemaatregelen met het oog op de blootstelling vereist. Die maatregelen dienen ook geïntegreerd te worden in de veiligheids- en gezondheidsplannen voor de
bouwplaats.
Ook in dit geval zijn er mogelijkheden om de gevaren
volledig te elimineren. Er kunnen op de betreffende locaties bijvoorbeeld alternatieve non-destructieve testmethoden worden gebruikt. Indien er geen geschikt
alternatief voorhanden is, kan overwogen worden om
de tests op een andere locatie in speciaal daarvoor toegeruste faciliteiten uit te voeren.
Werknemers kunnen ook risico’s lopen door blootstelling aan straling in de werkomgeving, bijvoorbeeld in
nucleaire installaties (zoals defensiefaciliteiten, krachtcentrales, onderzoeksfaciliteiten, universiteiten en nucleaire behandelingsapparatuur in ziekenhuizen) en
aan apparatuur die ioniserende stralingsbronnen bevat, zoals dichtheidsmeters en rookdetectors.

f) Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels of in de buurt van hoogspanningsinstallaties
Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels kunnen tot ernstige en fatale ongevallen leiden
(17) Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende
straling verbonden gevaren — PB L 159 van 29.6.1996, blz.1-114.
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als gevolg van direct contact met kabels die onder
spanning staan of door overspringende vonken van
die kabels naar materieel of uitrusting in de buurt. Dergelijke gevaren kunnen worden voorkomen door een goed ontwerp, door
de spanning van de kabels te halen
voor de duur van de werkzaamheden
(dat is uiteraard de beste optie) of
door effectieve controlemaatregelen
middels o.a. veilige werkmethoden
en een duidelijke markering van de
zones (in overleg met de stroomexploitant) waar zich geen materieel of
uitrusting mag bevinden.
Werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid van
hoogspanningskabels gedurende de installatie en het
onderhoud ervan is een zeer gespecialiseerde activiteit die uitsluitend uitgevoerd mag worden door werkgevers en zelfstandigen die over de benodigde kennis
en ervaring beschikken.

g) Verdrinkingsgevaar
Dit risico kan zich voordoen wanneer een arbeidsplaats
via het water bereikt moet worden of indien er boven
of in de buurt van water gewerkt wordt. De risico’s kunnen in de hand worden gehouden door het beschikbaar stellen van adequate werksystemen en gepaste
uitrusting in combinatie met effectieve middelen voor
het redden en behandelen van
werknemers in geval van incidenten.
Het is ook mogelijk om in andere situaties „te verdrinken”.
Silo’s met graan of met fijn
poeder vormen in dat verband
typische voorbeelden.

h) Graven van putten en van ondergrondse en
tunnelwerken
Tenzij dergelijke werkzaamheden op de juiste manier
worden ontworpen, gepland en beheerd, bestaat het
risico op een aardverschuiving waardoor werknemers
opgesloten kunnen komen te zitten of onder de aarde
bedolven kunnen worden. Die risico’s worden vaak
nog eens versterkt door een gebrek aan alternatieve
ontsnappingsmogelijkheden. Degenen die aan de oppervlakte werken, lopen ook risico’s doordat er holtes
kunnen ontstaan en vanwege het risico van het instorten van oppervlaktestructuren (NB: de bouwplaatsenrichtlijn is niet van toepassing op boor- en winningswerkzaamheden in de winningsindustrieën. Zie
daarvoor Richtlijn 92/104/EEG (18).
(18) Richtlijn 92/104/EEG van 3 december 1992 betreffende de
minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming
van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de
winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds (twaalfde
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG) — PB L 404 van 31.12.1992.

i) Werkzaamheden met duikuitrusting
Duiken vindt doorgaans
plaats om locaties onder
water te bereiken teneinde
werkzaamheden te kunnen
verrichten. Dit vereist deskundigheid in het plannen,
beheren en het zodanig uitvoeren van de werkzaamheden dat de veiligheid en
gezondheid van de duikers
gewaarborgd is. Voor duikactiviteiten zijn specifieke
projectplannen en supervisors vereist en de gezondheid van de duikers dient voortdurend in de gaten te
worden gehouden. Daarnaast moet er adequaat materiaal en geschikte uitrusting beschikbaar zijn voor de
geplande duikactiviteiten en met het oog op eventu
ele incidenten. De meeste lidstaten hanteren een eigen
duikwetgeving. U dient voor een project met duikactiviteiten dan ook te allen tijde de nationale wetgeving
te raadplegen.

j) Werkzaamheden onder overdruk
Bij werkzaamheden onder overdruk bestaat er een
risico op caissonziekte, dat is een acute toestand die
pijn rond gewrichten als de knieën veroorzaakt. Die
ziekte kan ook, maar dat komt minder vaak voor, levensbedreigend zijn door de schadelijke effecten op
het centrale zenuwstelsel. Andere risico’s hebben onder andere betrekking op lichaamsholten waar lucht in
zit (zoals de oren en de voorhoofdsholten). Daarnaast
bestaat het risico op langdurige
chronische aandoeningen door
schade aan de heup- en schoudergewrichten.
Er is ook sprake van een verhoogd risico op brand omdat
lucht onder druk grotere hoeveelheden zuurstof bevat. Daar
dient dan ook speciale aandacht naar uit te gaan.
Net als bij het duiken vergen deze werkzaamheden
een gespecialiseerde deskundigheid, veilige werkmethoden, competente werknemers, medisch toezicht,
effectieve compressie- en decompressiemethoden en
noodprocedures.
Door een goed ontwerp kunnen werkzaamheden onder overdruk worden vermeden.

Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Bij het werken in tunnels en riolen bestaan er, naast de
meer algemene risico’s die elders worden beschreven
(zoals overdruk), ook risico’s op verstikking, binnendringend water en explosies.

k) Werkzaamheden waarbij springstoffen
worden gebruikt
Aan
werkzaamheden
waarbij
springstoffen worden gebruikt, zijn
risico’s verbonden als gevolg van de
overdrukkrachten van de explosieven, ongecontroleerd rondvliegende materialen en toxische dampen.
Vroegtijdige detonatie, het mislukken van de geplande instorting van
een object en de kans dat niet alle
explosieve materialen zijn ontploft, vormen andere gevaren die aangepakt dienen te worden naast het zorgen voor een veilige opslag en het veilige vervoer van
de explosieven. Ook voor deze werkzaamheden zijn
deskundige aannemers vereist en met de betreffende
risico’s en gevaren dient bij het opstellen van veiligheidsplannen voor bouwplaatsen terdege rekening te
worden gehouden.
➜➜ Zie Risico’s verband houdende met explosies,
blz. 75

l) Werkzaamheden met zware geprefabriceerde elementen
Werkzaamheden in verband met de montage of
demontage van zware geprefabriceerde elementen
brengen risico’s met zich
mee, niet alleen voor degenen die met die componenten moeten werken, maar
ook voor andere mensen
op de momenten dat die
componenten verplaatst of gefixeerd worden.
De betreffende werkzaamheden dienen vooraf dan
ook zorgvuldig geëvalueerd en gepland te worden.
Voor dit soort activiteiten wordt over het algemeen
gebruik gemaakt van werkplaatsen die slechts gedurende zeer korte tijd operationeel zijn. Door een goede
planning dient gewaarborgd te worden dat er adequate toegangs- en uitvalswegen zijn en dat de bouwplaatsen zelf veilig zijn.
De risico’s kunnen gereduceerd worden door een
premontage op de grond (een proces dat bij de demontage omgekeerd kan worden) zodat er minder op
hoogte hoeft te worden gewerkt.
Het aanbrengen van veiligheidsrails om valpartijen te
voorkomen, is vaak een haalbare optie. Dat geldt ook
voor het gebruik van gemechaniseerde werkplatforms,
bijvoorbeeld bij het installeren van een stalen frame
voor bouwwerken. Ontwerpers kunnen een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de risico’s door
in de ontwerpfase volledig rekening te houden met de
noodzaak om veilige installatie- en andere bouwmethoden te gebruiken.
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2.5.2. Nieuwe risico’s
Alle nieuwe en opkomende technologieën, processen en activiteiten die van invloed kunnen zijn op de
risico’s die aan een project verbonden zijn, vereisen
speciale aandacht van de betrokken partijen. Tot die
betrokken partijen behoren opdrachtgevers, bouwdirecties, coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid, ontwerpers, werknemers, leveranciers van items
(bijvoorbeeld materialen, componenten, installaties en
uitrusting) die nodig zijn voor permanente en tijdelijke
bouwwerken, werkgevers, aannemers en onderaannemers. De betreffende technologieën, processen en
activiteiten dienen aan een adequate en diepgaande
gevaren- en risicoanalyse onderworpen te worden.
Het is mogelijk dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen die anderen overal ter wereld
hebben opgedaan of opdoen met die nieuwe praktijken. Het zou ook kunnen dat een nieuw voorstel redelijkerwijs beschouwd kan worden als een uitbreiding
van een bestaande aanpak. In dergelijke gevallen kan
de gevarenanalyse ondersteund worden door een
onderzoek naar praktijkervaringen in het verleden en
door een directe betrokkenheid van personen met
relevante kennis, expertise en ervaring. Er dient echter wel de nodige voorzichtigheid te worden betracht
indien er vertrouwd wordt op ervaringen die eerder
elders zijn opgedaan. Dat geldt met name indien de
informatie onduidelijk of onvolledig is of wanneer
deze voornamelijk afkomstig is van een leverancier of
andere betrokken partij met een commercieel belang.
Een schijnbaar goede staat van dienst wil niet zeggen
dat de nieuwe aanpak vrij van risico’s is: het kan ook
gewoon een kwestie van geluk zijn geweest of wellicht is er informatie achtergehouden over problemen
en mislukkingen in het verleden. Ook kunnen de specifieke gebruiksomstandigheden verschillen (bijv. de
toestand van het grondoppervlak).
Het is essentieel dat een gebrek aan vertrouwdheid,
kennis en ervaring bij ontwerper- en aannemerteams
en bij de werknemers die bij het voorgestelde project
betrokken zijn, nadrukkelijk wordt onderkend als er
sprake is van nieuwe of onbekende gevaren en risico’s.
Afhankelijk van de aard van de risico’s is het mogelijk
dat er op kleine schaal representatieve tests nodig zijn
om een beter inzicht in die gevaren en risico’s te krijgen.
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Een analyse van de gevaren en bijbehorende gevolgen
voor het risicobeheer dient op een volledig inzicht in de
voorgestelde nieuwe methoden gebaseerd te zijn zodat de gevaren die zich in het proces voor kunnen doen,
adequaat geëvalueerd kunnen worden. Een mechanische en te eenvoudige benadering die slechts gericht
is op de meer algemene gevaren is in dit verband niet
toereikend. Er dient aandacht besteed te worden aan
gevaren die zich tijdens alle fasen van het ontwerp en
de bouw kunnen voordoen, inclusief in tussenliggende
bouwfasen, in verband met het gebruikte materiaal,
met de uitrusting, met de tijdelijke werkzaamheden die
nodig zijn en met reparatie- en herstelwerkzaamheden.
Er dient zowel met organisatorische als met technische
factoren rekening te worden gehouden.
Alle grote potentiële gevaren waaraan voor een aantal werknemers of het publiek risico’s zijn verbonden,
moeten volledig onderzocht en aangepakt worden.
Waarschijnlijk dienen er meerdere belanghebbenden
bij de analyse van de gevaren en de gevolgen daarvan
betrokken te worden. Dat geldt ook voor de daaropvolgende fasen waarin gevaren geëlimineerd en risico’s gecontroleerd moeten worden. In dergelijke omstandigheden is een risicoregister dat periodiek wordt
herzien een nuttig instrument. In dat projectregister
dient vastgelegd te worden wat de individuele partijen
precies moeten ondernemen.
Voorbeeld 78

1. De prefabricage off-site van complete badkamers,
de constructie van een skeletstructuur op de
bouwplaats en de daaropvolgende installatie van
de badkamers.
2. Nieuwe stoffen, zoals hechtmiddelen en oppervlaktedeklagen, met weliswaar betere gebruiksprestaties, maar wellicht ook extra risico’s voor de
arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid
tijdens de bouwwerkzaamheden.
3. Nieuwe machines en installaties om werkzaamheden op grotere hoogte mogelijk te maken.
4. Het in andere geologische formaties gebruiken
van methoden voor het graven van tunnels die
hun nut echter alleen nog maar in hard gesteente
hebben bewezen.
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3.1. Vallen
a) Werken op hoogte
Vallen van een hoogte is de belangrijkste oorzaak van fatale ongevallen in de bouwsector in de
lidstaten van de Europese Unie.
De risico’s die verbonden zijn aan
werken op hoogte kunnen in twee
categorieën onderverdeeld worden:
• risico’s als gevolg van het vallen van werknemers; en
• risico’s als gevolg van vallende objecten op werknemers
die op een lager gelegen niveau aan het werk zijn.
De eerste categorie risico’s behoort tot de „bijzondere
risico’s” als vermeld in bijlage II bij de bouwplaatsenrichtlijn.
Deze risico’s kunnen zich op de meeste bouwplaatsen
voordoen. Hoe langer de val, des te erger zijn over het
algemeen de gevolgen. Valpartijen doen zich meestal
voor als gevolg van onbeveiligde zijkanten of openingen van platforms en steigers en als gevolg van een
val door materiaal heen dat te fragiel is om het betreffende gewicht te dragen. Valpartijen doen zich ook
voor in uit- en afgravingen, van ladders, van tijdelijke
platforms, vanaf werkplekken in of op een bestaande
installatie of van trappen (19).
Richtlijn 2009/104/EG (20) bevat hieromtrent aanvullende vereisten.

b) Opbouwen en afbreken van steigers of
soortgelijke installaties
Risico’s in verband met steigerwerk kunnen eveneens
in twee categorieën worden opgesplitst:
i) risico’s als gevolg van het opbouwen, aanpassen of afbreken van
steigers; en
ii) risico’s verband houdende met
het gebruik van steigers (bijv. het
risico op uitglijden).
Deze risico’s kunnen zich overal
voordoen waar steigers staan. Er
is sprake van vergelijkbare risico’s
wanneer er soortgelijke installaties
als steigers worden gebruikt.
(19) Voor uitgebreide praktische adviezen op dit punt wordt verwezen naar de niet-bindende handleiding „Hoe kunt u de meest
geschikte arbeidsmiddelen voor tijdelijk werk op hoogte kiezen?”
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubI
d=140&type=2&furtherPubs=yes
(20) Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/
EEG) — PB L 260 van 3.10.2009, blz.5.
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Richtlijn 2009/104/EG is op steigerwerk van toepassing. Op grond van die richtlijn is vereist dat er door
de bevoegde personen een plan voor het opbouwen,
aanpassen en afbreken van steigers wordt opgesteld.
Bij het controleren van steigers van een groot project
kunnen gestandaardiseerde formulieren en documenten een nuttig hulpmiddel vormen.
Na een beperkte training en een competentietest kunnen sommige kleine systeemsteigers (bijv. kleine mobiele torensteigers) veilig opgebouwd worden, mits
daarbij voortdurend strenge controlemaatregelen in
acht worden genomen.

c) Valpartijen op hetzelfde niveau
Risico’s als gevolg van valpartijen op hetzelfde niveau houden meestal verband met
struikelen of uitglijden. De kans op dergelijke risico’s is groter op bouwplaatsen die niet
adequaat schoongehouden worden.

3.2. Risico’s verband houdende met elektriciteit
De belangrijkste risico’s als gevolg van elektriciteit zijn
elektrocuties en brandwonden.
Veel dodelijke slachtoffers en ongevallen met letsel zijn een gevolg van:
• het gebruik van slecht onderhouden elektrische apparatuur;
• werkzaamheden in de buurt van
hoogspanningsleidingen;
• contact met ondergrondse elektriciteitskabels tijdens graafwerkzaamheden of door horizontaal (dril-)boren;
• elektrische netvoedingen;
• gebruik van niet-geschikte elektrische apparatuur in
explosieve zones;
• brand veroorzaakt door slecht functionerende elektrische installaties of gereedschappen;
• ongeteste verdeelkasten en niet in goede staat verkerende beschermende apparatuur die op reststroom
werkt.
Werkzaamheden in de buurt van hoogspanningsleidingen kunnen tot ernstige en fatale ongevallen leiden
als gevolg van direct contact met leidingen die onder
stroom staan of door vonken die van dergelijke leidingen
overspringen naar uitrusting en materieel in de buurt.
Letsel als gevolg van elektriciteit kan door een breed
scala aan voltages veroorzaakt worden, maar het risico
is over het algemeen groter bij hogere voltages.
Wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) kunnen uiteenlopend letsel veroorzaken zoals:
• elektrische shocks;
• elektrische brandwonden;
• verlies aan spierbeheersing; en
• thermische brandwonden.

3.3. Risico’s in verband met gas
Aardgas wordt meestal gedistribueerd via een netwerk van ondergrondse transmissie- en distributiepijpleidingen.
Gas kan vrijkomen als gevolg van storingen in de hoofdleidingen maar ook
door onbedoelde beschadigingen. Er
kunnen zich ook gaslekkages voordoen in bulkopslagtanks of in kleinere cilinders die op bouwplaatsen
opgeslagen zijn of gebruikt worden.
In bepaalde omstandigheden kunnen deze lekkages
tot brand of explosies leiden.

3.4. Risico’s in verband met
verkeer
a) Werkzaamheden aan bestaande verkeerswegen
Risico’s voortvloeiende uit werkzaamheden aan bestaande wegen met doorgaand verkeer zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.
Tot die risico’s behoren:
• botsingen tussen werkvoertuigen op de bouwplaats
en tussen voertuigen die die bouwplaats op geringe
afstand passeren;
• botsingen tussen passerende voertuigen met machines,
installaties (bijv. steigers) en werknemers op de bouwplaats (wellicht als gevolg van het feit dat de bouwplaats
niet adequaat gemarkeerd en fysiek afgeschermd is);
• asfaltdampen die vrijkomen tijdens bestratingswerkzaamheden. Die dampen kunnen schadelijke gevolgen voor verschillende lichaamsdelen hebben (huid,
ogen, keel e.d.) en kunnen kanker veroorzaken;
• uitlaatgassen en dieselpartikels.
Werkzaamheden in bestaande
tunnels kunnen specifieke risico’s
met zich meebrengen door, en
aan, rijdend verkeer.
Daarnaast zijn er ook nog andere
risico’s zoals hitte (bij de bewerking/verwerking van asfalt) en
stof (tijdens graafwerkzaamheden ter voorbereiding
op de bestratingsbasis) en dergelijke.
(21) Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van
werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
(vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) — PB L 23 van 28.1.2000, blz.57.
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Richtlijn 1999/92/EG (21) bevat hieromtrent aanvullende vereisten.

Richtlijn 92/58/EEG (22) bevat aanvullende vereisten
voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op
het werk.

b) Verkeer op bouwplaatsen (machines en
voetgangers)
De risico’s voor voetgangers als gevolg van verkeer op de bouwplaats
kunnen verminderd worden door
afzonderlijke routes voor voetgangers en bouwverkeer te creëren
die adequaat zijn aangegeven.
Daarnaast dienen aanvullende
beschermingsmaatregelen voor
voetgangers te worden op plaatsen waar zich specifieke risico’s
kunnen voordoen. In dat verband
dient speciale aandacht besteed te
worden aan oversteekpunten.

3.5. Risico’s in verband met
bouwmachines
De risico’s die verbonden zijn aan bouwmachines zijn
afhankelijk van het soort uitrusting (bijv. grondverzetmachines, hijs- en hefinstallaties) en van de betreffende werkzaamheden.
Tot de risico’s verband houdende met grondverzetmachines (dieplepelmachines, graaflaadmachines e.d. en
de bijbehorende hulpstukken) behoren het omvallen
van de machines, objecten die op de uitrusting vallen,
en slecht functionerende veiligheids- en andere waarschuwingscomponenten en dergelijk.
Tot de risico’s die verband houden met hef- en hijsapparatuur (torenkranen, mobiele kranen e.d. inclusief de bijbehorende hulpstukken zoals hijskabels en
draagbanden) behoren werknemers die tijdens de
installatie, het gebruik of de demontage van een machine vallen, het omvallen van installaties tijdens het
opbouwen en afbreken
of tijdens het gebruik (als
gevolg van overbelasting) en fouten door gebrekkige hijstechnieken,
zoals bij het aanslaan
van de last en dergelijke.
Tot de maatregelen die
genomen kunnen worden om de kans op ongevallen te verkleinen, behoren
een aantoonbare competentie van de kraanmachinist,
chauffeur, gebruiker e.d. na een specifieke training
voor de betreffende machines, een adequate planning
van en toezicht op de werkzaamheden en effectieve
inspecties en onderhouds- en reparatieprocedures.
(22) Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de
minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) — PB L 245 van 26.8.1992.
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In Richtlijn 2009/104/EG (23) betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het
gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats, wordt nader op deze kwesties ingegaan.

3.7. Risico’s in verband
met slechte lichaamshoudingen

Op het aanpakken van risico’s zijn ook internemarktrichtlijnen van kracht (bijv. 2000/14/EG (24) betreffende
geluidsemissies door materieel voor gebruik buitenshuis en Richtlijn 2006/42/EG (25) betreffende machines).

Deze risico’s houden verband met letsel of
ziekte als gevolg van werkzaamheden in geforceerde houdingen of door intense en repetitieve fysieke inspanningen. In de loop der
tijd kan de schade aan het lichaam cumuleren. Daarnaast bestaan er nog meer overeenkomsten met het vorige risicovoorbeeld.

3.6. Risico’s in verband met
manuele handelingen
Bij dat manueel hanteren gaat het meestal om het tillen of verplaatsen van lasten met de handen of via een
andere vorm van spierkracht. Veel mensen krijgen al
pijn aan hun rug, armen, handen of voeten bij het alledaagse tillen van lasten en niet alleen wanneer een
bepaalde last te zwaar blijkt te zijn.
Aandoeningen aan de bovenste ledematen hebben
betrekking op de nek, schouders, armen, handen, en
vingers. Repetitive strain injuries (RSI) kunnen op vrijwel elke werkplek ontstaan waar mensen gedurende
langere perioden repetitieve, handmatige activiteiten
uitvoeren in ongemakkelijke lichaamshoudingen.
Dergelijke aandoeningen kunnen pijn in de spieren
veroorzaken, in het begin wellicht slechts tijdelijk,
maar als de werkzaamheden niet goed worden ingedeeld en de vroege symptomen niet worden onderkend en behandeld, kan dit uiteindelijk tot chronische
aandoeningen en arbeidsongeschiktheid leiden.
In de loop der tijd kan de schade aan het lichaam cumuleren en pijn in en problemen aan de rug, armen. handen en benen veroorzaken. De meeste gevallen kunnen
echter vermeden worden door geschikte hef- en tilapparatuur beschikbaar te stellen in combinatie met relevante cursussen over zowel het manueel hanteren van
lasten als een veilig gebruik van die apparatuur.
Richtlijn 90/269/EEG (26) betreffende het manueel hanteren van lasten in situaties waarin er met name een
risico op rugletsel bestaat, is ook op de onderhavige
kwesties van toepassing.

3.8. Risico’s in verband met
het gebruik van explosieven
Het gebruik van springstoffen brengt risico’s op letsel
met zich mee als gevolg van gekatapulteerd of rondvliegend materiaal, giftige dampen en overdruk.
Explosieven dienen op een veilige en betrouwbare
manier opgeslagen, vervoerd en gebruikt te worden.
Met het oog op het voorkomen van letsel als gevolg
van gekatapulteerd of rondvliegend materiaal zijn veilige werkmethoden vereist.

3.9. Risico’s in verband met
instabiliteit
Het risico op letsel kan een gevolg zijn van vallende
objecten vanaf een hoger niveau of van het instorten
van installaties, grondwerken en uitrusting.

(25) Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van
17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn
95/16/EG (herschikking) — PB L 157 van 9.6.2006, blz.24.

Die instabiliteit kan een negatief effect hebben op aanwezige gebouwen en installaties e.d. op of in de buurt
van de bouwplaats wanneer er nieuwe bouwwerken
worden gebouwd of tijdelijke installaties worden geplaatst als onderdeel van de werkzaamheden. Het
verlies aan structurele integriteit kan door een aantal
factoren worden veroorzaakt, waaronder fouten in het
ontwerp (met name van tijdelijke
bouwwerken), fouten in het correct
uitvoeren van de werkzaamheden
zoals voorgeschreven in het ontwerp en een gebrekkig toezicht op
de uit te voeren werkzaamheden
zodat er niet snel genoeg ingespeeld kan worden op onvoorziene
omstandigheden.

(26) Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de
minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het ma
nueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel
voor de werknemers (vierde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) — PB L 156 van 21.6.1990.

Complexe grondverzetwerkzaamheden voor tunnels
en schachten en diepe graafwerkzaamheden verdienen speciale aandacht. Ook grondwerken als aarden
dammen kunnen te maken krijgen met instabiliteit.

(23) Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/
EEG) —
 PB L 260 van 3.10.2009, blz.5.
(24) Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van
8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel
voor gebruik buitenshuis — PB L 162 van 3.7.2000, blz.1.
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In veel gevallen kunnen de risico’s worden
gereduceerd door een effectieve evaluatie
van de inrichting van de werkplek en van
de materialen en uitrusting die bij de werkzaamheden worden gebruikt.

a) Fysieke risico’s (lawaai, trillingen, brandwonden, extreme temperaturen, weersomstandigheden e.d.)
Lawaai
Door blootstelling aan harde geluiden
kan het gehoor van mensen permanent
beschadigd raken. Die kans is het grootst
wanneer de blootstelling aan lawaai een
structureel onderdeel van het werk vormt.
Een incidentele blootstelling aan harde
geluiden of een blootstelling aan lage
geluidsniveaus, zal minder snel tot schadelijke effecten op de gezondheid leiden, hoewel één
enkele blootstelling aan een extreem hard geluid al
acute schade kan veroorzaken. Lawaai kan ook een
veiligheidsrisico vormen aangezien het voor werknemers daardoor moeilijker kan zijn om effectief te communiceren. Daarnaast is het mogelijk dat zij niet meer
in staat zijn om waarschuwingssignalen te horen.
Het gehoorverlies kan een tijdelijk of permanent karakter hebben.
De blootstelling aan lawaai wordt niet uitsluitend veroorzaakt door het in bedrijf zijn van machines en materieel, het lawaai kan ook veroorzaakt worden door
een vaste installatie (bijv. een generator) of door de
activiteiten van een andere werknemer.
Wie kan er aan lawaairisico’s blootgesteld worden?
• werknemers die elektrische gereedschappen gebruiken zoals:
- betonhamers, stampers en trilverdichters;
- (vlak)schuurmachines, slijpmachines en snijmachines;
- boorhamers;
- bikhamers;
- kettingzagen;
- gereedschappen die op cartridges werken; en
- betonomvormers of trilnaalden.
• werknemers die zware installaties of machines op de
bouwplaats bedienen en iedereen in hun onmiddellijke nabijheid.
Op grond van Lawaairichtlijn 2003/10/EG (27) dienen
er specifieke maatregelen te worden genomen om
risico’s als gevolg van blootstelling aan lawaai te verminderen.
(27) Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van
6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van
werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai) (zeventiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) — PB L 42, van 15.2.2003, blz.38.
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3.10.	Risico’s in verband met
de gezondheid

Trillingen
Trillingen als gevolg van werkzaamheden met elektrische handgereedschappen, uitrusting of processen
kunnen de handen en armen van gebruikers beschadigen hetgeen het „hand-armtrillingensyndroom” kan
veroorzaken. Dit is een pijnlijke, onomkeerbare aandoening met „witte trilvingers” als een van de symptomen.
Andere symptomen die zich kunnen voordoen, zijn o.a.
een slechtere bloedcirculatie, schade aan zenuwen en
spieren en het verlies aan een goed greepvermogen.
De belangrijkste risicobronnen
onder de elektrische handgereedschappen zijn sloophamers, (dril)
boren, boorhamers, hoekslijpmachines, kettingzagen en handcirkelzagen.
Rugpijn kan veroorzaakt of verergerd worden door trillingen van
voertuigen of machines die door
het stoelvlak van het voertuig via
het achterwerk door het lichaam
van de chauffeur worden opgenomen. Dit fenomeen
staat bekend als „trilling van het hele lichaam” hetgeen
ook veroorzaakt kan worden door het staan op een trillend platform van een voertuig of machine. In die laatste gevallen „verdwijnt” de trilling via de voeten in het
lichaam van degene die het platform bedient.
De belangrijkste bronnen voor dergelijke trillingen zijn
grondverzetmachines, wielladers, rupsbandvoertuigen, grondschuivers, schrapers, (gelede) kipwagens,
rijdende (motor-)schrapers en vorkheftrucks voor
ruwe ondergronden.
Op grond van Richtlijn 2002/44/EG (28) dienen risico’s
als gevolg van trillingen geëlimineerd dan wel gereduceerd te worden.
Brandwonden
Wanneer in de nabijheid van objecten met een hoge
temperatuur werkzaamheden worden verricht, kan het
aanraken van die objecten tot brandwonden leiden. Risico’s op brandwonden als gevolg van de blootstelling
aan hoge temperaturen kunnen ook ontstaan door het
ontsnappen van vloeistoffen, door stoom/dampen en
door gassen. Ook de blootstelling aan chemicaliën en
elektriciteit kan brandwonden veroorzaken.
Temperaturen
Het bepalen van adequate temperaturen voor de werkomgeving is afhankelijk van de arbeidsmethoden en
van de fysieke eisen die het werk stelt. De tempera(28) Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake
gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling
van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (trillingen)
(zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 89/391/EEG) — Gezamenlijke verklaring van het Euro
pees Parlement en de Raad — PB L 177 van 6.7.2002, blz.13.
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tuur in ontspanningsruimten en andere voorzieningen
voor werknemers en in de EHBO-ruimten dienen eveneens afgestemd te zijn op het specifieke doel van de
betreffende locaties. Indien er afzuigingventilatiesystemen worden gebruikt, dient er voor een goede staat
van onderhoud gezorgd te worden zodat werknemers
niet aan tochtstromen worden blootgesteld die schadelijk zijn voor hun gezondheid.

Een harde wind kan een negatief effect hebben op het
functioneren van kranen en andere hef- en hijsinstallaties, met name bij het verplaatsen van platen van
een groot formaat e.d., zoals bekledings- en dakplaten
en bekistingspanelen. Een harde wind kan ook een
negatief effect hebben op werknemers die met grote
lichtgewichtpanelen bezig zijn, bijvoorbeeld bij het
vastmaken van metalen of kunststof dakplaten.

Als gevolg van de werkzaamheden die zij verrichten,
kunnen werknemers aan extreme temperaturen worden blootgesteld.

Slecht weer is een algemene stressfactor voor het lichaam. Hoge temperaturen in de zomer kunnen tot
een hitteberoerte leiden of tot brandwonden als gevolg van UV-straling.

Werknemers kunnen met hoge temperaturen te maken krijgen en een risico op een hitteberoerte lopen
tijdens werkzaamheden zoals:
- de sloop van metalen smelttanks;
- laswerkzaamheden, met name in besloten ruimten;
- werk in een in bedrijf zijnde installatieruimte, met
name indien er van aanvullende stressfactoren sprake
is, zoals het gebruik van beschermende apparatuur
voor de ademhaling, bij het verwijderen van asbest
e.d.; en
- bij de verbouwing van hoogovens.
Het verdient aanbeveling om de werkzaamheden zodanig in te plannen dat dergelijke situaties worden
vermeden. Indien dat niet mogelijk is, moeten de temperaturen zo laag mogelijk worden gehouden door
bijvoorbeeld meer tijd in te ruimen om een installatie
te laten afkoelen en door voor meer ventilatie met koele lucht te zorgen.
Daarnaast kunnen werknemers ook met extreem lage
temperaturen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld
in koelcellen en andere koude opslagruimten. Ook
hier verdient het aanbeveling om de werkzaamheden
zodanig in te plannen dat dergelijke situaties worden
vermeden. Waar mogelijk, dienen de temperaturen zo
veel mogelijk gematigd te worden.
Er dient deskundig advies ingewonnen te worden
om te bepalen welke (beperktere) arbeidsuren in extreme omstandigheden aanvaardbaar zijn en welke
voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden.
Daarnaast dient gecontroleerd te worden welke eisen
de nationale wetgeving van de relevante lidstaat aan
dergelijke werkzaamheden stelt.
Weersomstandigheden
Werknemers dienen beschermd te worden tegen atmosferische invloeden die schadelijk kunnen zijn voor
hun veiligheid en gezondheid.
Tot de weersomstandigheden die de risico’s voor de
veiligheid en gezondheid kunnen vergroten, behoren:
• harde wind;
• neerslag — regen en sneeuw;
• ijzige omstandigheden;
• hoge vochtigheid;
• blootstelling aan negatieve effecten van de zon; en
• extreme temperaturen.
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Lage temperaturen kunnen de negatieve effecten versterken van de trillingen van gereedschappen, materieel en installaties en kunnen tot meer verkoudheden
en infecties leiden.
Ook in dit geval dient gecontroleerd te worden op
welke wijze de relevante lidstaten de vereisten van de
richtlijn in de nationale wetgeving hebben omgezet.
Stof
Stoffen zijn schadelijk voor het ademhalingskanaal en
-systeem. Sommige stoffen zijn carcinogeen (bijv. asbest).
Er kan stof vrijkomen bij activiteiten als:
• het verwijderen van asbest in het kader van een renovatie;
• het zagen van hout;
• bij het ciseleren en snijden van metselwerk, blokken,
beton en steen; en
• bij het werken met cementpoeders en andere poeders.
Wat de blootstelling aan stof betreft, zijn
twee richtlijnen met name van bijzonder
belang omdat zij controlemaatregelen op
dit gebied voorschrijven: Richtlijn 2004/37/
EG (29) betreffende de blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk,
en Richtlijn 2009/148/EG (30) betreffende de
blootstelling aan asbest.

b) Chemische en biologische risico’s
Chemische risico’s
Chemische risico’s op bouwplaatsen kunnen verband
houden met diverse bronnen, inclusief:
• de chemicaliën die zich al voor de aanvang van de
werkzaamheden op de bouwplaats bevinden. Daarbij kan het om natuurlijke of door de mens veroorzaakte bronnen gaan;
(29) Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene
agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) — PB L 158
van 30.4.2004, blz.50.
(30) Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 30 november 2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk
— PB L 330 van 16.12.2009, blz. 28.

Risico’s uit de eerste categorie doen zich met name tijdens
sloopwerkzaamheden voor en tijdens het saneren van voormalige
of verlaten afvalstortplaatsen e.d.
Asbest kan in bestaande faciliteiten aangetroffen worden waar het
ooit gebruikt is voor de structurele brandbeveiliging en isolatiedoeleinden. Een breed scala aan
chemische risico’s kan ook veroorzaakt worden door voormalige industriële processen.
Zo kunnen op de terreinen van oude cokesovencentrales waarschijnlijk verontreinigde installaties en een
verontreinigde bodem aangetroffen worden.
De eventuele aanwezigheid van chemicaliën moet te
allen tijde voorafgaand aan het begin van de bouwwerkzaamheden grondig geëvalueerd worden. Daarna
dient er een evaluatie plaats te vinden van geschikte
beschermende maatregelen. Vaak hebben die maatregelen ook betrekking op de bescherming van het
milieu.
De risico’s uit de tweede categorie houden
verband met de chemicaliën die tijdens de
bouwwerkzaamheden worden gebruikt.
Doorgaans gaat het daarbij om risico’s als
gevolg van de verdamping van oplosmiddelen die in verf, vernis, lak en hechtmiddelen worden gebruikt. Oplosmiddelen
zijn schadelijk voor het zenuwstelsel en
kunnen hersenbeschadigingen veroorzaken. Isocyanaten en kunsthars die in verf,
hechtmiddelen en bindmiddelen zijn verwerkt, kunnen huid- en longirritaties veroorzaken en tot ernstige allergische reacties en astma leiden (NB: de betreffende voorbeelden
zijn slechts indicatief en het betreft zeker geen uitputtend overzicht).
In het algemeen kunnen risico’s van de tweede categorie worden vermeden door minder schadelijke materialen te gebruiken. In de ontwerp- en planningsfase
dienen dan ook alternatieve materialen in overweging
te worden genomen om die chemische risico’s te verminderen. Afhankelijk van de specifieke agentia en
mogelijke werkmethoden dient bepaald te worden
welke beschermende maatregelen er tegen de nog
resterende risico’s genomen moeten worden.
Het vrijkomen van stof bij het boren, zagen of hameren is een van de voorbeelden van chemische risico’s
als bijproduct van het bouwproces. De mate van blootstelling houdt verband met de werkmethoden en de
gebruikte uitrusting. Waar mogelijk, dient prioriteit te
worden gegeven aan het vermijden van risico’s, bijvoorbeeld door het gebruik van veilige werkmethoden.
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• de chemicaliën die onderdeel uitmaken van het
bouwproces; en
• de chemische effecten als bijproduct van het bouwproces.

Op grond van Richtlijn 98/24/EG (31) betreffende de risico’s van chemische agentia op het werk zijn maatregelen vereist om werknemers tegen chemische risico’s
te beschermen.
Biologische risico’s
Biologische agentia worden doorgaans aangetroffen
in de grond, in riolen, in dakruimten, op zolders en in
kelders, in waterkoeltorens en rottende materialen en
op bepaalde werkplekken, zoals ziekenhuizen en laboratoria die onderzoek doen naar biogevaren. Die agentia kunnen zich ook in de lucht bevinden. Zij kunnen
vrijkomen door verstoringen die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de sloop van verontreinigde faciliteiten of bij het verwijderen van verontreinigd gips.
Duivenpoep is een ander
voorbeeld van een biologisch risico, net zoals de
ziekte van Weil (die veroorzaakt kan worden door
water dat door ratten is
besmet).
De eventuele aanwezigheid van biologische agentia moet te allen tijde
voorafgaand aan het begin van de
bouwwerkzaamheden grondig geëvalueerd worden. Daarna dient een
evaluatie plaats te vinden van de passende beschermende maatregelen
die genomen kunnen worden. Vaak
zijn er ook maatregelen voor de bescherming van het milieu vereist.
Richtlijn 2000/57/EG (32) voegt nog
een aantal specifieke eisen op het gebied van de biologische agentia toe.

c) Risico’s verband houdende met vuur —
explosies — verstikking
Risico’s verband houdende met
vuur
Risico’s die verband houden met
vuur kunnen van veel bronnen op
een bouwplaats afkomstig zijn:
• door het gebruik van ontbrandbare vloeistoffen;
(31) Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers
tegen risico’s van chemische agentia op het werk (14e bijzondere
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) – PB
L 131 van 5.5.1998, blz.11.
(32) Richtlijn 2000/57/EG van de Commissie van 22 september 2000
houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG
en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten
aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit,
respectievelijk in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit – PB L 244 van 29.9.2000,
blz.76.
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• door laswerkzaamheden of slijp-snijtechnieken op locaties die niet speciaal toegerust zijn voor dergelijke
werkzaamheden;
• door het gebruik van vloeibare gassen bij open vuur; en
• door ontvlambare en brandbare materialen, bijvoorbeeld aardolie, hout en verpakkingsmateriaal.
Werkzaamheden onder overdruk brengen een verhoogd risico op brand met zich mee. Daarnaast dient
er speciale aandacht uit te gaan naar risico’s op brand
als gevolg van het werken in besloten ruimten met beperkte vluchtroutes.
Risico’s verband houdende met explosies
Er kan op bouwplaatsen sprake zijn
van explosieve atmosferen vanwege bepaalde processen die in
het kader van de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd of door
industriële werkzaamheden van
andere partijen.
Op grond van Richtlijn 1999/92/
EG (33) inzake explosieve atmosferen zijn met het oog
op deze risico’s speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Risico’s verband houdende met explosieven zijn
meestal een gevolg van:
• het gebruik van oplosmiddelen en de kans op ontstekingen bij vonken;
• statische elektriciteit (die kan bijv. ontplofbaar materiaal tot ontsteking brengen);
• explosieve atmosferen in riolen;
• schade aan leidingen die explosieve gassen bevatten;
en
• onontplofte (oorlogs-)explosieven in de grond.
De kans op blootstelling verband houdende met explosieven kan gereduceerd worden door de substitutie
van explosieve materialen door alternatieven (indien
mogelijk), door een goede bodeminspectie en door de
inzet van adequaat opgeleide werknemers.
Risico’s verband houdende met verstikking
Verstikkingsrisico’s doen zich voor op plaatsen waar
ofwel toxische gassen aanwezig zijn ofwel waar gassen de zuurstof hebben „verdrongen” waardoor een
zuurstofloze atmosfeer de ademhaling op den duur
onmogelijk maakt. Voorafgaand aan het binnengaan
van rioolsystemen, inclusief de systemen die bedoeld
zijn voor de doorvoer van oppervlaktewater en andere
besloten ruimten, dient eerst een grondige controle
plaats te vinden. Acute vergiftiging door waterstofsulfide (H2S) kan, net als zuurstofgebrek, tot de dood
leiden.
(33) Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de
verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid
van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen
lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1,
van Richtlijn 89/391/EEG)— PB L 23 van 28.1.2000, blz.57.
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Aan het werken met/de aanwezigheid van fijne stoffen
zijn ook verstikkingsrisico’s verbonden.

d) Risico’s verband houdende met verdrinking
Er is sprake van risico’s op verdrinking:
• indien de werkplek over water bereikt moet worden;
• indien werkzaamheden boven of in de buurt van water plaatsvinden;
• bij een val in een silo met graan of fijne poeders; en
• bij het uitvoeren van activiteiten waarvoor een duik
uitrusting is vereist, bijvoorbeeld bij betonneerwerkzaamheden onder water.
Zelfs goede zwemmers lopen een
risico op verdrinking als zij bijvoorbeeld door een val letsel hebben
opgelopen. Onderkoeling in koud
water en gevaren als gevolg van
een sterke stroming en verraderlijke draaikolken zijn typische oorzaken van verdrinkingsincidenten.

3.11. Vervoer
Er kunnen zich vervoersrisico’s voordoen bij het reizen
van en naar het werk wanneer werknemers elders gedetacheerd zijn om namens hun werkgevers opdrachten uit te voeren. Op dit punt kan de veiligheid worden
vergroot door aanvullende cursussen voor chauffeurs,
door het beperken van de werktijd en door het beschikbaar stellen van kwalitatief hoogwaardige, goed
onderhouden voertuigen.
Vervoersactiviteiten op de bouwplaats kunnen extra
risico’s voor voetgangers met zich meebrengen. Het
publiek kan bijvoorbeeld risico’s lopen op punten waar
voertuigen de bouwplaats o rijden. De kans op ongevallen en letsel kan verminderd worden door adequate
transportplannen te ontwikkelen waarin met dergelijke risico’s rekening is gehouden.

3.12. Hygiëne
Een gebrek aan hygiëne in het algemeen kan op een
bouwplaats tot onnodige gezondheidsrisico’s leiden.
Het is noodzakelijk om:
• passende sanitaire voorzieningen ter beschikking te
stellen (inclusief douches waar nodig) zodat werknemers zich effectief van eventuele verontreinigde stoffen kunnen ontdoen;
• in specifieke situaties speciale kleding ter beschikking te stellen zodat de gewone kleren en de blootgestelde huid niet besmet worden
met schadelijke stoffen e.d.;
• werknemers te instrueren over
de voorzorgsmaatregelen die
vereist zijn om bepaalde risico’s tegen te gaan;
• te zorgen dat werkruimten en werknemersvoorzieningen schoon en hygiënisch zijn; en

3.13. Overige risico’s
Tot de overige risico’s behoren (NB: dit is geen uitputtend overzicht):
• werken met persvloeistoffen (overdruk, hydraulisch
circuit);
• werk in besloten ruimten (kruipruimte, tank);
• arbeidsgerelateerde stress (onbalans tussen de capaciteiten van werknemers en de eisen die het werk stelt);
• geweld op de werkplek (bijv. berovingen);
• ioniserende en non-ioniserende straling (laser, radiocommunicatie);

•
•
•
•
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• een adequate voedselhygiëne te waarborgen en
voor een veilige verwijdering van ongewenste voedingsmiddelen te zorgen om te voorkomen dat daar
anders ongedierte op af komt.

nano-partikels;
elektromagnetische velden (34);
kunstmatige optische straling (35);
een groter risico op letsel en arbeidsongeschiktheid
als gevolg van gecombineerde effecten van een aantal verschillende gevaren (d.w.z. synergetische effecten/effecten die door een combinatie van factoren
worden veroorzaakt).

In dit verband dient ook op de andere richtlijnen met
betrekking tot de bescherming van werknemers te
worden gewezen.
De genoemde risico’s kunnen zich, evenals andere risico’s, voordoen als gevolg van bouwactiviteiten of van
andere industriële werkzaamheden die in de buurt van
de bouwplaats worden uitgevoerd (bijv. werkzaamheden in of nabij een olieraffinaderij of kerncentrale e.d.).

(34) Richtlijn 2008/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
23 april 2008 tot wijziging van Richtlijn 2004/40/EG betreffende
de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s
van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG) — PB L 114 van 26.4.2008, blz.88.
(35) Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake
gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling
van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige
optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) — PB L 114 van 27.4.2006, blz.38.
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Dit hoofdstuk bevat praktische richtsnoeren over de
wijze waarop de verschillende betrokken partijen effectief risico’s kunnen beheersen gedurende de opeenvolgende fasen van bouwprojecten, niet alleen
vanaf het allereerste begin tot aan de oplevering van
het bouwwerk, maar ook in de fase na de oplevering.

Bij het plannen en ontwerpen van een project dient
de veiligheid en gezondheid van de werknemers altijd centraal te staan. Dit is een cruciale voorwaarde
voor een succesvol bouwproject. Daarnaast dient de
aandacht uit te gaan naar de bescherming van andere
mensen, zoals het grote publiek.

Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat de
bouwplaatsenrichtlijn op alle bouwwerkzaamheden
van toepassing is en dat alle bouwwerkzaamheden deel
uitmaken van een project. Dat betekent bijvoorbeeld
dat zelfs de meest eenvoudige en snelle onderhoudsen reparatiewerkzaamheden aan een gebouw als
bouwproject worden aangemerkt. De kunst is om een
pragmatische en praktische houding aan te nemen ten
opzichte van de toepassing van de bouwplaatsenrichtlijn zodat er aan de verplichtingen van de betrokken
partijen wordt voldaan en de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid wordt gewaarborgd zonder dat
dit tot een onnodige belasting van de belanghebbenden leidt. Dit hoofdstuk van de handleiding dient tegen
die achtergrond te worden gelezen, met name door degenen die bij zeer kleine projecten zijn betrokken.

Opdrachtgevers, bouwdirecties en coördinatoren dienen in deze fase specifieke taken uit te voeren.

In de bouwplaatsenrichtlijn worden twee hoofdfasen
genoemd:
• de voorbereidende fase: de fase die de opstart, het
ontwerp en de voorbereidingen omvat voorafgaand
aan het begin van de feitelijke werkzaamheden op de
bouwplaats; en
• de uitvoering van het bouwwerk: de fase die in wezen de bouwwerkzaamheden op de bouwplaats omvat totdat het project wordt opgeleverd.
Nadat het project is afgerond, kunnen er nog steeds
nieuwe bouwactiviteiten plaatsvinden. Dit wordt vaak
de postconstructiefase genoemd. In de praktijk gaat
het dan toch meestal om nieuwe projecten aangezien
de richtlijn op alle bouwwerkzaamheden van toepassing is, ongeacht de omvang.

4.1. De voorbereidingsfase
van een project
4.1.1. Start van een project
De voorbereidende fase van een bouwproject beslaat
de periode vanaf het allereerste begin van het project
tot aan het moment dat er een start met de werkzaamheden op de bouwlocatie kan worden gemaakt.
Deze fase kan de opstartactiviteiten omvatten, evenals
de selectie door opdrachtgevers van andere betrokken
partijen, de planning, eventuele studies en onderzoeken, de programmering, het ontwerp en de voorbereidingen voor de start van de bouwwerkzaamheden.
Alle betrokkenen bij bouwprojecten dienen op de
gebieden onder hun toezicht te allen tijde rekening
te houden met veiligheids- en gezondheidskwesties,
te beginnen vanaf de voorbereiding van een project.
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➜➜ Zie punt 2.3 — De partijen die bij een bouwproject zijn betrokken, blz. 35
Bij veel bouwprojecten zal de voorbereidingsfase een
overlap vertonen met de uitvoeringsfase, bijvoorbeeld
wanneer er nog steeds ontwerpactiviteiten moeten
plaatsvinden na aanvang van de werkzaamheden op
de bouwplaats.

a) Welke partijen zijn betrokken bij de
eerste activiteiten in het kader van de
voorbereiding?
Opdrachtgevers zetten bouwprojecten in gang door
te besluiten taken uit te voeren of door anderen te
laten uitvoeren die verband houden met bouwwerkzaamheden. Tot de andere partijen die in een vroeg
stadium bij een bouwproject zijn betrokken, behoren
adviseurs op het gebied van projectbeheer, ontwerpers en andere deskundigen (bijv. gespecialiseerde
consultants). Ondernemingen die zich richten op het
opleveren van kant-en-klare faciliteiten voor gebruik
door opdrachtgevers zonder dat zij verder betrokken
zijn bij de aanbesteding en verwante activiteiten in
verband met het bouwproject (en die later ook het
onderhoud van die nieuwe faciliteiten voor hun rekening nemen), kunnen eveneens partijen zijn die in
deze fase bij het project betrokken worden. Hetzelfde
geldt voor aannemers en voor leveranciers van goederen en diensten. Alle betrokken partijen dienen zich
bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden, met
name op grond van Kaderrichtlijn 89/391/EEG, Richtlijn 92/57/EEG (die het onderwerp is van de onderhavige handleiding) en andere richtlijnen betreffende
de bescherming van werknemers.
Opdrachtgevers kunnen bouwdirecties aanstellen
voor hun bouwprojecten. Op grond van de onderhavige bouwplaatsenrichtlijn zijn zij verplicht om in ieder
geval coördinatoren aan te stellen indien er meer dan
één aannemer op een bouwplaats actief is.
➜➜ Zie punt 2.3 — De partijen die bij een bouwproject zijn betrokken, blz. 35
Goede praktijken

Het aanstellen van een hoofdcoördinator indien er
meer dan één coördinator is benoemd voor elke fase
(d.w.z. de voorbereidings- en uitvoeringsfase).

De belangrijkste kwesties en aandachtspunten bij een
gestructureerde aanpak van de arbeidsgerelateerde
veiligheid en gezondheid hebben met name betrekking op:
Het samenstellen van projectteams met de benodigde competenties (kennis, expertise, vaardigheden en ervaring) op het gebied van arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid en met
de middelen om het project succesvol te kunnen
uitvoeren
Goede praktijken

Grote projecten: opdrachtgevers die deskundig
advies inwinnen over wie er deel moet uitmaken
van het projectteam en over welke competenties en
middelen de teamleden moeten beschikken met het
oog op de veiligheid en gezondheid op het werk en
die vervolgens op basis van dat advies selectiecriteria
ontwikkelen en toepassen.
Microprojecten (d.w.z. projecten waarbij slechts
één aannemer is betrokken en die maximaal een
paar dagen duren): opdrachtgevers die aannemers
inschakelen waarvan ze op basis van eerdere
ervaringen weten dat zij over de capaciteiten
beschikken om de werkzaamheden veilig uit te
voeren.
Het ontwikkelen van overkoepelende procedures
voor het projectbeheer op het gebied van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid zodat
alle betrokken partijen weten wat hun taken zijn
en op welke wijze de samenwerking en coördinatie
met andere partijen dient plaats te vinden
Op grond van artikel 4 hebben opdrachtgevers of
bouwdirecties op dit punt belangrijke taken te vervullen.
Een van de essentiële stappen is het waarborgen
dat er adequate procedures operationeel zijn in de
ontwerpfase en voor andere voorbereidende activiteiten ten behoeve van het project
Goede praktijken

Grote projecten: opdrachtgevers die deskundig
advies inwinnen over de wijze waarop hun
projecten beheerd dienen te worden met het oog
op de veiligheid en gezondheid op het werk en die
vervolgens zorgen dat de betreffende procedures in
praktijk worden gebracht.
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b) Wat zijn de belangrijkste kwesties/aandachtspunten waarmee in de vroege stadia
van de voorbereiding rekening moet worden
gehouden?

Het inventariseren van de behoeften van opdrachtgevers om daarop te kunnen inspelen en tegelijkertijd de risico’s voor werknemers op de bouwplaats
te reduceren
Goede praktijken

Grote projecten: studies om de behoeften van
opdrachtgevers te evalueren en de opties in kaart
te brengen voor het creëren van bouwtechnische
oplossingen en mogelijke oplossingen die geen
onnodige risico’s meebrengen.
Microprojecten: zie hierboven onder grote projecten,
maar dan op basis van een meer pragmatische
aanpak (bijv. in plaats van het gefaseerd vervangen
van een kapot dak, ervoor kiezen om het gehele dak
in één keer te vervangen zodat er ook slechts één
keer een steiger hoeft te worden geplaatst. Dit leidt
tot een grotere veiligheid en tot minder kosten op de
langere termijn).
Het inventariseren van eventuele andere mensen
waarvan de veiligheid en gezondheid negatief beïnvloed kan worden door het project en het vaststellen van werkprocedures in overleg met die partijen
of hun vertegenwoordigers
Goede praktijken

Grote projecten: het uitvoeren van formele
evaluaties, het leggen van contacten en het maken
van werkafspraken (bijv. met naburige bedrijven,
ziekenhuizen, scholen, diensten voor het wegverkeer,
huurders, e.d.).
Microprojecten: het contact leggen met de
betreffende personen om de problemen en
oplossingen toe te lichten.
Het verzamelen van informatie over de huidige
omstandigheden op de bouwplaats en in de onmiddellijke omgeving en over mogelijke technische en
ontwerpoplossingen
Goede praktijken

Grote projecten: het opstellen van een overzicht met
informatiebehoeften en het opdracht geven aan
teamleden/derden om die informatie te verzamelen,
te analyseren en mogelijke oplossingen vast te
stellen.
Microprojecten: het voeren van besprekingen met de
ontwerper/aannemer op de bouwlocatie.

Microprojecten: opdrachtgevers die met hun
aannemers een aantal eenvoudige regels afspreken
over de samenwerking en coördinatie om de
veiligheid te waarborgen.
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Naarmate het ontwerp vordert en er andere besluiten genomen moeten worden: het uitvoeren
van een risicobeoordeling met het oog op de te
verwachten arbeidsgerelateerde veiligheids- en
gezondheidskwesties en het toepassen van de algemene preventieprincipes
Goede praktijken

Grote projecten: het voortzetten door de
afzonderlijke betrokken partijen van hun activiteiten
om gevaren te elimineren en risico’s te reduceren
en het uitvoeren van formele evaluaties door het
team als geheel naarmate de ontwerpfase en andere
voorbereidende werkzaamheden vorderen.
Microprojecten: besprekingen met ontwerpers/
aannemers over wat essentieel is om de veiligheid en
gezondheid op het werk te waarborgen.

c) Werkzaamheden voorafgaand aan de feitelijke start van het bouwproject
Indien het elimineren van de geconstateerde gevaren
geruime tijd in beslag neemt (nutsvoorzieningen, het
verwijderen van asbest e.d.), kan het vaak nuttig zijn
om de betreffende werkzaamheden uit te voeren alvorens met de rest van het bouwproject wordt gestart.
De aanwezigheid van elektrische hoogspanningskabels die de aanleg van een nieuwe weg belemmeren,
zou bijvoorbeeld al in de ontwerpfase geconstateerd
kunnen worden zodat er op dit punt vroegtijdig actie
ondernomen kan worden om de werknemers geen
onnodige risico’s te laten lopen.

d) Voorbeelden van drie verschillende soorten
projecten
Voorbeeld 79

➜➜ Zie Hoofdstuk 1 — Algemene preventieprincipes
inzake veiligheid en gezondheid op het werk,
blz. 17
Het maken van een reële raming van de duur die
nodig is om de betreffende bouwwerkzaamheden
uit te voeren
Goede praktijken

Grote projecten: het uitvoeren door deskundigen van
een formele analyse van de projectplanning op basis
van veiligheids- en gezondheidsoverwegingen.
Microprojecten: het gebruik maken van de expertise
van de aannemer bij het bespreken en vastleggen
van een redelijke looptijd voor het bouwproject.
Het tonen van flexibiliteit indien er onverwachte
veiligheids- of gezondheidsmaatregelen nodig zijn
die meer tijd kosten.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
Het waarborgen dat er veiligheids- en gezondheidsplannen worden opgesteld indien dat voorgeschreven is (en het waarborgen dat het opstellen van een
dergelijk plan ook wordt overwogen indien dit op
grond van de nationale wetgeving niet vereist is)
Goede praktijken

Grote projecten: het opstellen van een veiligheidsen gezondheidsplan door de coördinator waarin
rekening is gehouden met alle relevante adviezen uit
de onderhavige handleiding.
Microprojecten: het (laten) opstellen van een
beknopt plan waarin alle gevaren en risiconiveaus in
aanmerking worden genomen.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
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De bouw van een appartementencomplex van
zeven verdiepingen met een begane grond voor
commercieel gebruik en twee ondergrondse
verdiepingen als parkeergarage. Het complex
bevindt zich in de buurt van een school en een
drukke weg.
Oplossingen:
door de nabijheid van de
school en de drukke weg dient
er een veiligheidsnet aan de
steigers bevestigd te worden
om te voorkomen dat er
objecten van de bouwplaats
vallen. Er dient ook voor een
adequate afrastering gezorgd
te worden met bewaakte
ingangen om te voorkomen
dat onbevoegden, met name
scholieren, de bouwplaats
betreden.
Voorbeeld 80

De bouw van een garage voor een particuliere
eigenaar (gezinswoning) waarmee minder dan 500
mandagen zijn gemoeid
De eigenaar van het huis is de opdrachtgever en er
zijn meerdere aannemers/onderaannemers nodig om
de werkzaamheden uit te voeren (bijv. een aannemer
om de garage te bouwen en een andere aannemer
voor de elektrische installatiewerkzaamheden).
Oplossingen
aangezien er meer dan één aannemer aan het project
werkt, is het verplicht om een coördinator voor
veiligheids- en gezondheidskwesties aan te stellen.
De ontwerper neemt die taak op zich gedurende de
voorbereidingsfase en een van de aannemers wordt
als coördinator voor de uitvoeringsfase aangesteld.

De aanleg van een nieuwe spoorweglijn in
een plattelandsgebied waarbij een aantal
gespecialiseerde ontwerpers en aannemers zijn
betrokken
De bouwwerkzaamheden worden opgesplitst in
afzonderlijke onderdelen, bijv. grondwerkzaamheden
(graafwerkzaamheden, ballast, dwarsliggers en
rails) elektriciteitsvoorziening (elektriciteitspalen,
stroomkabels en bovenleidingen). Alle aannemers
schakelen onderaannemers in.
Oplossingen
het spoorwegbedrijf (de opdrachtgever) dient
coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid aan
te stellen aangezien er meer dan één aannemer bij
het project betrokken is.
Een typisch aandachtspunt voor dit soort projecten
tijdens de vroege voorbereidingsfasen is de
toegang tot de bouwplaats. Wellicht dat er tijdelijke
toegangswegen nodig zijn. In het kader van het
project dient terdege rekening te worden gehouden
met dergelijke tijdelijke werkzaamheden (en met het
bijbehorende ontwerp) omdat de werkzaamheden
extra gevaren mee kunnen brengen.

4.1.2. Ontwerpfase
Opgemerkt dient te worden dat de definitie van bouwdirectie ruim geformuleerd is en ook ontwerpers omvat die namens een opdrachtgever handelen (artikel 2,
onder c), van de Bouwplaatsenrichtlijn). In die richtlijn
wordt in artikel 4 (over algemene preventieprincipes
tijdens de uitwerkingsfase van bouwprojecten) specifiek naar ontwerpers verwezen.
➜➜ Zie e), Wie wordt er als ontwerper aangemerkt?,
blz. 87; en Rekening houden met de algemene
preventieprincipes, blz. 39
Op grond van de bouwplaatsenrichtlijn zijn bouwdirecties en opdrachtgevers verplicht om gedurende de
verschillende ontwerpfasen van een project rekening
te houden met de algemene preventieprincipes. De
tijdens de voorbereiding van een project voor veiligheid en gezondheid verantwoordelijke coördinatoren
hebben onder andere tot taak de naleving van de betreffende vereisten te controleren.
Het is dan ook niet meer dan redelijk dat ontwerpers
onderkennen dat opdrachtgevers, bouwdirecties en
die coördinatoren ook taken hebben die verband houden met het ontwerp. Daarnaast dienen ontwerpers
ook een eigen rol te spelen om beroepsgerelateerde
schadelijke gezondheidsproblemen en ongevallen in
de bouwsector te voorkomen.
Onderstaande tekst is bedoeld om bouwdirecties, opdrachtgevers en coördinatoren inzake veiligheid en
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Voorbeeld 81

gezondheid tijdens de voorbereiding van een project
te ondersteunen bij het verkrijgen van een beter inzicht in de bijdrage die ontwerpers kunnen leveren.
Ontwerpers zijn door de adviezen en voorbeelden in
de tekst beter in staat om in te spelen op de verwachtingen die andere partijen die bij het project betrokken zijn, van hen hebben.
Goede praktijken

In tegenstelling tot het uitgangspunt dat in de
bouwplaatsenrichtlijn wordt gevolgd bij de
vaststelling van minimumvoorschriften voor
de veiligheid en gezondheid in verband met
werkzaamheden die op bouwplaatsen worden
uitgevoerd (zie bijlage IV bij die richtlijn), vereist
de richtlijn van bouwdirecties en opdrachtgevers
slechts dat zij rekening houden met de algemene
preventieprincipes. Hierdoor hebben ook ontwerpers
een aanzienlijke armslag om hun professionele
vaardigheden te gebruiken voor het ontwikkelen
van adequate ontwerpoplossingen, aangezien zij
niet door talloze voorschriften worden beperkt.
In onderstaande tekst over bouwontwerpen
wordt een toelichting gegeven op een aantal
achterliggende kwesties en wordt een kader voor
„goede praktijken” geschetst op basis waarvan
de ontwerpwerkzaamheden zich verder kunnen
ontwikkelen.
Het is van essentieel belang dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de selectie, er redelijkerwijs van
overtuigd zijn dat de ontwerpers die zij uiteindelijk
kiezen dermate deskundig zijn dat zij hun taken in
verband met de veiligheid en gezondheid adequaat
kunnen uitvoeren en bereid zijn om de benodigde
middelen daarvoor in te zetten. De aard, omvang en
reikwijdte van het onderzoek voorafgaand aan de aanstelling, is afhankelijk van de schaal, complexiteit en de
gevaren en risico’s die naar alle waarschijnlijkheid aan
het project verbonden zijn.
Ontwerpers bevinden zich in een positie om in alle
ontwerpfasen aanzienlijke bijdragen aan de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid te leveren door
het inventariseren en elimineren van gevaren en het
reduceren van risico’s.
Het waarborgen van die veiligheid en gezondheid
dient beschouwd te worden als een integraal onderdeel van een goede ontwerppraktijk, dat een aparte
plaats inneemt naast de esthetiek, de functionaliteit,
de bouwtechnische haalbaarheid, de kosten en dergelijke.
Het is niet zinvol om eerst een ontwerp te voltooien
en vervolgens aandacht te besteden aan arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties. Bij een
dergelijke aanpak bestaat het risico dat een aantal aanvankelijk genomen besluiten niet toereikend blijkt te
zijn. Dat betekent dat er extra werk verzet moet worden om het ontwerp te herzien en dat brengt weer extra kosten met zich mee.
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Inzicht in de potentiële gevaren en risico’s die kunnen
ontstaan als gevolg van bepaalde ontwerpbeslissingen,
vormt een van de essentiële competenties waarover een
ontwerper moet beschikken. Hiervoor is een afdoende
kennis van de werkzaamheden vereist (ook van de tijdelijke werkzaamheden die op grond van de ontwerpen
nodig zijn of waarop die ontwerpen van invloed zijn).
Ontwerpers dienen de arbeidsgerelateerde gevaren
en risico’s voor de veiligheid en gezondheid op een
logische manier te benaderen zodat zij middels een
goed ontwerp op dit vlak een meerwaarde creëren.
Hoe ernstiger de gevaren en hoe groter de potentiële
risico’s, des te meer zullen de andere betrokken partijen van ontwerpers verwachten dat zij alles in het werk
stellen om deze gevaren en risico’s al in de ontwerpfase te elimineren.
Indien tijdens de werkzaamheden mocht blijken dat
er tijdelijke bouwvoorzieningen nodig zijn (zoals tijdelijke ondersteuningen of tijdelijke toegangsfaciliteiten
en arbeidslocaties), dient er bij het betreffende ontwerp eveneens rekening te worden gehouden met de
algemene preventieprincipes.

a) Betrokken partijen
Er is een aantal betrokken partijen dat een bijdrage
kan leveren in de ontwerpfase van een bouwproject.
Tot die partijen behoren:
• ontwerpers die ontwerpen ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met de algemene preventieprincipes;
• opdrachtgevers of bouwdirecties die waarborgen dat
ontwerpers in overeenstemming met de bouwplaatsenrichtlijn te werk gaan;
• tijdens de voorbereiding van een project voor veiligheid en gezondheid verantwoordelijke coördinatoren
die de werkzaamheden van ontwerpers en anderen
gedurende de ontwikkeling van het ontwerp coördineren om te waarborgen dat de algemene preventieprincipes in het ontwerp in acht worden genomen;
• tijdens de voorbereiding van een project voor veiligheid en gezondheid verantwoordelijke coördinatoren die een bijdrage kunnen leveren om te zorgen
dat in voltooide ontwerpen rekening is gehouden
met de behoeften van degenen die de bouwwerkzaamheden uitvoeren en daarbij trachten om aan de
algemene preventieprincipes te voldoen;
• aannemers, werkgevers en zelfstandigen die de
bouwwerkzaamheden moeten uitvoeren, kunnen
eveneens een bijdrage leveren;
• leveranciers van materialen of materieel (als onderdeel van het bouwwerk of om tijdens de bouwwerkzaamheden te gebruiken);
• degenen die verantwoordelijk zijn voor de lopende
werkzaamheden op de bouwplaats evenals degenen
die verantwoordelijk zijn voor nieuwe activiteiten nadat het project is opgeleverd;
• degenen die verantwoordelijk zijn voor nabijgelegen
arbeidsfaciliteiten en werkzaamheden (inclusief andere bouwplaatsen, transportsystemen e.d.) en die
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graag willen waarborgen dat hun eigen werkzaamheden geen risico lopen en de werknemers op de
bouwplaats niet aan risico’s worden blootgesteld;
• degenen die verantwoordelijk zijn voor andere nabij
gelegen faciliteiten en activiteiten die niet arbeidsgerelateerd zijn, maar die wel in aanmerking dienen te
worden genomen met het oog op de veiligheid en
de gezondheid; en
• vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen,
(gekozen) ambtsbekleders en hun medewerkers en
andere belangengroepen.
Het verdient aanbeveling dat degenen die zich met
het ontwerp bezighouden, rekening houden met zo
veel mogelijk betrokken partijen zodat er:
• sprake is van een goede onderlinge samenwerking;
• adequate ontwerpbesluiten worden genomen; en
• essentiële informatie wordt verstrekt die het gehele
project ten goede komt.
Opdrachtgevers en bouwdirecties, tijdens de voorbereiding van een project voor veiligheid en gezondheid
verantwoordelijken en ontwerpers dienen te beslissen
op welke wijze dit in de praktijk tot stand gebracht kan
worden zodat er doelmatige bijdragen worden geleverd aan de ontwikkeling van de ontwerpen. Er bestaat
geen uniforme oplossing voor deze kwestie. Er moet
rekening worden gehouden met de aard en omvang
van het project en met de risico’s voor de werknemers
en anderen die gedurende de gehele levenscyclus van
het project beheerd moeten worden.
Het is de taak van de tijdens de voorbereiding van een
project voor veiligheid en gezondheid verantwoordelijke coördinatoren om de ontwerpwerkzaamheden
te coördineren in het belang van de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.
Voorbeeld 82

Waarborgen dat alle ontwerpers aan hetzelfde Building Information Model (BIM) werken om het risico
op niet-compatibele ontwerpen te minimaliseren
(het BIM is een computer aided ontwerpinstrument
dat het werk van een aantal ontwerpers integreert
en onder andere ook vaststelt of er in de ontwerpen
sprake is van incompatibiliteiten).

b) Gehele levenscyclus
Ontwerpers dienen uit te gaan van de „gehele levenscyclus” van een bouwproject. Dat betekent dat zij niet alleen moeten afwegen hoe het oorspronkelijke ontwerp
er moet komen uit te zien, maar dat zij ook moeten
bekijken op welke wijze het bouwwerk veilig in goede
staat kan worden gehouden en hoe het veilig onderhouden, opgeknapt, gerenoveerd, gerepareerd en
uiteindelijk gesloopt kan worden. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan de gehele levenscyclus
van het ontwerp, bijvoorbeeld tegen de achtergrond
van het feit dat latere activiteiten als het inrichten, aanpassen of veranderen van de bestemming ook door
derden ontworpen en uitgevoerd kunnen worden.

Op grond van de bouwplaatsenrichtlijn zijn ontwerpers niet verplicht om de veiligheid en gezondheid van
mensen in aanmerking te nemen die niet bij de bouwwerkzaamheden zijn betrokken en die een opgeleverd
bouwwerk op andere manieren gebruiken. Er zijn echter onmiskenbaar voordelen aan verbonden om daar
wel rekening mee te houden, niet in het minst ook om
aan de bredere verwachtingen van de opdrachtgever
te voldoen.

c) Ontwerpen voor de veiligheid van anderen
Goede praktijken

Bovendien verdient het aanbeveling dat ontwerpers
rekening houden met:
• andere mensen die weliswaar niet bij de bouwwerkzaamheden zijn betrokken, maar die wel
als gevolg van die werkzaamheden aan gevaren
blootgesteld kunnen worden;
• degenen die het eindproduct als werkplek gebruiken (zie hierna); en
• degenen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die strikt genomen niet als bouwactiviteiten
aangemerkt worden.

d) Ontwerpen vanuit een „gebruiksperspectief”
In een bepaalde fase van het ontwerp dient er een volledig overzicht beschikbaar te zijn hoe een opgeleverd
product als werkplek gebruikt gaat worden, zodat het
ontwerp de betreffende personen (zoals eigenaren,
bewoners en gebruikers) ook in staat stelt om aan andere EU-richtlijnen te voldoen, zoals de arbeidsplaatsenrichtlijn en andere bijzondere richtlijnen die op
grond van Kaderrichtlijn 89/391/EEG zijn ontwikkeld.
Hoewel er op grond van Bouwplaatsenrichtlijn 92/57/
EEG geen specifieke verplichting op ontwerpers rust
om te zorgen dat projecten zodanig opgeleverd worden dat zij zonder dure aanpassingen in gebruik genomen kunnen worden, is het uiteraard in het belang van
de opdrachtgevers dat er wel een dergelijk perspectief
wordt gehanteerd. De gebruikers, dan wel mensen
met ervaring op het gebied van de eventuele toekomstige gebruiksbehoeften, vormen een extra categorie
belanghebbenden die geraadpleegd kunnen worden
met het oog op een betere arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
Ontwerpers dienen daarnaast te allen tijde de wetgeving van de relevante lidstaat te raadplegen in verband
met eventuele aanvullende vereisten.

Risicobeheer tijdens bouwprojecten

Dat betekent dat ontwerpers rekening moeten houden met personen die aan gevaren blootgesteld kunnen worden wanneer:
• de voorgestelde bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd; en
• er in een later stadium in de levenscyclus van het
bouwwerk (tot en met de sloop) werkzaamheden
worden uitgevoerd.

e) Wie wordt er als ontwerper aangemerkt?
Elke partij die bij een bouwproject is betrokken kan
ontwerpbeslissingen nemen. Dat is niet alleen voorbehouden aan typische ontwerpers als architecten en
bouwkundige ingenieurs. Er zijn vaak andere specialisten en ook ontwerpers (bijv. op het gebied van mechanische en elektrische voorzieningen, liften en muurbekledingen) die als „design, supply and fit”-specialisten
aangemerkt kunnen worden. Ook zijn er ontwerpers
die specifiek gericht zijn op tijdelijke ondersteunende
voorzieningen in het kader van een bouwproject. Iemand die een keuze maakt voor de selectie van een
bepaald materiaal of een bepaalde stof, neemt in feite
een ontwerpbeslissing. Opdrachtgevers, aannemers
en andere partijen kunnen als ontwerper aangemerkt
worden in zoverre zij ontwerpwerkzaamheden uitvoeren of ontwerpbeslissingen nemen. Wanneer vormgevers een aantal opties aan andere personen voorleggen, bijvoorbeeld aan opdrachtgevers, moeten zij er
dan ook zeker van zijn dat elke optie ook voor gebruik
geschikt is.
Voorbeeld 83

Bij het plannen van de bouw van een installatie
voor afvalwaterbehandeling ligt het voor de hand
dat het ontwerp aangestuurd wordt door een
procesingenieur die bekend is met de biologische
reinigingsstappen en de mechanische uitrusting.
Dergelijke hoofdontwerpers dienen uiteraard
over de competenties te beschikken die hen in
staat stellen om ontwerpen te ontwikkelen die in
overeenstemming zijn met de bouwplaatsenrichtlijn.
Ontwerpers zijn niet alleen bij nieuwe bouwwerken
betrokken. Degenen die ontwerpen maken voor het inrichten, aanpassen of veranderen van de bestemming
van een gebouw of voor het onderhoud, het opknappen, renoveren, repareren en slopen van bouwwerken,
dienen ook als ontwerpers aangemerkt te worden.

f) Empirische ontwerpen
Ontwerpen worden doorgaans op papier of elektronisch vastgelegd, maar bij sommige ontwerpen is dat
niet het geval. Dat geldt met name bij empirische ontwerpbeslissingen die vaak op de bouwplaats worden
genomen, zowel voor permanente als voor tijdelijke
bouwwerken (inclusief tijdelijke ondersteuningen en
werkplatforms). Niettemin gaat het in die gevallen
nog steeds om ontwerpen en dat betekent dat zij ook
aan de algemene preventieprincipes dienen te voldoen.

g) Inventarisatie van gevaren en risicobeheer
Het is voor ontwerpers van essentieel belang dat zij
een goed inzicht hebben in de processen in verband
met de inventarisatie van gevaren en het beheersen
van risico’s. Zij dienen die processen in het volledige
ontwerpproces te integreren.
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In de nationale wetgeving van de lidstaten wordt dit
aspect weliswaar op verschillende manieren geregeld,
maar er is ook sprake van een gemeenschappelijk thema dat te maken heeft met het in acht nemen van de
algemene preventieprincipes, te weten:
• dat gevaren geïnventariseerd en geëlimineerd dienen te worden en wanneer eliminatie niet volledig
mogelijk is;
• dat de risico’s van nog resterende gevaren tot acceptabele niveaus teruggebracht dienen te worden; en
• dat er volledig rekening gehouden dient te worden
met de „hiërarchie” binnen die algemene preventieprincipes.
De belangrijkste doelstelling is het ontwikkelen van
zodanige ontwerpen dat alle bouwwerkzaamheden
gedurende de gehele levenscyclus van het bouwwerk
waar mogelijk veilig uitgevoerd kunnen worden.
➜➜ Zie punt 1.3 — Risicobeoordeling, blz. 22
Goede praktijken

Een goed ontwerp is vaak het gevolg van een zich
herhalend proces dat leidt tot „producten” als ontwerpplannen, overzichten van gemaakte veronderstellingen, tekeningen, berekeningen, aantekeningen
voor andere ontwerpers en dergelijke.
Het opstellen van schriftelijke verslagen tijdens het
ontwerpproces als onderdeel van een goed gecontroleerde aanpak is een goede praktijk, hoewel de
Bouwplaatsenrichtlijn dergelijke schriftelijke documentatie niet expliciet voorschrijft. Er zullen zich echter ook situaties voordoen waarin de voordelen van
schriftelijke documentatie beperkt zijn, bijvoorbeeld
bij eenvoudige projecten waarbij één enkele ontwerper binnen een beperkte termijn alle ontwerpkwesties afhandelt.

Voorbeeld 84

Het verplaatsen van voorgestelde locaties naar nietverontreinigde grond of naar minder verontreinigde
delen van een bouwlocatie in de fase van het
conceptontwerp zodat voorkomen wordt dat er op
verontreinigde grond gewerkt moet worden.
Structureren van het ontwerpproces
Tijdens het ontwerpen dienen ontwerpers een gestructureerde aanpak te hanteren met betrekking tot
de veiligheid en gezondheid.
Goede praktijken

Het inventariseren van de behoeften van de opdrachtgever.
Het bepalen wie er deel van het ontwerpteam moet
uitmaken en wie er geraadpleegd dan wel op een andere manier bij het proces betrokken dient te worden
naarmate het ontwerp vordert.
Het inventariseren van de informatiebehoeften op
ontwerpgebied.

Goede praktijken

Het in kaart brengen van de gevaren die zich tijdens
de bouwwerkzaamheden als gevolg van het ontwerp
tijdens de hele levenscyclus van het bouwwerk kunnen voordoen; dit proces dient herhaald te worden
wanneer het bouwwerk als arbeidsplaats wordt
gebruikt.

Het samenstellen van documentatie over arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties, zoals dat
ook gebeurt voor andere onderwerpen bij projecten
die langere perioden in beslag nemen en waarbij
meerdere ontwerpers en ontwerpteams zijn betrokken.

Het waar mogelijk elimineren van gevaren en het
reduceren van de risico’s van de resterende gevaren
door de algemene preventieprincipes als uitgangspunt te nemen (evalueren/veranderen van ontwerpoplossingen, werkmethoden en materialen).

Ontwerpfasen
Ontwerpers splitsen het ontwerpproces op een aantal
manieren in afzonderlijke fasen op.
Het proces wordt bijvoorbeeld opgesplitst in:
• het initiële en uitgewerkte ontwerp;
• concept, plan en uitwerking; en
• een aanpak in vijf stappen: 1. evaluatie, 2. ontwerpplan (de twee voorbereidende fasen), 3. conceptontwerp, 4. ontwerpontwikkeling, 5. technisch of uitgewerkt ontwerp.
Voor de meest eenvoudige projecten kan het ontwerp
echter ook maar één enkele fase beslaan.
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Met het oog op de arbeidsgerelateerde veiligheid en
gezondheid is het in het algemeen niet van belang
welke fasen of processen er gebruikt worden bij het
uitvoeren van het ontwerp. Het is echter wel essentieel dat gewaarborgd wordt dat de gekozen aanpak
gestructureerd en doelmatig is en dat er in elke ontwerpfase aandacht wordt besteed aan de relevante
veiligheids- en gezondheidskwesties.

Het verstrekken van informatie bij het ontwerp over
projectrisico’s waar anderen zich waarschijnlijk niet
meteen bewust van zijn.
Het verstrekken van informatie voor het veiligheidsen gezondheidsdossier.
In de bouwplaatsenrichtlijn wordt in bijlage II een aantal werkzaamheden genoemd die een specifiek risico
met zich meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Hieraan dient door de ontwerpers speciale aandacht te worden gegeven.

Deze activiteit kan uitsluitend betrekking hebben op
het gebruik dat er van het opgeleverde bouwproject
wordt gemaakt, maar het is ook mogelijk dat er van de
opdrachtgever andere essentiële informatie verkregen
dient te worden.
Voorbeeld 85

Aandacht voor de vereisten voor een latere inrichting
en voor plannen op de langere termijn met het oog
op een verdere ontwikkeling van het bouwwerk op
basis van reeds geplande aanpassingen en voorziene
wijzigingen in de gebruiksbestemming.
In dergelijke gevallen kan het ontwerp zodanig
worden ontwikkeld dat het latere ontwerp–
en constructiewerk niet onnodig complex en
problematisch is.

i) Bepalen wie er deel van het ontwerpteam
moet uitmaken en wie er geraadpleegd dan
wel op een andere manier bij het proces betrokken dient te worden naarmate het ontwerp vordert
Uitgangspunt is dat het ontwerpteam over de kennis,
vaardigheden, deskundigheid en ervaring beschikt
om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Dat
is niet verwonderlijk, aangezien een van de essentiële
voorwaarden voor de opdrachtverlening (en de daaropvolgende aanvaarding van de opdracht door de
ontwerper) zal zijn is dat de ontwerper de opdrachtgever ervan heeft overtuigd dat het ontwerpteam daadwerkelijk over de benodigde competenties beschikt.
In de meeste gevallen zal het nodig zijn om met andere partijen samen te werken om te waarborgen dat
de arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties adequaat worden aangepakt. Het kan zijn
dat hierbij een breed scala aan mensen betrokken
moet worden, zoals gespecialiseerde ontwerpers met
bijvoorbeeld specifieke kennis over mogelijke bouwmethoden en ontwerpers van het team van de opdrachtgever die verantwoordelijk zijn voor het gebruik
en het onderhoud van het op te leveren gebouw en
veiligheids- en gezondheidsspecialisten.
Het is daarnaast noodzakelijk om rekening te houden
met de wijze waarop de opdrachtgever of bouwdirectie bij het proces betrokken wil worden, zodat zij erop
kunnen vertrouwen dat ontwerpers ook ontwerpen
ontwikkelen met inachtneming van de algemene preventieprincipes. Bovendien moet in aanmerking worden genomen op welk moment en hoe de tijdens de
voorbereiding van een project voor veiligheid en gezondheid verantwoordelijke coördinator met het ontwerpteam gaat samenwerken (vooropgesteld uiteraard dat er een dergelijke coördinator is aangesteld).
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h) Inventariseren van de behoeften van de
opdrachtgever

Goede praktijken

Het betrekken van eventuele aannemers bij het raadplegingsproces zodat zij hun ervaring op het gebied
van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid
kunnen inbrengen in het ontwerpproces.
Het bij het ontwerpproces betrekken van degenen
die zich bezighouden met het latere gebruik van
het bouwwerk en met de instandhouding en het
onderhoud ervan, aangezien zij wellicht meer inzicht
kunnen verschaffen in de gevaren die zich kunnen
voordoen en in de mogelijke manieren waarop deze
al in de ontwerpfase aangepakt kunnen worden.

j) Inventariseren van de informatiebehoeften
inzake het ontwerp
Bij het inventariseren van de informatiebehoeften inzake het ontwerp moeten meestal drie aspecten in
overweging worden genomen.
• Algemene informatie over de omgeving waar het
bouwwerk komt te staan en over de voorgestelde
bouwplaats (inclusief reeds bestaande veiligheids- en
gezondheidsdossiers)
Deze informatie is doorgaans al in de eerste stadia van
het project verzameld. Het ontwerpteam dient die informatie te evalueren en tekortkomingen in kaart te brengen. Vervolgens moeten er stappen worden ondernomen om eventuele tekortkomingen te corrigeren.
• Informatie over specifieke behoeften en over de verwachtingen van de opdrachtgever van de betrokken
partijen bij het bouwproject
Deze zaken moeten met de opdrachtgever afgestemd
zijn voordat er met de ontwerpactiviteiten begonnen
kan worden. De verwachtingen van de opdrachtgever
kunnen ook betrekking hebben op de arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidsnormen die de
betrokken partijen hanteren gedurende de gehele levenscyclus van het project, vanaf de voorbereidingen
en de ontwerpfase tot aan de bouwwerkzaamheden,
de oplevering en daarna. Ontwerpers dienen zich bewust te zijn van het bestaan van dergelijke brede verwachtingen en zij moeten waarborgen dat zij een rol
kunnen spelen bij het voldoen daaraan.
• Informatie over bouwmethoden die eventueel toegepast kunnen worden
Dit laatste aspect is afhankelijk van de ontwerpoplossingen die onderzocht worden. Ontwerpers moeten op
de hoogte zijn van de gevolgen die mogelijke bouwmethoden hebben voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid. Andere partijen die bij het project
zijn betrokken, kunnen hierbij ondersteuning verlenen.
Ontwerpers moeten die partijen dan ook actief bij de
besluitvorming betrekken om een beter inzicht te krijgen in de potentiële gevaren en om meer kennis te vergaren over alternatieve ontwerpoplossingen.
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k) In kaart brengen van de gevaren die zich
tijdens de gehele levenscyclus van het bouwwerk kunnen voordoen
Er dient tijdens de gehele levenscyclus van de bouwomgeving die door een project tot stand is gebracht,
rekening te worden gehouden met gevaren waaraan
mensen tijdens bouwwerkzaamheden blootgesteld
kunnen worden zodat ontwerpers een optimale bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Daarnaast
kunnen ontwerpers een praktische evaluatie maken
van de gevaren en risico’s die zich kunnen voordoen
wanneer het bouwwerk als werkplek wordt gebruikt
en bekijken of die gevaren en risico’s door een goed
ontwerp geëlimineerd kunnen worden.
Het inventariseren van gevaren moet in elke fase van
het ontwerpproces plaatsvinden, waarbij waar nodig
personen met de relevante expertise betrokken dienen te worden. Bij de meest eenvoudige projecten kan
het voorkomen dat één persoon over alle benodigde
kennis en ervaring beschikt. Voor de meeste complexe
projecten verdient het aanbeveling om een formele
aanpak te hanteren op basis van een systeem van gestructureerde analyses door een team dat is samengesteld uit de betrokken partijen bij een project.
De inventarisatie van gevaren dient in elke fase zeer
gedegen te gebeuren om te waarborgen dat de juiste
beslissingen worden genomen. Het aspect van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid dient geïntegreerd te worden in de standaardontwerppraktijk
en in alle controle- en goedkeuringssystemen. Indien
het in een later stadium noodzakelijk blijkt om terug te
komen op eerdere besluiten en er nieuwe ontwerpactiviteiten moeten plaatsvinden, kan dat tot aanzienlijke extra kosten leiden.
In elke ontwerpfase (concept, plan, uitgewerkt ontwerp) dient de nadruk bij het inventariseren van de gevaren te liggen op de besluiten die er op dat moment
genomen worden en op de gevolgen die deze hebben
voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
Daarvoor kan het beste gebruik worden gemaakt van
een gestructureerde aanpak zodat de implicaties van
alle ontwerpopties in aanmerking kunnen worden
genomen. Veel ontwerporganisaties hanteren vaste
systemen als onderdeel van hun kwaliteitsborging om
risico›s te identificeren. Indien dat niet het geval is, zijn
er overzichten van algemene gevaren beschikbaar die
nuttig kunnen zijn als geheugensteun voor ontwerpers.
➜➜ Zie Hoofdstuk 3 — Gevaren en risico’s tijdens alle
fasen van een bouwproject — Een aantal voorbeelden, blz. 73
Het inventariseren van gevaren kan plaatsvinden op
basis van „de belangrijkste prioriteiten” waarbij voor
elke kwestie een algemeen overzicht van gevaren
wordt geraadpleegd. Dit zou echter niet de juiste aanpak kunnen zijn gezien de tijd en middelen die dit kost
en de niet ondenkbeeldige mogelijkheid dat meer
complexe gevaren over het hoofd worden gezien.
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Het verdient aanbeveling om de inventarisatie van gevaren tijdens de ontwerpfase uit te laten voeren door
degenen die het ontwerp ontwikkelen: zij dienen dan
wel over voldoende kennis en ervaring te beschikken
over kwesties die verband houden met de veiligheid
en gezondheid op het werk. Daarnaast moeten zij in
staat zijn om de belangrijkste gevaren in kaart te brengen die in elke ontwerpfase aangepakt moeten worden.
Goede praktijken

Voorbeelden van gevaren en kwesties die tijdens
de conceptfase van het ontwerp nadere aandacht
verdienen
• de algemene omgeving rondom de bouwplaats
(inclusief andere activiteiten, gebouwen, structuren, installaties en personen (bijv. het publiek) die
gevolgen van de bouwactiviteiten kunnen ondervinden);
• de bouwplaats zelf en eventuele lopende activiteiten;
• de locatie van nieuwe installaties tijdens bepaalde
fasen en de implicaties daarvan voor de werkruimte en de arbeidsvoorzieningen voor werknemers
tijdens de bouwwerkzaamheden;
• de keuze van de vormgeving van structuren en van
de te gebruiken materialen voor de belangrijkste
elementen;
• on-site constructie en off-site productie;
• de locatie van onderdelen van het ontwerp als
technische ruimten en de belangrijkste serviceroutes;
• de noodzakelijke tijdelijke werkzaamheden en de
mogelijke wisselwerking daarvan met de permanente bouwwerkzaamheden;
• de logistieke gevolgen voor de materiaalstroom op
en buiten de bouwplaats;
• de gevolgen van de selectie van de locaties van
grote installaties op de bouwplaats;
• de werkmethoden tijdens de bouwwerken;
• de expertise en competenties op beheergebied en
het technische kennisniveau in de sector (inclusief
ontwerpers, leveranciers en aannemers) en de
expertise, competenties en technische kennis van
de werknemers;
• het gebruik van het opgeleverde gebouw als
werkplek;
• de permanente instandhouding, de reiniging, de
herinrichting en het overige onderhoud;
• de vereisten waaraan voldaan moet worden met
het oog op toekomstige aanpassingen;
• de uiteindelijke sloop van het bouwwerk;
• de vraag of er bij de toegangs-/uitvalswegen en
nooduitgangen rekening is gehouden met verkeersbeheer.

Voorbeelden van gevaren die tijdens de planfase van
het ontwerp nadere aandacht verdienen
• Een uitgebreidere analyse van de kwesties die in de
conceptfase zijn geëvalueerd aangezien de overkoepelende besluitvorming inmiddels is afgerond.
• De commerciële activiteiten en logistiek op de
bouwplaats met speciale nadruk op de aspecten
waarvan in het algemeen bekend is dat zij grotere
gevaren en risico’s met zich meebrengen voor de
arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid gedurende de gehele levenscyclus van het bouwwerk.
Voorbeeld 87

Voorbeelden van gevaren die tijdens de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp nadere aandacht
verdienen
• de montage en latere demontage van de samenstellende delen van het bouwwerk;
• de montage en latere demontage van tijdelijke
voorzieningen;
• het gemak waarmee kwetsbare onderdelen van
het opgeleverde project in goede staat gehouden
en onderhouden kunnen worden;
• de aandacht voor de arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties tijdens het gebruik
van het bouwwerk (waarbij onderkend wordt dat
dit weliswaar van belang zal zijn voor de opdrachtgever en de gebruiker, maar dat er tegelijkertijd
op grond van de bouwplaatsenrichtlijn op geen
van de partijen de verplichting rust om op dit punt
actie te ondernemen).
Goede praktijken

Het opstellen van een beknopt overzicht van de
gevaren die geïnventariseerd zijn en van de wijze
waarop deze vervolgens zijn aangepakt.
Het uitwisselen van relevante arbeidsgerelateerde
veiligheids- en gezondheidsinformatie tussen ontwerpteams wanneer ontwerpen van het ene aan het
andere team worden overgedragen teneinde de kans
te reduceren dat belangrijke besluiten teruggedraaid
worden door personen die niet alle implicaties daarvan kunnen overzien.

l) Rekening houden met de algemene preventiebeginselen
Vermijden van risico’s door het elimineren van
gevaren
De eerste en doorslaggevende regel van de algemene
preventieprincipes betreft het vermijden van risico’s
door het elimineren van gevaren. Dit principe dient
waar mogelijk te allen tijde geëerbiedigd te worden.
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Voorbeeld 86

Een dergelijk uitgangspunt is vaak relatief eenvoudig
toe te passen tijdens de eerste (concept-)ontwerpfasen,
hetgeen ook impliceert dat dit steeds moeilijker wordt
naarmate de ontwikkeling van het ontwerp vordert.
➜➜ Zie punt 1.2 — Algemene preventieprincipes,
blz. 18
Voorbeeld 88

Door het opnieuw indelen van de algehele inrichting
van de bouwplaats kan een gevaarlijke verkeerssituatie bij de ingang tot de locatie voor zowel het bouwteam als de latere gebruikers worden vermeden.
Van fundamenteler belang is dat onderkend wordt dat
mensen op bouwplaatsen letsel oplopen als gevolg
van ofwel activiteiten die zij zelf uitvoeren ofwel als
gevolg van de algemene arbeidsomgeving (inclusief
de activiteiten van anderen).
Vanzelfsprekend volgt hieruit dat de kans op ongevallen en arbeidsongeschiktheid tijdens bouwwerkzaamheden verminderd kan worden door ontwerpen
waarbij het aantal mensen dat zich op de bouwplaats
bevindt, wordt geminimaliseerd door:
• een toename van de off-site fabricagewerkzaamheden; en
• het selecteren van processen die de benodigde arbeidstijd op de bouwplaats minimaliseren (d.w.z.
voor zover bouwtechnisch haalbaar).
Hetzelfde geldt voor latere bouwwerkzaamheden gedurende de gehele levenscyclus van een project. In
dergelijke gevallen kan de blootstelling aan gevaren
worden verminderd door in de ontwerpfase specificaties van eindproducten op te nemen die onderhoudsvrij zijn.
Indien het elimineren van gevaren door substitutie
wordt gerealiseerd, is het belangrijk om te controleren
of er daardoor niet onbedoeld nieuwe gevaren worden geïntroduceerd.
Voorbeeld 89

Off-site prefabricage kan tot grotere risico’s op korte
termijn leiden tijdens de installatie op de bouwplaats
van grote geprefabriceerde elementen indien die
montagerisico’s tijdens de ontwerpfase niet volledig
zijn afgedekt.
➜➜ Zie kolom 5 van Bijlage 4 — Registratieformulier
voor ontwerpen, blz. 133
Evalueren van risico’s die niet vermeden kunnen
worden
Niet alle gevaren kunnen vermeden worden, hetgeen
onvermijdelijk betekent dat er altijd bepaalde gevaren
zullen blijven bestaan.
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Ontwerpers dienen niet alleen te kijken naar de risico’s
die het gevolg zijn van de ontwerpbeslissingen die zij
zelf nemen, maar ook naar de risico’s als gevolg van de
beslissingen die zij samen met anderen nemen. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met
onverwachte standaardrisico’s die iedereen over het
hoofd heeft gezien (die laatste situatie kan zich met
name voordoen indien er sprake is van geen, of van
een slechte coördinatie waarin twee of meer ontwerpers weliswaar allemaal in staat zijn om een bepaalde
kwestie op te lossen, maar dit uiteindelijk door niemand gebeurt — bijv. de gevolgen voor de veiligheid
en gezondheid bij ontwerpen die betrekking hebben
op het grensgebied van de overgang van tijdelijke
naar permanente bouwwerkzaamheden).
Indien ontwerpers een gestructureerde aanpak hanteren, beschikken zij over lijsten met onderwerpen en
activiteiten die tot gevaren kunnen leiden en die nog
niet zijn geëlimineerd.
Goede praktijken

Het gebruik van een eenvoudige kwalitatieve evaluatie en een specifiek kader voor risicovermindering
tijdens het project om te toetsen hoe ontwerpbesluiten tot een optimale reductie kunnen leiden van:
• de kans dat zich arbeidsgerelateerde veiligheidsen gezondheidsincidenten voordoen;
• de potentiële ernst van het letsel/de ongevallen
die zich kunnen voordoen; en
• de frequentie en duur van de blootstelling aan het
risico op letsel.
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veiligheidskwesties; dat zou veel te beperkt zijn. Ontwerpers mogen er niet klakkeloos van uitgaan dat risico’s wel door andere partijen aangepakt zullen worden
in de uitvoeringsfase van bouwprojecten.
Over veel ontwerpstrategieën voor het reduceren van
risico’s is uiteraard al veel bekend als gevolg van de
kennis en ervaring die middels eerdere goede praktijken is verzameld, en deze zullen dan ook eenvoudig
toegepast kunnen worden. Er moet echter ook worden
gekeken naar innovatieve oplossingen via een nieuwe
ontwerpbenadering voor aloude problemen, zodat er
vooruitgang kan worden geboekt bij het verbeteren
van de prestaties in de bouwsector.
Goede praktijken

Het betrekken van andere belanghebbenden bij het
projectteam zodat de arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties in elke fase van het
ontwerpproces gezamenlijk geëvalueerd kunnen
worden, met name bij grote projecten.
Bestrijden van risico’s bij de bron
Bij het bestrijden van risico’s bij de bron wordt het risico al ingedamd op het punt waar het ontstaat. Dat gebeurt vaak, maar niet altijd, door een fysieke blokkade.
Voorbeeld 90

Geprefabriceerde structurele elementen met voorzieningen aan de zijkanten ter bescherming van
degenen die de structuren moeten installeren.

Een zeer diepgaande gekwantificeerde risicobeoordeling is meestal niet nodig, tenzij aan bepaalde aspecten van het project een groot ongevallengevaar is verbonden.

Geluiddempende maatregelen rond lawaaibronnen
die niet geëlimineerd kunnen worden.

Ontwerpers dienen ten aanzien van de beperking van
risico’s gebruik te maken van hun eigen kennis en ervaring (en van de partijen waar zij advies hebben ingewonnen) over de activiteiten die tijdens de gehele
levenscyclus van het bouwwerk vereist zijn. Indien er
onderzoek of tests zijn uitgevoerd (bijv. in verband met
nieuwe of onbekende activiteiten), zal de verkregen
informatie over gevaren en controlemaatregelen de
kennisbasis alleen maar verbreden.

Afscheidingen om te voorkomen dat voetgangers en
bewegende voertuigen met elkaar in contact kunnen
komen.

Aanpassen van het werk aan de mens

Een focus op de meest significante risico’s zal zeker
vruchten afwerpen. Er moet echter ook voldoende
aandacht worden geschonken aan het beheersen van
factoren die relatief onbeduidend letsel kunnen veroorzaken, zeker als de kosten die daarvoor gemaakt
moeten worden overzienbaar zijn.

Door de werkzaamheden af te stemmen op de capaciteiten van mensen kunnen ontwerpers, direct of indirect, een bijdrage leveren aan:
• de inrichting van tijdelijke bouwplaatsen;
• de keuze van de werkuitrusting; en
• de keuze van werk- en productiemethoden.

De preventie van arbeidsongeschiktheid, ook als gevolg van langdurige blootstelling aan schadelijke
stoffen e.d., dient ook nadrukkelijk bij de evaluatie betrokken te worden. Er mag namelijk niet alleen maar
aandacht uitgaan naar de meer voor de hand liggende

Bij het nemen van ontwerpbesluiten over het gewicht,
de vorm, de omvang en de locatie van samenstellende
delen van het bouwwerk, inclusief van de voorzieningen in het bouwwerk, dienen ontwerpers rekening te
houden met het uitgangspunt dat mensen veilig moe-

Beveiliging rondom gevaarlijke delen van bewegende machinerieën.

Een ontwerp met geprefabriceerde trappen zodat
in een vroeg stadium een permanente toegang kan
worden geïnstalleerd.

Voorbeeld 91

Bij de inrichting van een mechanische/elektrische
installatieruimte moet rekening worden gehouden
met de potentiële problemen voor degenen die die
ruimte gaan bouwen, installeren en onderhouden of
daarin onderdelen moeten vervangen.
Rekening houden met de ontwikkeling van de
techniek
Ontwerpers dienen voortdurend op de hoogte te zijn
van de laatste technische ontwikkelingen zodat de
problemen van gisteren opgelost kunnen worden in
de ontwerpen van vandaag met het oog op een veiliger werkomgeving voor morgen.
Zo is er in de afgelopen decennia grote vooruitgang
geboekt bij de bereikbaarheidsoplossingen in verband
met het onderhoud van de externe oppervlakken van
bouwwerken. Ontwerpers kunnen hiervan in hun ontwerpen een efficiënt gebruik maken, mits zij volledig
inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen
van dergelijke oplossingen.
Voorbeeld 92

Het ontwerpen van een harde, stabiele ondergrond
rondom gebouwen zodat er gebruik gemaakt kan
worden van mobiele hefwerkplatforms.
Het toepassen van nieuwe, geavanceerde oppervlaktecoatings en voegverbindingen met betere
prestatie-eigenschappen zodat er minder onderhoud
is vereist.
Het selecteren van mechanische handlingsystemen
met een geïntegreerde aanpak voor het hanteren van
materialen, waardoor de noodzaak voor een handmatige handling wordt gereduceerd (bijv. statische
en mobiele kranen, goederenliften, vorkheftrucks
voor ruwe ondergronden en pallettrucks).
Vervangen van wat gevaarlijk is door dat wat niet of
minder gevaarlijk is
Het is voor ontwerpers relatief eenvoudig om aan dit
principe te voldoen, mits zij niet op absolute wijze
aan bepaalde ontwerpkeuzen prioriteit willen geven
indien de risico’s grotendeels hetzelfde zijn. Dat geldt
niet alleen voor de ontwikkeling van een groot ontwerp, maar ook als er slechts een besluit genomen
moet worden in verband met de specificaties voor het
herschilderen van een ruimte. Via een aanpak die op
gezond verstand is gebaseerd, komen de betere ontwerpoplossingen meestal snel aan het licht.
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ten kunnen werken (bijv. wat het reiken naar en tillen
en hanteren van lasten betreft en met betrekking tot
de benodigde werkruimte).

Voorbeeld 93

Het vermijden van graafwerkzaamheden voor nutsvoorzieningen in mogelijk verontreinigde of anderszins
problematische grond door hetzij de voorzieningen
elders onder te brengen hetzij die nutsvoorzieningen
in gemeenschappelijke service runs onder te brengen
en door de betreffende zones vooraf te behandelen.
Er bestaan dan weliswaar nog steeds risico’s tijdens de
graafwerkzaamheden, maar er zijn wel minder risico’s
aangezien de gevaren als gevolg van de verontreinigde
grond zijn vermeden.
Voorbeeld 94

Het ontwerpen van toegangsroutes naar installatieruimten zonder verticale ladders en zonder blootstelling aan slechte weersomstandigheden. Ook aan die
nieuwe route zullen bepaalde risico’s zijn verbonden,
maar wel aanzienlijk minder.
Voorbeeld 95

Het specificeren van het gebruik van verhardingsvertragers voor de oppervlakteafwerking in plaats
van het beton met pulserend gereedschap e.d. te
bewerken. Het gebruik van verharders is niet zonder
risico’s, maar in ieder geval worden de betreffende
werknemers tijdens het werk niet blootgesteld aan
lawaai en stof.
Voorbeeld 96

Een behoedzame aanpak bij de keuze van materialen en stoffen. Het gebruik van bepaalde stoffen
is uiteraard verboden. In het kader van een aantal
ontwerpmethoden zijn er voor materialen en stoffen
‘rode, oranje en groene’ voorkeurslijsten ontwikkeld:
bij alle ontwerpen wordt er standaard met deze
lijsten rekening gehouden. Typische voorbeelden zijn
niet-ontvlambare, gifvrije hechtmiddelen en oppervlaktecoatings.
Een coherent algemeen preventiebeleid ontwikkelen
Bij de meeste ontwerpmethoden wordt een geformaliseerde aanpak gehanteerd voor het ontwikkelen van
briefings voor opdrachtgevers en de daaropvolgende ontwikkeling van ontwerpen om adequaat op de
verwachtingen te kunnen inspelen. Het vergt weinig
moeite om de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid in dergelijke besluitvormings- en evaluatieprocessen te integreren.
In het kader van bouwprojecten worden er ook procedures gehanteerd die ervoor zorgen dat de betrokken partijen adequaat kunnen samenwerken om de
gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken (bij
kleinere projecten zijn dat vaak informele procedures).
Daarbij dient ook aandacht uit te gaan naar de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
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Goede praktijken

Het opstellen van „geïntegreerde risicoregisters voor
projecten” als een instrument voor het inventariseren van gevaren, voor de eliminatie of vermindering
ervan, en voor een effectieve beheersing van de
resterende risico’s.
Prioriteit verlenen aan collectieve maatregelen boven individuele beschermingsmaatregelen
Een ontwerpoplossing die het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijft, voldoet
niet aan het principe van de collectieve bescherming
aangezien hierdoor alleen individuele gebruikers in
bepaalde mate worden beschermd. Door collectieve
maatregelen wordt iedereen beschermd die eventueel
risico’s loopt.
Voorbeeld 97

Door een balustrade of veiligheidsrails rond een
plat dak aan te brengen, wordt iedereen op het dak
beschermd: indien de zijkanten van een dak onbeveiligd zijn, lopen mensen het risico dat ze er vanaf
vallen. Ontwerpers dienen zich ook af te vragen of er
bepaalde gevaren zijn waarmee uitsluitend degenen
die collectieve beschermingsmaatregelen installeren,
worden geconfronteerd. Indien het antwoord bevestigend is, moeten zij daarmee rekening houden bij de
ontwikkeling van het ontwerp.
Verstrekken van passende instructies aan werknemers
Dit laatste algemene preventieprincipe kan wellicht
het beste bekeken worden vanuit het perspectief van
de ontwerper, in de zin dat het nuttig is om informatie
te verstrekken over risico’s waarvan anderen zich niet
zo snel bewust zullen zijn (inclusief ongebruikelijke risico’s).
Registreren van maatregelen om gevaren te elimineren en risico’s te reduceren
Indien ontwerpers besluiten om de activiteiten van
elke fase van het ontwerpproces vast te leggen, is het
zinvol om beknopt verslag te doen van de bereikte resultaten en van de zaken die in latere ontwerpstadia
nog aan de orde gesteld dienen te worden.
Verstrekken van risico-informatie bij het ontwerp
Ontwerpers mogen ervan uitgaan dat de andere partijen in het projectteam competent genoeg zijn om de
opgedragen taken adequaat uit te voeren. Die andere
partijen hebben echter net zo veel recht om te verwachten dat ontwerpers in bepaalde gevallen informatie of „waarschuwingen” bij hun ontwerp voegen.
Ontwerpers zouden dergelijke waarschuwingen moeten geven wanneer de resterende arbeidsgerelateerde
veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de overige
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betrokken partijen niet zonder meer duidelijk zijn. Een
dergelijke situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij verborgen of ongebruikelijke risico’s.
Dergelijke risico’s kunnen voortvloeien uit:
• de ontwerpen zelf; of
• de omgeving waarin de werkzaamheden uitgevoerd
moeten worden.
Indien dergelijke projectrisico’s uit het ontwerp zelf
voortvloeien, mag redelijkerwijs van ontwerpers worden verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen
om die risico’s onder de aandacht van de overige betrokken partijen te brengen. Dat kan op een aantal manieren. De betreffende informatie of „waarschuwing”
kan bijvoorbeeld in duidelijke taal gecommuniceerd
worden, d.w.z. kort, duidelijk en bondig en in een vorm
die afgestemd is op de gebruikers. Voor de meeste
mensen is het afdoende om tekeningen van notities
te voorzien waarbij, indien nodig, ook naar andere ondersteunende documenten wordt verwezen. De informatie dient wel tijdig aan andere belanghebbenden
verstrekt te worden zodat zij hiermee rekening kunnen
houden bij het ontwikkelen van vervolgontwerpen of
bij de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden.
Indien er sprake is van gevaren als gevolg van omgevingsomstandigheden (zoals asbest, verontreinigde
grond, slecht geconsolideerde grond, lood, PCB’s en
reeds aanwezige faciliteiten), zullen ontwerpers dergelijke risico’s al tijdens het ontwerpproces in kaart
hebben gebracht. Dat betekent dat zij de mogelijkheid
hebben om coördinatoren, aannemers en anderen
(inclusief andere ontwerpers die deze ontwerpen als
uitgangspunt nemen of die ze verder moeten ontwikkelen) op die risico’s te wijzen. Indien het bij projecten
verplicht is om voor veiligheid en gezondheid verantwoordelijke coördinatoren aan te stellen, kunnen zij
met de ontwerpers samenwerken om te waarborgen
dat iedereen op die risico’s geattendeerd wordt. Indien
er geen coördinator is, dienen de ontwerpers het voortouw te nemen.
➜➜ Zie Bijlage 4 — Registratieformulier voor ontwerpen, blz. 133
Verstrekken van informatie voor het veiligheids- en
gezondheidsdossier
Ontwerpers dienen coördinatoren van relevante informatie te voorzien zodat zij daarmee rekening kunnen
houden bij het opstellen of bijwerken van veiligheidsen gezondheidsdossiers.
De verstrekte informatie dient betrekking te hebben
op de voltooide ontwerpen waardoor andere partijen
beter in staat zijn om verdere ontwerp- of bouwwerkzaamheden uit te voeren. Er zijn bepaalde grenzen aan
de hoeveelheid informatie die redelijkerwijs verschaft
moet worden. Daarbij dient bedacht te worden dat de
informatie die voor het dossier nodig is waarschijnlijk
andere informatie is dan nodig is voor de eerste bouwwerkzaamheden. Het doel van het veiligheids- en ge-

Voorbeeld 99

➜➜ Zie Bijlage 6 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers: inhoudelijke suggesties, blz. 139

Kenmerken:

m) Voorbeelden van drie verschillende soorten bouwplaatsen
Voorbeeld 98

De bouw van een appartementencomplex van
zeven verdiepingen met een begane grond voor
commercieel gebruik en twee ondergrondse
verdiepingen als parkeergarage
Kenmerken:
Heiwerk
Problemen:
De ontwerpers hebben onderkend
dat het heiwerk tot geluidsproblemen leidt met een negatief effect op
de werknemers en het publiek, met
name voor een nabijgelegen school.
Daarnaast maken zij zich zorgen over
risico’s als gevolg van dat lawaai en
door hand-armtrillingen voor degenen die met pneumatisch materieel
handmatig de bovenkant van de
heipaal moeten bewerken
Oplossingen:
De ontwerpers hebben advies ingewonnen bij de
aannemer die vervolgens een in heiwerk gespecialiseerde onderaannemer heeft ingeschakeld. Zij
hebben gezamenlijk de opties geëvalueerd en een
oplossing gevonden die voor iedereen bevredigend
was
Er is gekozen voor avegaarstortpalen in plaats van
„gewone” heipalen om het typerende lawaai bij het in
de grond drijven van de palen te voorkomen. Daarnaast zijn hydraulische ring splitters gebruikt om de
bovenkant van de heipalen te snijden in plaats van
handmatige pneumatische apparatuur. Hierdoor worden de mensen op de bouwplaats en in de school
aan minder lawaai blootgesteld. Ook de blootstelling
van werknemers aan hand-armtrillingen is op deze
manier voorkomen

Risicobeheer tijdens bouwprojecten

zondheidsdossier is immers het verzamelen van informatie die nuttig kan zijn voor werkzaamheden die na
oplevering van het bouwproject plaatsvinden.

Opnieuw inrichten van een wetenschappelijk
laboratorium van een school

Een aantal laboratoria in een grote school moest in
twee fasen gemoderniseerd worden zodat de school
kon blijven doordraaien. Tot de werkzaamheden
behoorden het verwijderen van alle werkbanken en
de bijbehorende nutsvoorzieningen
Problemen:
De opdrachtgever wilde een zo min mogelijke verstoring van de reguliere schoolactiviteiten. De ontwerper en aannemer waren zich daarnaast bewust van
de noodzaak om waar mogelijk de kans op letsel voor
werknemers en scholieren te minimaliseren. Daarnaast streefden zij ernaar om de werkzaamheden in
de tweede fase zo eenvoudig mogelijk te houden
Oplossingen:
De ontwerper koos voor laboratoriumbanken die
off-site gefabriceerd werden en nam contact op met
de ontwerper van gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen over de locaties van de isolatieschakelaren en
kleppen
Door de off-site fabricage liepen er minder werknemers
op de bouwplaats risico aangezien de installatie sneller
voltooid kon worden. De noodzaak voor de aanwezigheid van bouwmaterialen werd ook significant gereduceerd waardoor het aantal leveringen geminimaliseerd
kon worden en er veel minder opslagruimte noodzakelijk was op deze zeer besloten locatie. Door de doordachte locaties van de isolatiepunten voor de nutsvoorzieningen konden de werkzaamheden in de tweede
fase worden voortgezet zonder dat die voorzieningen
uit de eerste fase afgesloten hoefden te worden
Hierdoor konden de werkzaamheden in de tweede
fase veel gemakkelijker uitgevoerd worden en was
de overlast voor de school minimaal. Tevens werden
de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de
nutsvoorzieningen eenvoudiger. Waar mogelijk werden
de werkzaamheden uitgevoerd op tijden dat de school
gesloten was

97

Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG (Bouwplaatsen)

Voorbeeld 100

Bouw van een nieuwe tunnel met een onbekende
techniek
Kenmerken:
De opdrachtgevers en ontwerpers hadden een sterke
voorkeur voor het gebruik van een onbekende techniek bij het bouwen van een aantal tunnels met een
grote diameter in een stedelijk gebied. Zij hadden
vernomen dat er aanzienlijke voordelen aan het gebruik van de betreffende techniek waren verbonden
Problemen:
De methode was nog niet eerder in dat land gebruikt
en de betrokken partijen bij het project maakten zich
zorgen over de mogelijke gevaren als gevolg van een
onverwachte, grote instorting. Bij de methode werd
gebruik gemaakt van een dun opgespoten tijdelijke
betonbekleding die later door een permanente
bekleding werd versterkt, en van een complex gefaseerd constructiesysteem om de grond voortdurend
te ondersteunen
Oplossingen:
Er werd een ervaren ontwerpteam ingeschakeld
om zowel de permanente als tijdelijke bouwwerken
te ontwerpen teneinde een optimale veiligheidscoördinatie tussen beide fasen te waarborgen. Er
werd gekozen voor een degelijke en behoedzame
aanpak van het ontwerp en van de parameters die
gespecificeerd werden voor het aanbrengen van de
tijdelijke betonbekleding. De aannemer zorgde voor
ingenieurs en andere werknemers met een adequate
opleiding. Tevens was er voldoende ervaren toezicht
op de werkzaamheden geregeld. Er werd daarnaast
door de ontwerpers een onafhankelijk systeem voor
een strikte controle van de werkzaamheden ontwikkeld en in praktijk gebracht zodat de voortgang van
de bouw niet ten koste van de veiligheid zou gaan.
Op een veilige locatie werd bovendien succesvol een
proefsegment van de tunnel gebouwd
Door het proefproject hadden de betrokken partijen
meer ervaring met deze techniek en zij kregen dan
ook de opdracht om de rest van het tunnelproject uit
te voeren op basis van dezelfde werkmethode, het
bouwkundige toezicht en de controles die tijdens de
test effectief waren gebleken. Het project is uiteindelijk succesvol afgerond zonder grote tegenslagen

4.1.3. Afronden van de voorbereidingen vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden
In deze fase van projecten zijn er taken weggelegd
voor de opdrachtgevers of bouwdirecties en de coördinatoren.

98

In het kader van de voorbereidingen voor de uitvoering van het project dienen de coördinatoren, de werkgevers, aannemers, onderaannemers en zelfstandigen
hun functies te vervullen.
➜➜ Zie punt 4.1.1 — Start van een project, blz. 84.
Hierin worden de voornaamste stappen beschreven die tijdens de voorbereiding van een project
gezet moeten worden met het oog op de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid
De betreffende stappen worden hieronder vermeld
met een beschrijving van de taken die naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd moeten worden naarmate
de start van de bouwwerkzaamheden dichterbij komt
(vervolgens wordt praktische informatie gegeven over
de voorbereidende werkzaamheden die nauwer verband houden met het werk op de bouwplaats).

a) Samenstellen van projectteams met de
benodigde competenties (kennis, expertise,
vaardigheden en ervaring) op het gebied van
de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid en met de middelen om het project succesvol uit te kunnen voeren
Aan dit team worden nog andere partijen toegevoegd,
meestal hoofdaannemers en onderaannemers. Hiervoor dienen gedegen selectiecriteria te worden gebruikt.
Goede praktijken

Het integreren van de arbeidsgerelateerde veiligheid
in geformaliseerde selectiecriteria.
In alle selectieprocedures zal naast de dienstverlening, kwaliteit en levertermijn mede het kostenaspect een rol spelen. De aandacht dient daarbij
echter ook op veiligheid en gezondheid te liggen.
Het zou ondoordacht zijn als bij de selectie uitsluitend de laagste prijs de doorslag zou geven.
Vanaf het allereerste begin (bijv. in het veiligheids- en
gezondheidsplan) duidelijk maken welke bouwactiviteiten met een hoog risico voor degenen die bij de
voorbereidende fasen van een project waren betrokken, bijzonder relevant waren. Uiteindelijk moet dit
ertoe leiden dat er vóór aanvang van het project
adequate method statements beschikbaar zijn.
Het vaststellen van eenduidige veiligheids- en
gezondheidscriteria om kandidaat-aannemers te
beoordelen. Het belang van die criteria dient aan die
aannemers duidelijk meegedeeld te worden met de
boodschap dat zij ook eventuele onderaannemers
van deze criteria in kennis moeten stellen.

De procedures voor het projectbeheer van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid dienen geëvalueerd te worden om te waarborgen dat zij ook de taken van aannemers omvatten. Die procedures moeten
tevens een goede samenwerking tussen de leden van
het projectteam mogelijk maken waarbij hun acties
adequaat gecoördineerd worden om de veiligheid en
gezondheid op de bouwplaats te waarborgen.
Goede praktijken

Het waarborgen dat er procedures operationeel zijn
om te zorgen dat de arbeidsgerelateerde veiligheid
en gezondheid een onderwerp is waaraan op een
geïntegreerde manier aandacht wordt besteed naast
andere kwesties die voor het project relevant zijn. Een
dergelijke aanpak is over het algemeen succesvoller
dan wanneer die veiligheid en gezondheid geïsoleerd worden aangepakt.
Het waarborgen dat ook onderaannemers bij die
procedures worden betrokken indien zij in staat zijn
om hieraan een positieve bijdrage te leveren.

c) Inventariseren van de behoeften van opdrachtgevers zodat aan die behoeften kan
worden voldaan en tegelijkertijd de risico’s
voor werknemers op de bouwplaats tot een
minimum worden gereduceerd
Er dient een oplossing gevonden te worden voor de
nog openstaande wensen van de opdrachtgever (die
naar alle waarschijnlijkheid betrekking hebben op details tijdens de bouwwerkzaamheden).
Goede praktijken

Opdrachtgevers die ook rekening houden met de
behoeften van hun aannemers, vaak verband houden
met de benodigde ruimten voor werkzaamheden,
opslag en arbeidsvoorzieningen.

Risicobeheer tijdens bouwprojecten

b) Ontwikkelen van overkoepelende procedures voor het projectbeheer van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid zodat
alle betrokken partijen weten wat hun taken
zijn en op welke wijze de samenwerking en
coördinatie met andere partijen dient plaats
te vinden

e) Verzamelen van informatie over de huidige
omstandigheden op de bouwplaats en in de
onmiddellijke omgeving en over mogelijke
technische en ontwerpoplossingen
De hoeveelheid informatie over een bouwplaats is
waarschijnlijk toegenomen. Daarnaast zal er een extra
informatiestroom over de voorgenomen bouwwerkzaamheden beschikbaar zijn (met name afkomstig van
de ontwerpactiviteiten) en deze dient onder de aandacht van de betrokken partijen gebracht te worden
(inclusief de aannemers aangezien zij bezig zijn met het
opstellen van voorstellen voor hun opdrachtgevers).
Goede praktijken

Coördinatoren die het voortouw nemen bij het verzamelen en verspreiden van de informatie die andere
partijen nodig hebben om een bijdrage te leveren
aan een grotere veiligheid en gezondheid tijdens de
bouwwerkzaamheden.

f) Naarmate het ontwerp vordert en er andere
besluiten genomen moeten worden: het uitvoeren van een risicobeoordeling met het oog
op te verwachten arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties en het toepassen van de algemene preventieprincipes
De risicobeoordeling en de algemene preventieprincipes moeten op grotere schaal worden toegepast omdat in deze fase nieuwe werkgevers (d.w.z. aannemers
en onderaannemers) als extra leden aan het projectteam worden toegevoegd.
Goede praktijken

Het opstellen van geïntegreerde risicoregisters waarbij de belangrijkste betrokken partijen samenwerken
om gevaren te inventariseren en af te spreken op
welke wijze die gevaren eventueel het beste geëlimineerd kunnen worden dan wel, indien eliminatie niet
mogelijk is, hoe de risico’s tot acceptabele niveaus
teruggebracht kunnen worden.

g) Maken van een reële raming van de duur
die nodig is om de betreffende bouwwerkzaamheden uit te voeren

d) Inventariseren van andere mensen waarvan de veiligheid en gezondheid eventueel
negatief beïnvloed kan worden door het project en het vaststellen van werkprocedures
met die partijen of hun vertegenwoordigers

Op macroniveau dienen opdrachtgevers, hun adviseurs en de hoofdaannemers alle kwesties op te lossen
die verband houden met de hoeveelheid tijd die nodig
is om het project veilig uit te kunnen voeren. Op microniveau dienen dezelfde kwesties opgelost te worden,
doorgaans in samenwerking tussen de werkgevers
(aannemers en onderaannemers) en de eventueel aangestelde coördinatoren.

Voortzetten van het onderhouden van de benodigde
contacten en eventueel inschakelen van extra teamleden (bijv. onderaannemers).

h) Waarborgen dat er veiligheids- en gezondheidsplannen worden opgesteld indien dat
voorgeschreven is
De veiligheids- en gezondheidsplannen dienen zich
inmiddels in een redelijk vergevorderd stadium te be-
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vinden en zouden het soort nuttige informatie moeten
bevatten zoals hierboven is aangegeven.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
Goede praktijken

Coördinatoren die anderen, met name hoofdaannemers, betrekken bij het ontwikkelen en verfijnen van
veiligheids- en gezondheidsplannen.
Aannemers die op dezelfde manier te werk gaan ten
opzichte van hun onderaannemers.
Het beschikbar stellen van plannen als onderdeel
van de verzamelde informatie ter ondersteuning van
kandidaat-aannemers bij het ontwikkelen van de
voorstellen voor hun opdrachtgevers.
Aannemers die op hun beurt plannen (of samenvattingen op hoofdlijnen) aan kandidaat-onderaannemers ter beschikking stellen ter ondersteuning van
de voorstellen die zij gaan overleggen.

i) Waarborgen dat er op het vereiste tijdstip
met het opstellen van veiligheids- en gezondheidsdossiers wordt begonnen
De ontwikkeling van de dossiers heeft niet stilgestaan
en zij bevatten nu al wellicht nuttige informatie voor
partijen die pas sinds kort bij het project zijn betrokken. De betrokken partijen dienen in dit verband op de
hoogte te worden gebracht van de vervolgbijdragen
die van hen verwacht worden om de dossiers te kunnen voltooien.

j) Voorafgaande kennisgeving
Nadat de belangrijkste aannemers zijn geselecteerd en
voordat er met de werkzaamheden op de bouwplaats
wordt begonnen, dient er een voorafgaande kennisgeving aan de bevoegde autoriteit te worden gestuurd.
➜➜ Zie punt 4.1.1 — Start van een project, blz. 84

k) Voorbereidende werkzaamheden vóór aanvang van het project op de bouwplaats
Er is een aantal praktische kwesties dat over het algemeen de aandacht verdient van de partijen die zich
bezighouden met de voorbereidingen voordat de
feitelijke werkzaamheden op de bouwplaats van start
gaan. Tot die partijen behoren opdrachtgevers, bouwdirecties, coördinatoren (indien aanwezig), werkgevers
(aannemers en onderaannemers) en zelfstandigen.
Opdrachtgevers en bouwdirecties dienen in deze fase
hun taken op grond van artikel 4 van de Bouwplaatsenrichtlijn te blijven uitvoeren.
➜➜ Zie punt 2.3.2 — Opdrachtgevers, blz. 36; en 2.3.3
— Bouwdirecties, blz. 40
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Ook de voor de voorbereiding van het project verantwoordelijke coördinatoren moeten hun taken blijven
uitvoeren.
➜➜ Zie punt 2.3.5 g), Wat zijn de taken van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens
de voorbereidingsfase van een project?, blz. 45
Opdrachtgevers en hun bouwdirecties dienen voldoende tijd in te ruimen om de vereiste voorbereidende werkzaamheden af te ronden voordat het project
op de bouwplaats van start gaat. Ook in de veiligheidsen gezondheidsplannen dient daarvoor voldoende
tijd gereserveerd te zijn.
Goede praktijken

Het plannen van een reële termijn voor de voorbereidingen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden op de bouwplaats.
Het opnieuw beoordelen van de gestelde termijn
indien aannemers kenbaar maken dat de beschikbare
tijd ontoereikend is.
In geval van doorlopende onderhoudscontracten,
met name wanneer er verplichtingen bestaan om op
noodoproepen van opdrachtgevers te reageren, is
het een goede praktijk om zo veel mogelijk voorbereidend werk uit te voeren en procedures te ontwikkelen die het mogelijk maken de resterende voorbereidingen zo snel mogelijk uit te voeren zonder
de veiligheid in het gedrang te brengen (een bedrijf
dat met een opdrachtgever met een grote keten
detailhandelszaken bijvoorbeeld een overeenkomst is
aangegaan om buiten kantoortijden op noodsituaties
te reageren (zoals lekkages), heeft met die opdrachtgever afgesproken dat belangrijke informatie over het
voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s
(bijv. het isoleren van elektrische stroomcircuits en
de aanwezigheid van veilige toegangsroutes) op alle
locaties bij de ingangen bewaard wordt).
Opdrachtgevers, bouwdirecties, coördinatoren en aannemers dienen intensief samen te werken. Dat dient
via een concrete aanpak te gebeuren waarbij de aard
en omvang van de werkzaamheden en de bijbehorende risico’s als uitgangspunt fungeren. Praktische
aspecten die in dit verband aandacht verdienen, zijn:
• veiligheids- en gezondheidsplannen;
• veiligheids- en gezondheidsdossiers;
• beheer- en organisatorische procedures (inclusief de
regels die op de bouwplaats gelden);
• voorwerk;
• toegang tot de bouwplaats;
• adequate begrenzing van de bouwplaats en afbakening van verboden zones;
• bestaande en tijdelijke nutsvoorzieningen;
• inrichting van de bouwplaats, inclusief verkeersroutes
en opslagruimten;
• materiaalafhandeling;
• tijdelijke kantoren en werknemersvoorzieningen;
• beleid op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen;
• noodprocedures;
• opleidingen.

Goede praktijken

Het tijdens een bouwplaatsinspectie controleren van
de informatie die door anderen is verstrekt, bijvoorbeeld:
• Zijn er gevaarlijke afvalstoffen aanwezig?
• Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (zoals asbest), verontreinigingen of
onontplofte (oorlogs-)explosieven?
• Zijn er bovengrondse elektrische leidingen of
andere masten, ondergrondse nuts- of overige
voorzieningen en, zo ja, staan deze dan correct op
het bouwplaatsschema aangegeven?
• Is er een watertoevoer voor bluswerkzaamheden?
• Zijn er elektriciteitsvoorzieningen?
• Zijn er andere beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg
van belendende terreinen, wegen of spoorwegen?
• Welke controles op en beperkingen van de verkeersstromen zijn reeds operationeel?
• Welke maatregelen zijn van kracht om het publiek
te beschermen?
Veiligheids- en gezondheidsplannen
Veiligheids- en gezondheidsplannen zijn belangrijke
documenten die goed bestudeerd moeten worden
door partijen die nieuw bij het project worden betrokken, zodat zij vertrouwd raken met en volledig geïnformeerd zijn over de projectspecifieke arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
Goede praktijken

Het gezamenlijk evalueren van de veiligheids- en
gezondheidsplannen door aannemers, veiligheidsfunctionarissen of werknemersvertegenwoordigers,
coördinatoren en opdrachtgevers/bouwdirecties en
het bijwerken van de plannen tegen de achtergrond
van de gemaakte afspraken.
Veiligheids- en gezondheidsdossiers
Indien er reeds veiligheids- en gezondheidsdossiers
bestaan, dienen deze documenten eveneens door
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Vertrouwd raken met de voorgestelde werkzaamheden en met de bouwplaats
Nieuwe partijen bij het project
dienen zich vertrouwd te maken
met de aard en reikwijdte van de
voorgestelde werkzaamheden en
met de bouwplaats zodat zij zich
bewust zijn van de gevolgen voor
de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid. Dat kan een
eventueel bezoek aan de bouwplaats en bestudering van documenten inhouden.

nieuwkomers in het projectteam bestudeerd te worden zodat zij vertrouwd raken met en volledig geïnformeerd zijn over de aanwezige arbeidsgerelateerde
veiligheids- en gezondheidskwesties. Indien er bij het
opstellen van de veiligheids- en gezondheidsplannen
volledig rekening is gehouden met de essentiële informatie in die dossiers, is de noodzaak voor een herziening minder groot.
In situaties waarin het opstellen van een nieuw dossier
(of het bijwerken van een bestaand dossier) nodig is,
dienen de aannemers zich op de hoogte te stellen van
de taken die zij in dat verband moeten uitvoeren en
van de bijdragen die er van hen worden verwacht.
➜➜ Zie punt 2.4.3 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers, blz. 64
Goede praktijken

Partijen die nieuw zijn in een projectteam bestuderen
de bestaande dossiers en winnen nadere informatie
in over kwesties waarvan de betekenis voor de veiligheid en gezondheid niet helemaal duidelijk is.
Aannemers controleren of zijzelf en hun onderaannemers weten wat er van hen verwacht wordt in
verband met de bijdragen aan de veiligheids- en
gezondheidsdossiers.
Bij het opstellen van een nieuw dossier met de opdrachtgevers afstemmen welke aanvullingen op de
bestaande dossiers of op andere documenten nuttig
zouden kunnen zijn.
Beheer- en organisatieprocedures, inclusief bouwplaatsregels en -plannen
In de veiligheids- en gezondheidsplannen dient ook
informatie over dit onderwerp opgenomen te worden.
De plannen moeten zo nodig geëvalueerd, aangepast
en bijgewerkt worden. Er dienen tevens maatregelen
genomen te worden om de procedures in de praktijk
te brengen, onder meer door het selecteren van bekwame mensen, het ontwikkelen van de noodzakelijke
procedures en het in de praktijk brengen ervan (inclusief alle opleidingen die nodig zijn met het oog op de
veiligheid en gezondheid).
Er dienen regels voor de bouwplaats ontwikkeld en
goedgekeurd te worden. In dat verband dient ook besloten te worden op welke wijze die regels onder de
aandacht van werknemers en andere mensen worden
gebracht.
Het ontwikkelen van een inrichtingsplan van de bouwplaats met verkeersroutes, voorzieningen en installaties levert in het algemeen een nuttige bijdrage aan de
veiligheid op de bouwplaats.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
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Indien er op grond van de nationale wetgeving geen
veiligheids- en gezondheidsplannen vereist zijn, dienen degenen die binnen afzienbare tijd met de bouwwerkzaamheden willen beginnen, niettemin aandacht
aan bovenstaande kwesties te besteden. Voor werkzaamheden op korte termijn kunnen mondelinge
overeenkomsten, korte berichten of eenvoudige tekeningen nuttig zijn om afspraken over dergelijke zaken
te maken met opdrachtgevers.
Goede praktijken

Het uitbreiden van veiligheids- en gezondheidsplannen met inrichtingsplannen van de bouwplaats met
de verkeersroutes en de aanwezige voorzieningen
(indien dergelijke plannen nog niet beschikbaar zijn).
Voorwerk (of ondersteunende werkzaamheden)
In deze fase van het project dienen het eventuele voorwerk of de ondersteunende werkzaamheden in gang
te worden gezet voor zover dat nog niet is gebeurd.
Voorbeeld 101

Bij werkzaamheden aan rivieren en waterlopen kunnen er vanwege risico’s als gevolg van hevige regenval en heftige storm- of windvlagen voorbereidende
veiligheidsmaatregelen nodig zijn, bijv. het aanleggen van afwateringskanalen en dijken.
Goede praktijken

Het afronden van bodemsaneringen en het verwijderen van asbest en onontplofte (oorlogs-)explosieven
voordat er met de feitelijke bouwwerkzaamheden
wordt begonnen.
Toegang tot en routes naar de bouwplaats
Voordat de werkzaamheden op de bouwplaats van
start kunnen gaan, dienen eerst geschikte ingangen
en wegen in kaart te worden gebracht en gereed te
worden gemaakt voor gebruik.
Het aantal en de vorm is afhankelijk van de eisen die
het werk en andere partijen stellen (zoals opdrachtgevers, gebruikers van belendende gebouwen en
diensten voor het wegverkeer). Bij zeer omvangrijke
bouwplaatsen kan op basis van een planning vooraf
besloten worden dat de toegangsmogelijkheden in de
loop van de werkzaamheden gewijzigd moeten worden.

Goede praktijken

Het raadplegen van opdrachtgevers, bewoners/gebruikers van naburige gebouwen en diensten voor
het wegverkeer over de beste locaties voor ingangen
en wegen en over hun ontwerp.
Het afspreken van de criteria waaraan ingangen/uitgangen op een bouwplaats moeten voldoen (bijv. wat
de minimale zichtbaarheid van de belijning moet zijn).
Het rekening houden met bestaande verkeersstromen en verkeersbewegingen om de risico’s te
verminderen, met name wanneer er werkzaamheden
aan een snelweg plaatsvinden.
Het onderkennen dat voetgangers kwetsbaar kunnen zijn voor verkeersbewegingen in de buurt van
in- en uitgangen van een bouwplaats en het rekening houden met de beperktere mogelijkheden van
gehandicapten.
Het zoveel mogelijk voorkomen van het kruisen van
openbare verkeersroutes en, indien dat niet mogelijk
is, het gebruiken van controlemechanismen zoals
verkeerslichten.
Het creëren van afzonderlijke toegangs- en uitvalsmogelijkheden en het invoeren van eenrichtingsverkeer op de bouwplaats.
Het plaatsen van waarschuwingsborden voor
voetgangers en weggebruikers dat zij een ingang/
uitgang van een bouwplaats naderen.
Het markeren van vluchtroutes en nooduitgangen
zodat deze te allen tijde vrijgehouden worden.
Het niet aanleggen van wegen op de bouwplaats
in de buurt van het operationele werkgebied van
kranen en andere hef- en hijswerktuigen.
Het waarborgen van een veilige afstand ten aanzien
van graafwerkzaamheden, bouwinstallaties en van
natuurlijke gevaren zoals bomen, oneffen grondoppervlakken en waterlopen.
Adequate begrenzing van de bouwplaats, afbakening van verboden zones en voorkomen dat onbevoegde personen de bouwplaats betreden
Het uitgangspunt hierbij is dat
bouwwerkzaamheden
afgescheiden moeten zijn van mensen die niet bij dat werk betrokken zijn, met name het publiek
(en vooral kwetsbare groepen).
Bovendien moeten de omgeving
en de grenzen van de bouwplaats zichtbaar en herkenbaar
aangegeven en gemarkeerd zijn.
Die scheiding kan doorgaans verwezenlijkt worden
door fysieke barrières, door tijdsverschillen (wanneer
het werk bijvoorbeeld buiten kantooruren plaatsvindt)
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Het adequaat begrenzen van een bouwplaats dient
een tweeledig doel: die afscheiding kan een bijdrage
leveren aan de bescherming van mensen tegen risico’s
die aan het werk verbonden zijn, terwijl werknemers
op deze manier tegelijkertijd worden beschermd tegen externe risico’s, zoals passerend verkeer.
Daarnaast voorkomt een goede afscheiding dat onbevoegde personen toegang kunnen krijgen tot de
bouwplaats. Daarvoor zullen bij de ingangen doorgaans overigens wel aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn vereist.
Het is mogelijk dat er binnen de grenzen van een
bouwplaats bepaalde zones tot verboden gebied worden verklaard om werknemers tegen de aanwezige
gevaren te beschermen.
Goede praktijken

Het raadplegen van opdrachtgevers, buren, lokale
overheid, diensten voor het wegverkeer e.d. bij het
oplossen van deze kwesties.
Het uitvoeren van toegangscontroles aan de hand
van bouwplaatspasjes (die pasjes kunnen ook informatie bevatten over competenties op het gebied van
veiligheid en gezondheid, over de gevolgde opleidingen en over andere essentiële arbeidsgerelateerde
gezondheidsinformatie).
Het gebruiken van gespecialiseerde aannemers om
de werkgebieden af te bakenen indien die afscheiding geplaatst wordt in de buurt van drukke wegen
of snel rijdend verkeer (extra vangrails of stevige
tijdelijke wanden zijn voorbeelden waarbij enerzijds
de bescherming gewaarborgd wordt en anderzijds
een maximaal werkgebied gecreëerd wordt).
Het nemen van collectieve maatregelen, zoals het
tijdelijk afsluiten van wegen en spoorwegen, in plaats
van het gebruik van visuele of akoestische waarschuwingsmethoden.
Bestaande en tijdelijke nuts- en andere
voorzieningen
Alle benodigde tijdelijke nuts- en andere voorzieningen met het oog op de veiligheid en gezondheid die-
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en door afstand (bijv. wanneer de werkzaamheden volledig afgezonderd van andere mensen worden uitgevoerd). De aard en omvang van de gewenste afscheiding
is afhankelijk van het project, het uit te voeren werk en
de locatie van de bouwplaats. Een geschikte afscheiding
voor een grote bouwplaats is niet noodzakelijkerwijs
ook geschikt voor de bouw van een hoogspanningsleiding op een geïsoleerde locatie, of voor onderhoudswerk aan wegen die niet afgesloten worden voor het
verkeer, of voor een aantal kleinere bouwwerkzaamheden. De eventuele noodzaak om fysieke afscheidingen
in de loop van het bouwproces te verplaatsen, kan ook
een factor zijn die meespeelt bij de besluitvorming.

nen vooraf geïnventariseerd en geregeld te worden.
Hiertoe kunnen ook communicatievoorzieningen behoren om adequaat te kunnen reageren in noodsituaties.
Daarnaast dienen bestaande en tijdelijke voorzieningen waaraan veiligheidsrisico’s zijn verbonden geïnventariseerd, gelokaliseerd en gemarkeerd te worden.
Een aantal lidstaten heeft richtsnoeren gepubliceerd
over de wijze waarop dit veilig kan gebeuren.
Goede praktijken

Het bijhouden van een actueel overzicht van de locaties waar de betreffende voorzieningen zich precies
bevinden.
Het waarborgen van de beschikbaarheid van een
toereikende hoeveelheid drinkwater in plaats van te
vertrouwen op een dagelijkse aanvoer van drinkwater.
Het installeren van tijdelijke voorzieningen op basis
van hoge normen en het afstemmen van kwesties
(zoals aarding e.d.) met de leveranciers.
Het installeren van zodanige tijdelijke elektrische
installaties en distributiefaciliteiten dat de veiligheid
gewaarborgd is (bijv. laagspannningsinstrumenten of
apparatuur die op accu’s werkt in combinatie met de
beschikbaarheid van adequate oplaadvoorzieningen).
Het waarborgen dat bulkbrandstoffen (bijv. gas en
stookolie) op veilige locaties worden opgeslagen.
Er moeten ook voorzieningen worden getroffen voor
het eventuele gebruik van kunstlicht.
Goede praktijken

Het plannen van de verlichting
van verkeersroutes, van opslag- en
werkgebieden en van de werknemersfaciliteiten.
Het gebruik van lichtbronnen
die alle noodzakelijke gebieden
verlichten zonder verblindende
neveneffecten.
Het waarborgen van de openbare
veiligheid door ook de buitenkant
van de bouwplaatsbegrenzing te verlichten, met
name bij in- en uitgangen.
Lay-out van de bouwplaats, inclusief verkeersroutes
en opslagruimten
Met uitzondering van de kleinste bouwprojecten is het
een goede praktijk om iplannen van de lay-out van de
bouwplaats beschikbaar te stellen waarop ook aangegeven is welke zaken relevant zijn voor de veiligheid. In
het algemeen dienen deze plannen bijgewerkt te worden naarmate de bouwactiviteiten vorderen.
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Goede praktijken

Geef op de plannen van de lay-out van de bouwplaats de volgende locaties aan:
• de tijdelijke bouwplaatsaccommodaties en de
werknemersfaciliteiten;
• de opslagfaciliteiten — open en besloten ruimten,
afvalverwerking;
• de in- en uitgangen;
• de parkeervoorzieningen;
• de aangelegde verkeersroutes om voertuigen en
voetgangers te kunnen scheiden;
• de werkgebieden;
• externe beperkingen als gevolg van activiteiten
van derden buiten de grenzen van de bouwplaats;
• de vaste installaties en het vaste materieel zoals silo’s;
• de kranen en andere mechanische handlingmachines (gebruikelijk is om ook de betreffende hefvermogens te vermelden);
• de werkgebieden voor mobiele installaties;
• de permanente en tijdelijke voorzieningen;
• de zones waarin het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is;
• grote steigerwerken;
• de richting waarin tijdelijke verlichtingspunten
schijnen;
• de locatie en distributie van nutsvoorzieningen als
gas, water, elektriciteit en dergelijke.
Handling van materialen
Een geïntegreerde aanpak van de handling van materialen waarbij dubbele handling tot een minimum
wordt beperkt en zo veel mogelijk van mechanische
handlingapparatuur wordt gebruik gemaakt, vermindert de kans op letsel.
Goede praktijken

Het ontwikkelen van plannen die een geïntegreerde
aanpak van de handling van materialen mogelijk
maken, bijv. door middel van:
• opslagzones en bulksilo’s die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de bestelvoertuigen;
• opslagzones die zich veilig binnen de actieradius
van kranen e.d. op de bouwplaats bevinden.
Installaties en uitrusting
De vereisten waaraan installaties en uitrusting moeten
voldoen, dienen geïnventariseerd te worden en bij gemeenschappelijk gebruik moeten er procedures van
kracht zijn voor een veilig functioneren ervan.

Tijdelijke kantoren en werknemersvoorzieningen
Indien beschikbaar, vormen permanente voorzieningen de beste
oplossing met het oog op de
veiligheid en het welzijn van de
werknemers. Indien dat niet mogelijk is, moeten tijdelijke voorzieningen overwogen en beschikbaar gesteld worden.
Over het algemeen dienen tijdelijke accommodaties
door aannemers ter beschikking te worden gesteld
ten behoeve van de dagelijkse levensbehoeften (voor
maaltijden, omkleden, wassen en andere sanitaire
voorzieningen en eerste hulp), als ontspanningsruimte, woon- en slaapfaciliteit (indien vereist), als kantoor
voor het projectteam en als locaties voor de opslag van
gereedschap, materialen en brandstof.
Goede praktijken

Het zodanig positioneren van kantoren op de bouwplaats dat het mogelijk is om kritieke veiligheidslocaties in de gaten te houden.
Bij het ontwerpen van de faciliteiten rekening houden met gehandicapten.
Het creëren van veilige toegangswegen vanaf de
periferie van de bouwplaats tot aan de kantoren en
werknemersfaciliteiten zodat er geen persoonlijke
beschermingsmiddelen nodig zijn.
Het zodanig positioneren van de werknemersfaciliteiten dat deze veilig afgescheiden zijn van de verkeersroutes en verkeersbewegingen.
Het positioneren van de werknemersfaciliteiten in de
buurt van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden om de reistijd op de bouwplaats tot een minimum
te beperken. Het overwegen om bij grote bouwplaatsen meerdere werknemersfaciliteiten in te richten.
Het zodanig positioneren van de werknemersfaciliteiten dat deze geen onaanvaardbaar risico lopen als
gevolg van mogelijke instortingen van constructies
tijdens de werkzaamheden.
Ten volle rekening houden met het feit dat voor
nooduitgangen moet worden gezorgd.
Het overeenkomen dat voorzieningen die in eerste
instantie voor een bepaalde aannemer zijn neergezet,
in een later stadium van de bouwwerkzaamheden
door een andere aannemer gebruikt kunnen worden.
Het waarborgen dat alle faciliteiten regelmatig worden schoongemaakt.

Goede praktijken

Het geven van trainingen en opleidingen op de
bouwplaats, inclusief „opfriscursussen”
Het waarborgen dat iedereen op de hoogte is van de
voorschriften die gelden voor het gemeenschappelijk gebruik van installaties en uitrusting en voor het
testen en het onderhoud ervan.
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Er dienen vanaf het begin passende sanitaire- en wasvoorzieningen beschikbaar te zijn. Daartoe behoren sanitaire installaties, wasvoorzieningen met warm en koud
water (inclusief douches waar nodig), kleedkamers, opslagfaciliteiten voor beschermende kleding en persoonlijke kleding die niet tijdens het werk wordt gedragen,

Er dienen procedures ontwikkeld
en in de praktijk gebracht te worden om te waarborgen dat alle
voorzieningen schoon zijn en zich
in een passende staat bevinden.
Voor uitgebreidere informatie hieromtrent wordt verwezen naar bijlage IV bij de bouwplaatsenrichtlijn.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Er dienen regels voor het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen ontwikkeld en meegedeeld
te worden, eventueel via bouwplaatsregels. De „helm
verplicht”-zones vormen de meest voor de hand liggende component van een dergelijk beleid gezien het
risico van vallend materiaal. Afhankelijk van de uit te
voeren werkzaamheden, kan er echter ook nog andere
uitrusting vereist of nuttig zijn.
Goede praktijke

Het invoeren van het verplicht
gebruik van de noodzakelijke
persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. kleding met een grote
zichtbaarheid, werkschoenen,
oogbescherming en beschermende handschoenen) indien
uit ervaringen in het verleden is
gebleken dat hierdoor de kans op
letsel wordt verminderd.
Noodvoorzieningen, inclusief EHBO
Bij de planning van noodvoorzieningen moet zowel
rekening gehouden worden met rampen die door
mensen veroorzaakt worden, als met natuurrampen
(bijv. overstromingen, brand, instortingen, aardbevingen en bliksem).
Het is aan te raden om voor gemeenschappelijke noodplannen
en noodprocedures te zorgen. Op
grond van de kaderrichtlijn zijn
werkgevers verplicht om samen
te werken en om hun activiteiten
te coördineren op het gebied van
de beroepsgerelateerde veiligheid
en gezondheid. Dit is een gebied
waar een dergelijke samenwerking
praktische voordelen oplevert.
Bij de procedures voor eerste hulp en noodsituaties
dient rekening gehouden te worden met gevaren
voortvloeiende uit de werkzaamheden, met het aantal
mensen dat aan het gevaar blootgesteld kan worden,
met de kans dat hulpdiensten ingeschakeld moeten
worden en met hun responstijden (met name bij afgelegen projecten). Overleg met de hulpdiensten over
dergelijke kwesties kan dan ook nuttig zijn.
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ontspanningsruimten (inclusief, indien vereist, speciale voorzieningen
voor zwangere vrouwen) en mogelijkheden om te kunnen schuilen bij
barre weersomstandigheden.

Bij de noodplannen dient ook de mogelijkheid van
brand in aanmerking genomen te worden. Typische
kwesties die in dat verband de aandacht verdienen,
zijn thermische processen, de opslag van brandbare
of ontvlambare materialen, vloeistoffen, gassen en
afvalmaterialen en een eventueel verhoogd risico als
gevolg van het feit dat mensen ’s nachts in woonaccommodaties verblijven.
Afhankelijk van de aard van een project en zijn locatie
dienen ook andere gevaren en noodsituaties (inclusief
natuurrampen) in overweging te worden genomen.
Essentieel voor een adequate planning met het oog op
noodsituaties is in de eerste plaats dat er gewaarborgd
wordt:
• dat er effectieve beheermaatregelen genomen worden om noodsituaties te voorkomen;
• dat er systemen operationeel zijn voor een snelle onderkenning van noodsituaties en voor een adequate
communicatie met een responsteam voor dergelijke
situaties;
• dat alle werknemers meteen van een noodsituatie op
de hoogte worden gesteld en weten welke actie zij
moeten ondernemen;
• dat het responsteam voor noodsituaties goed opgeleid, toegerust en geïnstrueerd is en onder adequaat
toezicht staat;
• dat er contact wordt opgenomen met de hulpdiensten; en
• dat andere partijen/mensen die negatieve gevolgen
van de noodsituatie kunnen ondervinden, ook ingelicht worden.
Goede praktijken

Voor grote bouwplaatsen en
voor projecten met een verhoogd brandrisico of waar het
redden van personeel extra
complicaties met zich mee kan
brengen: het met de relevante
autoriteiten overeenkomen van
uitgebreide brandbestrijdingsen reddingsmaatregelen
Het plannen en in de praktijk brengen van noodprocedures en het regelmatig organiseren van rampoefeningen.
Het sturen van routebeschrijvingen aan de hulpdiensten indien er onduidelijkheid kan bestaan over de
toegangsmogelijkheden tot de bouwplaats.
Het waarborgen dat de eerstehulpfaciliteiten zich
dicht bij de uitgangen van de bouwplaats bevinden
zodat deze snel toegankelijk zijn voor het ambulancepersoneel.
Het waarborgen van de aanwezigheid van brandbestrijdingspunten met brandblussers op locaties waar
gevaar dreigt en op circulatieroutes.
Het trainen van werknemers in het gebruik van
brandblusapparatuur.
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Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG (Bouwplaatsen)

Opleiding, informatie, raadpleging en deelneming
Er dient geïnventariseerd te worden welke specifieke
opleidingen er voor het betreffende project vereist
zijn. Op basis van die inventarisatie moeten vervolgens de nodige maatregelen worden genomen. Voor
bepaalde personen kan een opleiding noodzakelijk
zijn om hun taken op de bouwplaats naar behoren
te kunnen vervullen. De competenties (kwalificaties,
vaardigheden, kennis en ervaring) van de werknemers,
inclusief de managers, dienen geëvalueerd te worden
om te waarborgen dat zij hun functies op een veilige
manier kunnen uitoefenen.
Alle werknemers en partijen die nieuw op de bouwplaats zijn, dienen een introductieopleiding te volgen
zodat zij zich bewust zijn van de specifieke gevaren en
risico’s en van de relevante noodmaatregelen.

In dit gedeelte van de handleiding wordt informatie
gegeven over een aantal veel voorkomende onderwerpen bij het plannen en regelen van bouwplaatsactiviteiten. De gekozen onderwerpen zijn illustratief
voor de meeste projecten, maar het is niet waarschijnlijk dat de voorbeelden uitgebreid genoeg zijn om ook
de meer specifieke bouwactiviteiten te bestrijken.
In dit verband dient rekening gehouden te worden
met bijlage IV bij de bouwplaatsenrichtlijn, met andere
richtlijnen inzake de bescherming van werknemers en
met de betreffende nationale wetgeving (die wellicht
strengere normen hanteert).

Er dienen procedures gehanteerd te worden om te zorgen dat werknemers de benodigde informatie ontvangen over de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.

De opdrachtgevers en bouwdirecties dienen ook op
dit punt hun taken uit te blijven voeren die hen op
grond van artikel 4 toekomen. De coördinatoren zijn
ook nog steeds gebonden aan hun verplichtingen op
grond van artikel 5 van de bouwplaatsenrichtlijn.

In dit kader dient speciale aandacht uit te gaan naar
migranten-werknemers en andere doelgroepen zoals
jonge mensen, tijdelijke werknemers en nieuwkomers
in de bouwsector.

➜➜ Zie punt 2.3.2 — Opdrachtgevers, blz. 36; punt
2.3.3 — Bouwdirecties, blz. 41; en punt 2.3.5 —
Coördinatoren voor veiligheids- en gezondheidskwesties, blz. 42

Het is doorgaans zinvol om in de eerste bouwfase opstartbijeenkomsten te organiseren zodat iedereen de
bouwplaatsregels op eenzelfde manier interpreteert.
Dergelijke bijeenkomsten kunnen ook worden gehouden wanneer er sprake is van grote veranderingen,
bijvoorbeeld als er nieuwe aannemers bij het project
worden betrokken.

Na de opdrachtverlening dienen werkgevers (aannemers en onderaannemers) en zelfstandigen hun activiteiten op de bouwplaats te plannen en te organiseren
voordat zij met hun werkzaamheden beginnen. Dit is
noodzakelijk om mensen niet aan onnodige risico’s
bloot te stellen.

➜➜ Zie Voorlichting van werknemers, blz. 52
Er dienen maatregelen te worden genomen om de
werknemers te raadplegen over veiligheids- en gezondheidskwesties en om te zorgen dat zij actief aan
het bijbehorende proces participeren.
➜➜ Zie Raadplegen van werknemers, blz. 53
Goede praktijken

Het ontwikkelen en in de praktijk brengen van opleidingsplannen voor het project.
Het ontwikkelen van gemeenschappelijke introductieopleidingen voor de bouwplaats.
Het ontwikkelen van een programma voor gemeenschappelijke werkbesprekingen.
Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak voor informatieoverdracht aan en raadpleging en
participatie van werknemers.
Het verstrekken van veiligheidspasjes aan alle
werknemers die een opleidingsprogramma hebben
afgerond. Op die veiligheidspasjes kan ook het vak
of beroep van de werknemers en de naam van hun
werkgevers worden vermeld.
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l. Plannen en regelen van bouwplaatsactiviteiten

Beheer en supervisie
Afhankelijk van de aard en omvang van het project en
de daaraan verbonden risico’s dienen er adequate beheer- en supervisieprocedures gehanteerd te worden.
De betreffende regelingen dienen geïntegreerd te worden in de beheerprocedures voor het project als geheel.
Veilige werkmethoden
Er dienen veilige werkmethoden ontwikkeld te worden. In het volgende gedeelte van deze handleiding
worden de afzonderlijke aspecten van veilige werkmethoden nader toegelicht, te weten een adequate
bereikbaarheid van de werkzaamheden en veilige
werkplekken en installaties, een veilige handling en
een adequate werkomgeving en gerichte opleidingen,
informatie en instructies.
Adequate bereikbaarheid en veilige werkplekken
Er dient voor een adequate bereikbaarheid van de werkzaamheden op de bouwplaats te worden gezorgd evenals voor veilige werkplekken. Dit kan gebeuren door
gebruik te maken van de bestaande faciliteiten, middels
reeds voltooide installaties of door het beschikbaar stellen van tijdelijke voorzieningen zoals mechanische toegangsinstallaties, steigers, tijdelijke trappen en ladders.
De uiteindelijke keuze wordt door een aantal factoren
bepaald, waaronder een risicobeoordeling.

Veilige handling en opslag en een veilig transport e.d.

In Richtlijn 2009/104/EG (36)
betreffende
minimumvoorschriften inzake veiligheid en
gezondheid bij het gebruik
door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats
wordt nader op deze kwestie
ingegaan. Voor uitgebreide
praktische adviezen op dit punt wordt verwezen naar
de niet-bindende handleiding „Hoe kunt u de meest
geschikte arbeidsmiddelen voor tijdelijk werk op
hoogte kiezen?” (37).

In de planning dienen
ook de middelen in aanmerking genomen te
worden voor een veilige
handling en opslag en
voor een veilig transport
en gebruik van artikelen,
gereedschappen, geprefabriceerde constructies
en stoffen die in het uiteindelijke bouwwerk worden
geïntegreerd of op een andere manier tijdens de
bouwwerkzaamheden worden gebruikt. Op het veilig
gebruik van stoffen zijn andere richtlijnen van toepassing.

Teneinde voor de meest geschikte uitrusting voor een
bepaalde taak te kiezen, dient een op risico’s gebaseerde aanpak te worden gebruikt.
Goede praktijken

Het gebruiken van geïntegreerde trappen met het
oog op de bereikbaarheid van de werkzaamheden.
Tijdelijke trappen verdienen de voorkeur boven
ladders. Trappen leiden namelijk tot minder stress
voor werknemers en leveren een bijdrage aan
snellere werkprocessen.
Tijdelijke voorzieningen
Tot de tijdelijke voorzieningen behoren steigers, veiligheidsrails, veiligheidsnetten, beschoeiing en bekistingen, en andere vormen van tijdelijke ondersteuning.
Het gebruik hiervan dient gepland en ontworpen te
worden.
De betreffende voorzieningen dienen veilig geconstrueerd te zijn en moeten voor gebruik geïnspecteerd
worden.
Zij dienen ook aan routinecontroles onderworpen
te worden, waarbij aandacht moet worden besteed
aan wijzigingen, aanpassingen, slecht weer en de gebruiksomstandigheden

(36) Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/
EEG) — PB L 260 van 3.10.2009, blz.5.
(37) Voor uitgebreide praktische adviezen op dit punt wordt verwezen naar de niet-bindende handleiding „Hoe kunt u de meest
geschikte arbeidsmiddelen voor tijdelijk werk op hoogte kiezen?”
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubI
d=140&type=2&furtherPubs=yes
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Werken op hoogte

Ergonomische aspecten
Bij de planning dient ook rekening te worden gehouden
met ergonomische aspecten,
met name wanneer de kans
bestaat op repetitieve of ongemakkelijke lichaamsbewegingen.
In Richtlijn 2002/44/EG (38)
worden de voorschriften toegelicht die van toepassing
zijn op de blootstelling van werknemers aan risico’s als
gevolg van fysische agentia (trillingen).
Voorbeeld 102

Indien het leggen van zware blokken niet vermeden
kan worden, is het gebruik van een schaarheftafel
een van de manieren om een adequaat werkplatform
te creëren om de zware blokken te plaatsen.

Voorbeeld 103

Bij de installatie van zware ramen kan er in de
planning rekening mee worden gehouden dat
de steigers voldoende werkruimte bieden en een
toereikende draagcapaciteit hebben om het gebruik
van geschikte hefapparatuur mogelijk te maken.

(38) Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake
gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling
van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (trillingen)
(zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 89/391/EEG) — PB L 177 van 6.7.2002, blz.13.
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Hef- en hijsapparatuur
In de bouwsector wordt op bouwplaatsen op aanzienlijke schaal
gebruik gemaakt van tijdelijke kranen en mobiele kranen. Het veilig
gebruik ervan verdient speciale
aandacht. In Richtlijn 2009/104/
EG (39) betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en
gezondheid bij het gebruik door
werknemers van arbeidsmiddelen
op de arbeidsplaats, wordt nader
op deze kwestie ingegaan.
Factoren die bij dat heffen en hijsen een rol spelen, zijn
de stabiliteit van de ondergrond en van andere tijdelijke funderingen, veilige montage- en demontagemethoden, de veiligheid tijdens het gebruik (inclusief de
inzet van personen voor het aanslaan en borgen van
de lasten en adequate opleidingen en competenties
van de kraanwerkers) en de veiligheid van de werkomgeving (bijv. onderhanden werk in de nabije omgeving, hoogspanningsleidingen, de activiteiten op
aangrenzende locaties en de benodigde vrije ruimte
rond bewegende/uitzwenkende delen). Het gebruik
van hijskranen dient zodanig te worden gepland dat
de werkzaamheden veilig kunnen verlopen met inachtneming van de functionele mogelijkheden van
de machines. Er dienen ook op dit punt inspectie- en
onderhoudsprocedures ontwikkeld en in praktijk gebracht worden.
Voor het gebruik van tijdelijke hijskranen of andere
hefapparatuur, zoals vorkheftrucks voor ruwe terreinen, dienen dezelfde afwegingen te worden gemaakt.

Goede praktijken

Het ontwikkelen van geïntegreerde oplossingen voor
het heffen/hijsen van materialen.
Het overeenkomen en ontwikkelen van veilige
toegangsroutes naar de plaats van gebruik en een
zodanige voorbereiding van de werklocatie dat de hijsuitrusting veilig geïnstalleerd en gebruikt kan worden.
Het coördineren van het gebruik van dergelijk materieel indien er van een aantal gebruikers sprake is.
Het waarborgen dat de hijskranen regelmatig geïnspecteerd, getest en onderhouden worden en dat zij
bij voortduring geschikt zijn voor het doel waarvoor
zij bestemd zijn.
Het hanteren van duidelijke operationele afspraken
indien er meerdere kranen op een bouwplaats aanwezig zijn.
Het gebruiken van fysieke barrières om de werkgebieden af te scheiden van verboden zones (bijv.
hoogspanningsleidingen en kwetsbare ondergrondse nuts- en andere voorzieningen).
Het hanteren van eenduidige opleidingsprocedures. Er bestaan talloze nationale voorschriften die
bepaalde opleidingen verplicht stellen alvorens er
vergunningen worden verstrekt voor het gebruik van
bepaalde hijs-/hefapparatuur.
Overige installaties en uitrusting
Ook andere grote installaties
of uitrustingen vereisen speciale aandacht, onder andere
met betrekking tot de aflevering, de installatie, het gebruik
en het uiteindelijk weer verwijderen ervan.
Goede praktijken

Het onderzoeken van de toegangsroutes naar de
bouwplaats voor grote installaties, zoals mobiele
betonpompen.
Het geven van speciale aandacht aan de vraag of
er in de hoogte en in de breedte voldoende vrije
doorgangsruimte is en of de draagcapaciteit van
bruggen en toegangswegen toereikend is.
Het zorgen voor de aanwezigheid van productieinstallaties (zoals betonmenginstallaties of locaties
voor prefabricage) in de onmiddellijke nabijheid van
de bouwplaats.
Veilige werkomgeving

(39) Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/
EEG) — PB L 260 van 3.10.2009, blz.5.
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Om een veilige werkomgeving te creëren, dienen ook
de mogelijke gevaren en risico’s geëvalueerd te worden:
• van de betreffende werkzaamheden voor degenen
die activiteiten uitvoeren en voor anderen;
• van andere werkzaamheden aan het project;
• als gevolg van andere industriële werkzaamheden op
de bouwplaats; en

Die evaluatie dient mede gebaseerd te zijn op de veiligheids- en gezondheidsplannen en -dossiers van
het project en op informatie van andere werkgevers
op dezelfde bouwplaats. In dat verband dienen de
opdrachtgevers en de bouwdirecties ook een aantal
taken uit te voeren. Zelfstandigen en werkgevers die
zelf bouwwerkzaamheden uitvoeren, dienen voor hun
eigen veiligheid en gezondheid zorg te dragen en
voor die van mensen die schadelijke gevolgen van hun
werkzaamheden kunnen ondervinden.
Collectieve beschermingsmaatregelen
Maatregelen die leiden tot een collectieve bescherming van werknemers
verdienen de voorkeur omdat zij de risico’s voor alle werknemers verminderen.
Aannemers dienen samen te werken
en moeten hun activiteiten coördineren om dergelijke resultaten te
bewerkstelligen. Opdrachtgevers of
bouwdirecties en coördinatoren dienen de taken uit te voeren die onder
hun verantwoordelijkheid vallen.
➜➜ Zie punt 1.2.8 — Voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen
inzake individuele bescherming, blz. 22
Voorbeeld 104

Het installeren van veiligheidsbarrières indien de
werkzaamheden zich in de buurt van een waterloop
afspelen en er een risico op verdrinking bestaat.
Het aanbrengen van een adequate bescherming
van de zijkanten van steigers, platforms e.d. indien
mensen het risico lopen ervan af te vallen.

m) Werknemers en zelfstandigen: informatie,
raadpleging, participatie, opleiding, instructies en toezicht
Werknemers en/of hun vertegenwoordigers dienen:
• op de hoogte te worden gebracht van de te nemen
maatregelen in verband met hun veiligheid en gezondheid;
• geraadpleegd te worden over veiligheids- en gezondheidskwesties en gestimuleerd te worden om
daaraan deel te nemen;
• opleidingen, instructies en supervisie te krijgen in
verband met de werkzaamheden die hen opgedragen worden. Zie Kaderrichtlijn 89/391/EEG.
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• die voortvloeien uit de algemene omgeving waarin
het project wordt uitgevoerd.

Goede praktijken

Zelfstandigen en werkgevers die zelf
bouwwerkzaamheden uitvoeren, beoordelen zelf
hun opleidingsbehoeften.
➜➜ Zie punt 4.2.1 — Bouwfase, blz. 111; en punt
2.3.9 — Werknemers en hun vertegenwoordigers,
blz. 57

n) Voorbeelden van drie verschillende soorten
bouwplaatsen
Voorbeeld 105

Bouw van een nieuw wooncomplex met meerdere verdiepingen op een paalfundering in verontreinigde grond
Kenmerken:
Een nieuwbouwproject van een particuliere ontwikkelaar die geen aannemer is
Probleem:
Hoe kan de paalfundering gebouwd worden zonder
dat de werknemers aan onnodige risico’s worden
blootgesteld?
Oplossingen
De opdrachtgever raadpleegt de aangestelde gespecialiseerde ontwerpers, architecten en ingenieurs
en volgt hun advies op. Zij geven opdracht voor een
onderzoek naar het verontreinigingsniveau en naar
mogelijke technische oplossingen voor de paalfundering. De eerste oplossingen die worden ontwikkeld, hebben betrekking op het ter plaatse saneren
van de bodem die het zwaarst verontreinigd is en
op het afvoeren en verwerken van de verontreinigde
massa’s op een andere locatie. Er is in dat verband
een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld door
de coördinator die in een zeer vroeg stadium bij het
project betrokken is
Vervolgens wordt er een
aanbestedingsprocedure
uitgeschreven gericht op
aannemers die gespecialiseerd
zijn in paalfunderingen. Een van
de aannemers stelt voor een
relatief nieuw avegaarstortpalensysteem te gebruiken dat
een minimum aan grondafval
met zich meebrengt en derhalve
tot een reductie leidt van de blootstelling van werknemers aan verontreinigde grond. Tevens worden
hierdoor de kosten voor de off-site afvalverwerking
verminderd
De opdrachtgever gunt de opdracht aan de betreffende aannemer waarna het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangepast en door de opdrachtgever wordt goedgekeurd vóór aanvang van de
werkzaamheden op de bouwplaats
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Voorbeeld 106

Voorbeeld 107

Verven van operatiekamers in een groot ziekenhuis

Sloop van een grote schoorsteen op een besloten
locatie

Kenmerken:

Kenmerken:

Standaard onderhoudswerkzaamheden om kwalitatief hoogwaardige coatings aan te brengen die
eenvoudig schoon te houden zijn.

De sloop van een grote schoorsteen van gewapend
beton leidt niet alleen tot specifieke gevaren voor de
werknemers die de sloop uitvoeren, maar ook voor
de mensen buiten de begrenzing van de locatie

Problemen:
Dergelijke coatings bevatten vaak
bepaalde schadelijke stoffen, die
met name risicovol zijn wanneer zij
gesprayd aangebracht worden in
ruimten die slecht geventileerd zijn.
Risico’s voor patiënten en werknemers (ziekenhuispersoneel) die
dezelfde arbeidsplaats gebruiken.
Het inrichten van een bouwplaats op een bestaande
arbeidslocatie.
Sommige operatiekamers dienen altijd beschikbaar
te zijn in verband met noodgevallen.

Vallend materiaal, gereedschap en
materieel tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden
Schade aan andere faciliteiten waardoor
mensen risico’s kunnen lopen
In dit geval, onvoldoende ruimte om
voor de sloop gebruik te maken van
springstofmethoden
Gevaar voor valpartijen van werknemers
Stof dat bij de werkzaamheden vrijkomt

Oplossingen:

Oplossingen:

Er zijn verschillende oppervlaktecoatings geëvalueerd
en uiteindelijk is voor de coating gekozen waaraan de
minste gevaren verbonden waren

De opdrachtgever schakelde deskundige consultants
in. Voorts kregen aannemers die gespecialiseerd
waren in sloopwerken, het verzoek om aan de hand
van een presentatie over hun bedrijf, over eerdere
projecten en over hun voorstellen om het onderhavige sloopwerk op een veilige wijze uit te voeren
(door mede een toelichting te geven op de veiligheid van hun werkmethoden) aan te tonen dat zij
voldoende deskundig waren om de werkzaamheden
uit te voeren

Er zijn methoden ontworpen om niet alleen de
permanente ventilatiesystemen volledig af te sluiten,
maar ook andere mogelijke transmissiekanalen voor
dampen en stof. Er zijn daarnaast geschikte mobiele
mechanische luchtverversingssystemen gevonden
en tijdelijk geïnstalleerd en getest zodat de werkgebieden onder een negatieve druk stonden en er
voldoende frisse lucht werd aangevoerd met het
oog op de veiligheid van de werknemers. Ook zijn
er adequate persoonlijke beschermingsmiddelen
geselecteerd en passende werknemersfaciliteiten ter
beschikking gesteld
Door een gefaseerde werkwijze is ervoor gezorgd dat
er altijd operatiekamers beschikbaar waren. Bovendien zijn er afzonderlijke toegangsroutes (tunnels van
polyethyleen voor zwaar gebruik) gecreëerd voor de
werknemers die de bouwwerkzaamheden uitvoerden
De senior veiligheids- en gezondheidsadviseur van
de opdrachtgever en de coördinator van het project
hebben nauw samengewerkt met de architect, met
de leveranciers van de uitrusting en de coatings
en met de aannemer. Er zijn speciale procedures
ontwikkeld voor het toezicht op de werkomgeving
van de aannemer en van het ziekenhuis en deze zijn
geïntegreerd in het veiligheids- en gezondheidsplan.
Samen met de aannemer zijn er bovendien speciale
bouwlocatieregels opgesteld. Zowel het ziekenhuispersoneel als de werknemers van de aannemer (en
hun vertegenwoordigers) werden van alle aspecten
volledig op de hoogte gehouden
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Problemen:

Uiteindelijk bleven er twee alternatieve oplossingen
van twee concurrerende aannemers over: de eerste
oplossing bestond uit het afzagen van gedeelten
van de schoorsteen door werknemers met zwaar
zaagmaterieel en thermische lansen waarbij de afgezaagde stukken door een kraan verwijderd zouden
worden. De tweede oplossing voorzag in een gespecialiseerde sloopmachine met een breekhamer op
de punt die bovenop de schoorsteen geplaatst zou
worden. Het sloopmateriaal zou in de schoorsteen
verdwijnen en op de grond worden verwijderd door
een machine voorzien van een beschermkap. Voor
beide oplossingen dienden speciale steigers in de
schoorsteen te worden geplaatst die hydraulisch verlaagd konden worden naarmate het werk vorderde
Beide methoden werden door de deskundige
consultants van de opdrachtgever, bijgestaan door
de coördinator van het project, aan een rigoureuze
gevaren- en risicobeoordeling onderworpen waarbij
rekening werd gehouden met de aard van de gevaren en het aantal werknemers dat er aan blootgesteld
zou kunnen worden
Uiteindelijk is er voor de tweede optie gekozen omdat dat sloopproces een gemechaniseerder karakter
had waardoor minder werknemers risico’s liepen

4.2.1. Bouwfase
Wanneer een project in de uitvoeringsfase terecht
komt, zijn er taken weggelegd voor de coördinatoren
inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijkingsfase en voor de werkgevers, aannemers en onderaannemers. Zij voeren allemaal specifieke functies
uit.
➜➜ Zie punt 2.3 — De partijen die bij een bouwproject zijn betrokken, blz. 35
Uiteraard zijn ook de werknemers en hun vertegenwoordigers bij de uitvoeringsfase betrokken, waarbij
op andere partijen overigens de verplichting rust om
hen te informeren, en te raadplegen en om hun participatie te stimuleren.
➜➜ Zie punt 2.3.9 — Werknemers en hun vertegenwoordigers, blz. 57
Het doel van veiligheids- en gezondheidsplannen en
–dossiers (indien vereist) is om mensen informatie
te verstrekken over de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61, en punt 2.4.3 — Veiligheids- en
gezondheidsdossiers, blz. 64
Goede praktijken

Indien er geen veiligheids- en gezondheidsplannen
en -dossiers vereist zijn, verdient het doorgaans
toch aanbeveling om afspraken te maken tussen de
betrokken partijen over soortgelijke kwesties die tot
een betere veiligheid zullen leiden.
Coördinatoren tijdens de uitvoeringsfase van een project dienen:
• de naleving te coördineren van:
-- de algemene preventiebeginselen;
-- de beginselen van artikel 8 door werkgevers en
zelfstandigen; en
-- de veiligheids- en gezondheidsplannen door werkgevers en zelfstandigen;
• de samenwerking tussen werkgevers te organiseren,
inclusief zelfstandigen;
• de controle te coördineren op de juiste toepassing
van de vastgestelde werkprocedures;
• de veiligheids- en gezondheidsplannen en -dossiers
bij te werken; en
• maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegde personen bouwplaatsen kunnen betreden.
➜➜ Zie h), Wat zijn de taken van coördinatoren inzake
veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase van een project?, blz. 47
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4.2. De uitvoeringsfase van
een project

Goede praktijken

Indien er geen coördinatoren vereist zijn, verdient het
doorgaans toch aanbeveling om afspraken te maken
tussen opdrachtgevers en de afzonderlijke aannemers over soortgelijke kwesties waarbij de samenwerking en de coördinatie tussen opdrachtgevers
en hun aannemers tot een betere veiligheid zullen
leiden.
Ongeacht of er wel of geen coördinatoren zijn aangesteld, dienen werkgevers:
• artikel 6 van Richtlijn 89/391/EEG ten uitvoer te leggen;
• maatregelen te nemen die in overeenstemming zijn
met de minimumvoorschriften als neergelegd in bijlage IV bij Richtlijn 92/57/EEG;
• begrijpelijke informatie te verstrekken aan werknemers en/of hun vertegenwoordigers;
• de raadpleging en deelneming van werknemers en
hun vertegenwoordigers te waarborgen;
• hun verantwoordelijkheden te nemen die hen op
grond van Kaderrichtlijn 89/391/EEG toekomen;
• rekening te houden met de aanwijzingen van (eventueel) aangestelde coördinatoren; en
• (indien het werkgevers betreft die zelf ook bouwwerkzaamheden uitvoeren) te voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in artikel 10, lid 1.
➜➜ Zie punt 2.3.8 — Zelfstandigen, blz. 56; zie punt
2.3.7 — Aannemers en onderaannemers, blz. 56;
zie punt 2.3.10 — Leveranciers, blz. 58, en punt
2.3.11 — Overige betrokkenen, blz. 58
De acties die noodzakelijk zijn om deze taken naar
behoren in te vullen, zijn afhankelijk van de aard en
omvang van het project, van de gevaren en de risico’s
die daaraan zijn verbonden en van de maatregelen die
nodig zijn om te waarborgen dat die risico’s effectief
gecontroleerd worden. Bij de te nemen matregelen
dient de bureaucratische belasting minimaal te zijn.
De bedoeling is veeleer om een meerwaarde voor het
project te creëren door een vermindering van de arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s
waaraan mensen anders blootgesteld hadden kunnen
worden.
Ongeacht de aard, omvang en duur van een project is
de belangrijkste factor in dit verband de uitvoering van
effectieve beheerprocedures. Via de veiligheids- en gezondheidsplannen (indien aanwezig) dienen mensen
over die beheerprocedures geïnformeerd te worden.
Daarnaast is ook de positieve betrokkenheid van werknemers essentieel zodat zij effectieve bijdragen kunnen leveren aan de veiligheid op de bouwplaats.
Opdrachtgevers die een groot belang hechten aan een
project dat optimaal aan alle normen voldoet, kunnen
een belangrijke rol spelen door dat engagement tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject herhaaldelijk en duidelijk te laten blijken.
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Goede praktijken

Opdrachtgevers die een „ambassadeur” benoemen,
een persoon die het belang uitdraagt dat de
opdrachtgever aan goede arbeidsomstandigheden
hecht en die als communicatiekanaal fungeert
voor het onderhouden van de contacten met de
werknemers op de bouwplaats.

a) Het beheer van projecten met het oog op
de veiligheid en gezondheid
Een effectieve organisatie en coördinatie van de
bouwwerkzaamheden is
cruciaal om een project
veilig af te kunnen ronden. Op grond van de
bouwplaatsenrichtlijn zijn
coördinatoren voor de
uitvoeringsfase verplicht
om het voortouw te nemen bij het uitvoeren van die taken. Krachtens diezelfde
richtlijn dienen werkgevers (aannemers en onderaannemers) en zelfstandigen rekening te houden met de
aanwijzingen van die coördinatoren. De taken van de coördinatoren kunnen het beste uitgevoerd worden door
de organisatie, de procedures en de maatregelen voor
het beheer van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid te integreren in de overkoepelende activiteiten die doorgaans kenmerkend zijn voor projectbeheer.
Dat betekent dat de coördinatoren nauw zullen moeten
samenwerken met de partijen die verantwoordelijk zijn
voor die meer algemene, bredere projectbeheerstaken.
Goede praktijken

Het in nauw overleg tussen de partijen overeenkomen dat er voor alle leden van het projectteam een
gemeenschappelijk „zero tolerance”-beleid wordt
gehanteerd op het gebied van de veiligheid.
Coördinatie
Het is van essentieel belang om op te merken dat coördinatoren niet alleen de taak hebben om de naleving
van de algemene preventieprincipes te coördineren,
maar ook de uitgebreide kwesties die in artikel 8 aan
de orde worden gesteld en de veiligheids- en gezondheidsplannen. Het is niet zo zeer hun directe taak om
de werkzaamheden van de werkgevers en anderen
aan te sturen teneinde die doelstellingen te verwezenlijken. Die coördinatie omvat namelijk veeleer
een brede evaluatie van alle werkzaamheden en van
de veiligheids- en gezondheidskwesties die daaruit
voortvloeien. Dit dient te gebeuren voordat de feitelijke bouwwerkzaamheden van start gaan.
Coördinatoren baseren hun besluiten op de kennis van
de uit te voeren werkzaamheden, op risicobeoordelingen van werkgevers (aannemers en onderaannemers)
en op de voorgestelde werkmethoden van de werkgevers en zelfstandigen. Coördinatoren dienen met die
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partijen samen te werken om te waarborgen dat die
werkzaamheden veilig zullen verlopen. Daarbij moeten zij er met name op letten dat het werk van een
bepaalde partij niet tot risico›s voor (werknemers van)
andere partijen leidt en dat de voorzieningen die voor
gemeenschappelijk gebruik bedoeld zijn, conform de
projectplannen ter beschikking gesteld, onderhouden
en gebruikt worden.
Werkgevers en zelfstandigen dienen met de coördinatoren samen te werken en moeten volledig rekening
houden met de aanwijzingen die zij geven met het
oog op een adequate uitvoering. Zij dienen daarbij te
onderkennen dat er voor henzelf ook voordelen verbonden zijn aan de werkzaamheden van coördinatoren en aan de verplichting op grond van de Kaderrichtlijn om met andere partijen samen te werken.
Goede praktijken

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke
risicobeoordelingen voor bepaalde fasen van het
project (bijv. voor het oprichten van bouwwerken)
door alle partijen die bij de werkzaamheden zijn
betrokken of die in staat zijn om een bijdrage te
leveren aan betere veiligheidsresultaten.
Samenwerking
Op grond van de bouwplaatsenrichtlijn dienen coördinatoren een samenwerking tussen werkgevers (inclusief zelfstandigen) te organiseren met het oog op
de veiligheid en gezondheid. Werkgevers en andere
partijen hebben op hun beurt op grond van de kaderrichtlijn een verplichting om met elkaar samen te werken bij het uitvoeren van hun acties met betrekking
tot de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
Die samenwerkingsverplichting vereist van werkgevers dat zij gezamenlijk alles in het werk stellen om
de kwesties waarmee zij geconfronteerd worden, op
te lossen, zowel wat hun eigen werkzaamheden betreft als bij het delen van werkgebieden en voorzieningen met andere partijen. De vereiste mate van
samenwerking en de middelen om die samenwerking
te bewerkstelligen, zijn afhankelijk van de specifieke
gevaren en risico’s. In dat verband dienen werkgevers
en zelfstandigen volledig rekening te houden met de
aanwijzingen van de coördinatoren in hun streven
naar het tot stand brengen van een samenwerking
tussen de projectpartners.
Goede praktijken

Het overeenkomen van afspraken (ook met
ontwerpers en aannemers) over de coördinatie en
bijbehorende procedures voor het gehele project
als instrument om de eliminatie van gevaren en de
reductie van risico’s te coördineren.
Effectieve werkwijze
Het uitwisselen van informatie en het onderzoeken
van mogelijkheden om tot overeenstemming te ko-

Goede praktijken

Het organiseren van „team building”-bijeenkomsten
om te demonstreren hoe er door samen te werken
„win-win”-oplossingen tot stand kunnen worden
gebracht.
Controleren van resultaten
Coördinatoren dienen daarnaast te controleren of de
werkprocedures op juiste wijze worden uitgevoerd.
Die controle kunnen zij zelf ter hand nemen, maar zij
kunnen ook andere partijen (met name werkgevers
en zelfstandigen) vragen om daar een bijdrage aan
te leveren. In de praktijk is een combinatie van deze
twee opties waarschijnlijk het meest effectief zodat
werkgevers op hun eigen activiteiten en op de raakvlakken met andere partijen toezicht kunnen houden,
waarbij zij de coördinatoren op de hoogte stellen van
de resultaten. De coördinatoren kunnen op hun beurt
een onafhankelijke beoordeling van de projectresultaten uitvoeren vanuit een meer holistisch perspectief.
Daarbij dienen zij speciale aandacht te geven aan de
beheerprocedures die gehanteerd worden voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
Goede praktijken

Het vaststellen van succescriteria vóór aanvang van
de bouwwerkzaamheden en het meten van de
resultaten aan de hand van die criteria.
Voorbeeld 108

Een opdrachtgever wilde een bonusprogramma
instellen voor het verbeteren van de veiligheid en
gezondheid op het werk. In het contract was een
bedrag opgenomen om de bonusuitkeringen aan
aannemers en werknemers te dekken. Die bonus
was afhankelijk van het behalen van goede scores
op cruciale prestatie-indicatoren voor veiligheid
en gezondheid (bijv. het schoonhouden van de
bouwplaats, deelname aan trainingscursussen op
locatie, het rapporteren van near-misses en de
deelname aan veiligheidsbijeenkomsten).
Onderaannemers
In het kader van de samenwerking en coördinatie en bij
het controleren van alle werkzaamheden dienen werkgevers ook de activiteiten in aanmerking te nemen die
zij aan andere partijen hebben uitbesteed. Zij dienen
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men over zaken van gemeenschappelijk belang, gevolgd door het daadwerkelijk sluiten en in de praktijk
brengen van die overeenkomsten, vormen de kern
van een effectieve coördinatie en samenwerking. Een
doelgerichte communicatie speelt daarbij ook een
belangrijke rol. Veiligheids- en gezondheidsplannen
bieden een middel om vooraf vast te stellen hoe de
betreffende taken uitgevoerd moeten worden en om
aanpassingen aan te brengen naarmate de bouwwerkzaamheden vorderen.

de onderaannemers dan ook te betrekken bij de procedures die hiervoor worden gehanteerd. Werkgevers
moeten ervoor zorgen dat hun onderaannemers zich
volledig bewust zijn en op de hoogte gehouden worden van alle wijzigingen in de veiligheids- en gezondheidsplannen. Onderaannemers moeten daarnaast in
staat gesteld worden om een bijdrage aan die plannen
te leveren.
Goede praktijken

Het verstrekken van een overzicht aan coördinatoren
van alle onderaannemers die op de bouwplaats
werkzaam zijn.
Het waarborgen dat onderaannemers volledig
betrokken zijn bij de aanpak van de veiligheid
en gezondheid, met name de onderaannemers
die activiteiten met een hoog (veiligheids-)risico
uitvoeren.
Overige partijen
Met het oog op een adequaat projectverloop dienen
coördinatoren voor de uitvoeringsfase van een project
ook te zorgen voor een goede samenwerking en coördinatie met de opdrachtgevers c.q. hun bouwdirecties,
met de coördinatoren voor de voorbereidingsfase en
met andere partijen zoals ontwerpers en leveranciers.
Goede praktijken

Het streven om partijen die normaal gesproken
aan de zijlijn van een project toekijken, actief bij het
bouwproces te betrekken.
Bijeenkomsten op de bouwplaats
Afhankelijk van het project vormen bijeenkomsten
op de bouwlocatie een van de communicatiemiddelen om een effectievere overdracht van informatie en
een adequate samenwerking en coördinatie te waarborgen. Tevens bieden dergelijke bijeenkomsten de
gelegenheid om de resultaten op het gebied van de
arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid te evalueren.
De veiligheid en gezondheid op de bouwplaats kan
over het algemeen het beste aan de orde worden gesteld door de betreffende kwesties te integreren in
de algemene besprekingen over de wijze waarop een
project beheerd dient te worden. Op die manier krijgen die kwesties alle aandacht bij de behandeling van
technische evaluaties, de verspreiding van informatie,
de discussies over de voortgang, de werkindeling en
de logistiek n dergelijke. Er dient echter wel altijd afzonderlijke aandacht uit te gaan naar prestatiebeoordelingen en eventuele corrigerende maatregelen om
aan de vereiste criteria voor de arbeidsgerelateerde
veiligheid en gezondheid te voldoen.
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Voorbeeld 109

Goede praktijken

Bij werkzaamheden aan een
spoorweg (die niet voor het
treinverkeer was afgesloten) had
de coördinator vertegenwoordigers van het spoorwegbedrijf
voor specifieke projectbijeenkomsten uitgenodigd zodat de
gevaren die in de voorbereidende fasen waren geconstateerd, gedurende het project
succesvol gecontroleerd zouden
kunnen worden. Daarnaast werd
afgesproken dat het „gevarenregister” regelmatig geëvalueerd zou worden. Hierdoor werd niet alleen een
veilige afronding van het project gewaarborgd, maar
ook een veilig gebruik van het spoorwegnet.

Het uitvoeren van toegangscontroles door competent beveiligingspersoneel aan de hand van persoonsgebonden badges voor alle werknemers.

Controle op de toegang tot de bouwplaats
Een van de taken van coördinatoren is het voorkomen
dat onbevoegde personen toegang tot bouwplaatsen
kunnen krijgen.
Tot de bevoegde personen behoren doorgaans degenen die een introductieprocedure hebben doorlopen
en vervolgens toestemming hebben gekregen om de
bouwplaats te betreden, zoals:
• degenen die de bouwwerkzaamheden uitvoeren of
daar toezicht op houden;
• opdrachtgevers, bouwdirecties en andere partijen
die door hen zijn aangesteld, zoals ontwerpers; en
• personen die daartoe bij wet bevoegdheid is verleend (bijv. bouwinspecteurs, de arbeidsinspectie en
de politie en brandweer).
Bij het beoordelen van de projectresultaten dienen de
coördinatoren ook te kijken naar de effectiviteit van de
procedures die van kracht zijn: indien nodig dienen er
corrigerende maatregelen te worden genomen. Ook
dient rekening gehouden te worden met toekomstige
ontwikkelingen in de bouwwerkzaamheden die wellicht van invloed zijn op de beveiliging zodat er maatregelen genomen kunnen worden om het beveiligingsniveau op peil te houden.

Het gebruiken van elektronische systemen voor de
toegangscontrole van alle bevoegde personen. In die
systemen kan ook informatie opgenomen worden over
de veiligheids- en gezondheidsopleidingen van werknemers en over andere arbeidsgerelateerde zaken.
Het aanstellen van een coördinator die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de bouwplaats.
Het bijhouden van een lijst van bevoegde aannemers
en van personen die op de bouwplaats werkzaam
zijn, met een aantekening of zij de introductiecursus
al dan niet succesvol hebben afgerond.
Het bijhouden van een register van welke aannemers
en werknemers er op de bouwplaats actief zijn met
het oog op eventuele noodsituaties.
Noodsituaties
Naast het plannen van de werkzaamheden op de bouwplaats,
dienen de betrokken partijen
gezamenlijk voldoende tijd en
middelen te besteden aan de
planning van en de respons op
noodsituaties, bijvoorbeeld wat
de eerste hulp, bluswerkzaamheden, reddingsoperaties en evacuaties betreft. Hieraan dient ook in
de veiligheids- en gezondheidsplannen aandacht te
worden besteed. Indien een dergelijk plan niet vereist
is, dienen opdrachtgevers en hun aannemers niettemin noodprocedures in overweging te nemen.
Voorbeeld 110

In een noodplan voor een project was bij de verbreding van een bestaande hoofdweg rekening gehouden met de mogelijke toegang van hulpdiensten bij
incidenten op de bouwplaats en bij ongevallen op de
openbare weg. Hiervoor was een nauwe samenwerking vereist tussen de opdrachtgever, de coördinator,
de ontwerper, de aannemer en de hulpdiensten.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61
Informeren, raadplegen en participeren — werknemers en/of hun vertegenwoordigers
Het verstrekken van algemene informatie kan soms
het beste plaatsvinden door een gemeenschappelijke
aanpak van een project te hanteren. Coördinatoren
kunnen een rol spelen bij het in praktijk brengen van
de noodzakelijke procedures. Ook de raadpleging en
participatie van werknemers bij een project zou bijvoorbeeld op basis van een dergelijke gemeenschappelijke aanpak uitgevoerd kunnen worden.
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Goede praktijken

Het gebruiken van een breed scala aan voorlichtingsmiddelen:
•
•
•
•
•

instructie- en overlegbijeenkomsten;
brochures en video’s e.d.;
prikborden op de bouwplaats;
postercampagnes;
selecteren van onderwerpen voor werkbesprekingen die relevant zijn voor de werkzaamheden (bijv.
persoonlijke beschermingsmiddelen, grote risico’s
zoals valpartijen en elektrocutie);
• speciale aandacht voor „near misses” aangezien
zij een indicatie voor probleemgebieden kunnen
vormen.
Werknemers waarvan de moedertaal niet de omgangstaal op de bouwplaats is, kunnen extra risico lopen en
daar dient speciale aandacht aan gegeven te worden.
Goede praktijken

Het regelen van de aanwezigheid van ten minste één
opzichter op de bouwplaats die kan communiceren
met werknemers waarvan de moedertaal niet de
omgangstaal op de bouwplaats is.
Het vertalen van veiligheidsregels en van het introductie-, opleidings- en instructiemateriaal.

schriften voor de arbeidsplaatsen op bouwplaatsen
vastgelegd. Deel B bevat specifieke minimumvoorschriften voor de werkplekken op bouwplaatsen. Deel
B is opgesplitst in twee afdelingen: in afdeling 1 wordt
aandacht besteed aan de minimumnormen voor
werkplekken in ruimten op de bouwplaatsen, terwijl
afdeling 2 de voorschriften bevat voor werkplekken op
bouwplaatsen in de open lucht.
De belangrijkste betrokken partijen hebben met het
oog op die minimumvoorschriften specifieke taken tijdens de uitvoeringsfasen van bouwprojecten:
• coördinatoren dienen de naleving van de beginselen
van artikel 8 door werkgevers en zelfstandigen te coördineren;
• werkgevers dienen:
-- artikel 6 van Richtlijn 89/391/EEG ten uitvoer te leggen;
-- maatregelen te nemen die in overeenstemming
zijn met de minimumvoorschriften in bijlage IV; en
-- de verantwoordelijkheden op zich te nemen die
hen op grond van Kaderrichtlijn 89/391/EEG toekomen;
• zelfstandigen dienen te voldoen aan het bepaalde in
artikel 8 en in bijlage IV.
➜➜ Zie punt 2.3 — De partijen die bij een bouwproject zijn betrokken, blz. 35
In artikel 8 worden tien aandachtspunten opgenoemd
waarbij het toepassen van de algemene preventieprincipes van bijzonder belang is. Die items hebben
betrekking op:

Het gebruiken van illustraties, pictogrammen en
internationale veiligheidstekens zodat de instructies
beter worden begrepen.

a) het in goede orde en met voldoende bescherming
van de gezondheid in stand houden van de bouwplaats;

Het informeren van de coördinatoren over alle onderaannemers die op de bouwplaats werkzaamheden
verrichten.

b) de keuze van de plaatsing van de werkplekken rekening houdend met de toegangsmogelijkheden
daartoe en de vaststelling van verplaatsingsroutes
of -zones of verkeersroutes of -zones;

Voorbeeld 111

Alle werknemers op een bouwplaats toegang geven
tot relevante publicaties en/of internet om relevante
veiligheids- en gezondheidsinformatie te kunnen
bekijken.

b) Artikel 8 en bijlage IV bij Richtlijn 92/57/
EEG en artikel 6 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG
Op grond van artikel 8 dienen de in artikel 6 van de
kaderrichtlijn vermelde principes te worden toegepast
als zijnde algemene preventieprincipes (zie punt 1.2
van deze handleiding).
Bijlage IV bevat de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid die op bouwplaatsen van toepassing zijn. In deel A zijn de algemene minimumvoor-
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➜➜ Zie punt 2.3.9 — Werknemers en hun vertegenwoordigers, blz. 57

c) de voorwaarden voor het interne transport van de
verschillende materialen;
d) het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling
en de periodieke controle van de installaties en
toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die
de veiligheid en gezondheid van de werknemers in
gevaar kunnen brengen;
e) de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen, met name wanneer het om gevaarlijke materialen of stoffen gaat;
f ) de voorwaarden voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen;
g) de opslag en de verwijdering of afvoer van afval en
puin;
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h) de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de
verschillende soorten werken of werkfasen afhankelijk van de ontwikkeling van de bouwplaats;
i) de samenwerking tussen werkgevers en zelfstandigen; en
j) de wisselwerking met exploitatie ter plaatse op of
in de nabijheid van de bouwplaats.

c) Een aantal andere kwesties
Keuze van installaties/gereedschappen/materialen
en werkmethoden
De betreffende keuzen dienen gemaakt te worden met
inachtneming van de algemene preventieprincipes en
ergonomische beginselen.
➜➜ Zie punt 1.2 — Algemene preventieprincipes,
blz. 18
Werkplekken dienen pas ontworpen te worden nadat
eerst de risico’s beoordeeld zijn. Bij dat ontwerp moet
ook rekening worden gehouden met ergonomische
factoren.
Werkplatformen dienen stabiel en verankerd te zijn
om vallen te voorkomen. Er dient voor een veilige bereikbaarheid van de werkplekken te worden gezorgd.
Bouwmachines, hefapparatuur en andere uitrusting
dienen geschikt te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden en moeten regelmatig gecontroleerd, getest en
onderhouden worden. De werknemers die er gebruik
van maken, dienen adequaat opgeleid te zijn.
Luchtkwaliteit, geluid, trillingen, verlichting,
hygiëne
De werkomgevingen dienen op zodanige wijze beschikbaar gesteld en onderhouden te worden dat zij
voldoen aan de relevante Europese richtlijnen (bijv.
met betrekking tot lawaai en chemicaliën).
➜➜ Zie Bijlage 7 — Europese wetgeving — Overige
richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid,
blz. 141
Conformiteit van de werkuitrusting
De werkuitrusting dient adequaat, gecontroleerd, getest en onderhouden te zijn. Werknemers dienen een
passende opleiding te hebben gehad met het oog op
het gebruik van de betreffende werkuitrusting.
Het verdient aanbeveling dat aannemers deze kwestie
ook met hun onderaannemers evalueren.
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Goede praktijken

Het hanteren van een bedrijfsbeleid waarin
veiligheids- en gezondheidscriteria zijn opgenomen
bij de aankoop en huur van werkuitrusting.
Het gebruiken van materieel en uitrustingen die
voldoen aan de Europese normen en waarvoor
conformiteitsverklaringen zijn afgegeven. De CEmarkering dient zichtbaar op de werkuitrusting te zijn
aangebracht.
Het beschikbaar stellen van werkuitrusting met
kwalitatief hoogwaardige eigenschappen om
risico’s verband houdende met het gebruik ervan
(bijv. trillingen en stofemissies) zo veel mogelijk te
voorkomen.
Het aanstellen van coördinatoren die aanzetten tot
het gebruik van werkuitrusting die bijvoorbeeld het
risicomateriaal bij de bron opvangt of die de minste
trillingen veroorzaken.

d) Bijwerken van veiligheids- en gezondheidsplannen
Op grond van de bouwplaatsenrichtlijn dienen de coördinatoren ook taken uit te voeren met betrekking
tot het bijwerken van de veiligheids- en gezondheidsplannen. Die plannen dienen periodiek geëvalueerd
te worden en waar nodig in overleg met en na goedkeuring van de betrokken partijen aangepast worden.
Ook de beheersprocedures voor het waarborgen van
de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid dienen regelmatig te worden herzien om te zorgen dat zij
„geschikt zijn voor gebruik”.
➜➜ Zie punt 2.4.2 — Veiligheids- en gezondheidsplannen, blz. 61

e) Bijwerken van veiligheids- en gezondheidsdossiers
De bouwplaatsenrichtlijn legt coördinatoren eveneens
de verplichting op om de dossiers bij te werken. In dat
verband wordt er doorgaans aanvullende informatie
verstrekt door de partijen die nog steeds bezig zijn
met het ontwikkelen van ontwerpen en door degenen
die de bouwwerkzaamheden uitvoeren.
➜➜ Zie punt 2.4.3 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers, blz. 64

Voorbeeld 112

De bouw van een appartementencomplex van
zeven verdiepingen met een begane grond voor
commercieel gebruik en twee ondergrondse
verdiepingen als parkeergarage (zie voorbeeld 1
hierboven onder punt 2.6)
Kenmerken:
Opdrachtgever is een particuliere ontwikkelaar die
zelf geen aannemer is
Een gebouw van zeven verdiepingen met een frame
van gewapend beton met in-situ vloerplaten en een
bakstenen muurbekleding/metselwerk
Paalfundering
Plat dak met balustrade
Uitstekende balkons
Begane grond voor winkels en twee ondergrondse
parkeerverdiepingen
Wordt gebouwd op verontreinigde grond
Bevindt zich in de buurt van een school en een
drukke weg
In de nabijheid bevindt zich ook nog een andere
bouwplaats
Problemen:
Tijdens een veiligheids- en gezondheidsaudit is geconstateerd dat de onderaannemer die het metselwerk verzorgt, vanaf het bouwwerk zelf werkt en niet
op een externe steiger en dat werknemers het risico
op valpartijen lopen vanwege onbeveiligde zijkanten
Volgens het veiligheids- en gezondheidsplan had er
een externe steiger geplaatst moeten worden voor
een aantal werkzaamheden, waaronder het metselwerk
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f) Voorbeelden van drie verschillende soorten
bouwplaatsen

Voorbeeld 113

Aanpassen van een riool onder een
openbare weg
Kenmerken:
De opdrachtgever, een gemeente met
een afdeling publieke werken, is bezig
met de vervanging van een gedeelte
van een afvalwaterriool onder een
bestaande weg. Bij het project zijn
meerdere aannemers betrokken
Problemen:
Onmiddellijke nabijheid van openbare gebouwen en
woningen
Aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse
nuts- en andere voorzieningen. Risico op instortingen
als gevolg van grondverzetwerkzaamheden
Oplossingen:
Aanstellen van een coördinator. Opstellen van een
veiligheids- en gezondheidsplan (los van de vraag of
er voor dit project een voorafgaande kennisgeving is
vereist) vanwege het specifieke risico op bedelving
De coördinator speelt een actieve rol tijdens bouwplaatsbijeenkomsten en evalueert met de andere
partijen de nauwkeurigheid en interpretatie van
de plannen van de aanwezige voorzieningen. Er
wordt overeenstemming bereikt over een geschikte
afrastering van de werkzaamheden. De coördinator
en de aannemers evalueren gezamenlijk de werkmethoden, inclusief het veilig gebruik van installaties
en uitrusting, met name met betrekking tot hef- en
hijswerkzaamheden en de graafwerkzaamheden in
de buurt van operationele voorzieningen
Er worden voorafgaand aan de start van de werkzaamheden werkbesprekingen georganiseerd over
de belangrijkste risico’s (bijv. de ondergrondse en
bovengrondse (nuts-)voorzieningen, instortingen als
gevolg van graafwerkzaamheden en grondverzetmachines die als kraan worden gebruikt)

Oplossingen:
Het werk is stopgezet totdat er een geschikte steiger
is geplaatst
Het veiligheidscomité op de bouwplaats is hiervan
op de hoogte gesteld
Voor alle disciplines zijn er werkbesprekingen georganiseerd over veilig werken op hoogte
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Voorbeeld 114

Renovatie van een hangbrug
Kenmerken:
Renovatie van een hangbrug
Aard en doelstellingen van de werkzaamheden:
• verwijderen van oude verf en opnieuw verven van
de brugleuningen;
• beschermende behandeling van de kabels tegen
corrosie;
• renoveren van de bovenlaag van het wegdek;
• vervangen van de beweeglijke verbindingen.
Totale duur: ongeveer vier maanden
Problemen:
Verkeersbeperkingen; nachtwerk noodzakelijk voor
het vervangen van de bovenlaag van het wegdek;
risico’s verband houdende met de incompatibiliteit
van verschillende werkzaamheden die tegelijkertijd
worden uitgevoerd (gritstralen, behandelen van
kabels, vervangen van de bovenlaag); risico’s verband
houdende met het werken op hoogte
Oplossingen:
Speciaal ontworpen platforms voor werken op
hoogte (kabels, brugleuningen)
Een gezamenlijke beoordeling van de risico’s van een
eventueel tegelijkertijd uitvoeren van verschillende
werkzaamheden
Introductie voor werknemers bij aanvang en informatie over het werken in de buurt van passerend
verkeer
Training van werknemers voor het uitvoeren van
nachtwerk
Speciale aandacht voor de methoden voor het
uitvoeren van werkzaamheden met een groot risico,
zoals werken op hoogte
Controles ter plaatse gedurende het gritstralen om
de risico’s als gevolg van stof en lawaai te beoordelen
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4.2.2. Afronding van de bouwfase
Nadat de bouwwerkzaamheden zijn voltooid, is het
project nagenoeg afgerond. Nu is het alleen nog noodzakelijk om de werkzaamheden met betrekking tot de
veiligheids- en gezondheidsdossiers te voltooien en
de geleerde lessen te inventarissen die bij de uitvoering van volgende projecten kunnen worden gebruikt.

a) Bijwerken van het veiligheids- en gezondheidsdossier
De veiligheids- en gezondheidsdossiers dienen bijgewerkt te worden om ook alle aanvullende informatie
hierin op te nemen. Vervolgens dienen die dossiers
aan de opdrachtgevers te worden overgedragen met
een toelichting op het doel en de inhoud ervan.
➜➜ Zie punt 2.4.3 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers, blz. 64

b) Evaluatie van de veiligheids- en gezondheidsprestaties gedurende het bouwproject
Goede praktijken

Het opstellen van een „Afsluitend projectverslag over
de beroepsgerelateerde veiligheid en gezondheid”.
Het aan het eind van alle bouwwerkzaamheden (vlak
voor de oplevering) uitvoeren van een prestatieevaluatie gebaseerd op een proactieve en reactieve
controle (deze aanpak, die ook al tijdens het project
gebruikt kan worden, geldt als standaard voor veel
bouwprojecten zodat er, indien noodzakelijk, meteen
corrigerende maatregelen genomen kunnen worden).
Het vergelijken van de uitgevoerde acties met de acties zoals die aan het begin van het project gepland
waren (d.w.z. een proactieve controle).
Het meten van „mislukkingen” door het inventariseren
van beroepsgerelateerde ongevallen en arbeidsongeschiktheid (d.w.z. een reactieve controle).
Het ontwikkelen van instrumenten (bijeenkomsten
e.d.) om informatie over en ervaringen tijdens het
project te verzamelen teneinde de prestaties op
veiligheids- en gezondheidsgebied tijdens volgende
projecten te verbeteren.

Voorbeeld 116

Voorbeeld 115

Vervangen van de expansievoegen van een viaduct/brug

Bouw van een nieuw appartementencomplex

Kenmerken:

Kenmerken:

Expansievoegen worden niet alleen voor viaducten
en bruggen gebruikt, maar ook voor veel andere
constructies (gebouwen, pijpleidingen en spoorwegrails e.d.)

Aan het eind van de uitvoeringsfase van het bouwproject heeft de coördinator inzake veiligheid en
gezondheid voor de uitvoeringsfase van de aannemer alle informatie met betrekking tot het gebouw
ontvangen om het veiligheids- en gezondheidsdossier bij te werken
Problemen:
Voor het toekomstige onderhoud aan de gevel (verfen reparatiewerkzaamheden e.d.) dient een steiger
geplaatst te worden. Op welke wijze moet deze steiger echter aan het gebouw vastgemaakt worden?
Oplossingen:
Het tijdens de uitvoeringsfase aanbrengen van
een aantal ankerpunten aan het gebouw waaraan
steigers verankerd kunnen worden en het expliciet
vermelden van deze werkzaamheden in het veiligheids- en gezondheidsdossier
De coördinator inzake veiligheid en gezondheid voor
de uitvoeringsfase draagt
het voltooide veiligheids- en
gezondheidsdossier over aan
de opdrachtgever of aan de
daartoe door de opdrachtgever
aangewezen persoon (bijv. de
beheerder van het gebouw die
als zodanig door de gezamenlijke appartementeneigenaren
is aangewezen). Het verdient
aanbeveling om het origineel
van het dossier op een veilige
plaats te bewaren en gebruik te
maken van kopieën
De beheerder van het gebouw kan een bijdrage
leveren door het dossier bij te werken en indien
nodig exemplaren aan de eigenaren ter beschikking
te stellen (bijv. voor het aanbrengen van geoorloofde
aanpassingen in de appartementen). Bij een wisseling van de wacht wordt het dossier aan de nieuwe
beheerder overgedragen
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c) Voorbeelden van drie verschillende soorten
bouwplaatsen

Zij zijn ontworpen om permanent „te werken” om bewegingen op te vangen (bijv. expansiebewegingen
en/of contracties). Zij zijn ook berekend op bewegingen die door het gebruik van de constructie worden
veroorzaakt (bijv. als gevolg van het verkeer)
Problemen:
De levensduur van deze componenten is doorgaans
korter dan de levensuur van het bouwwerk zelf
of van de constructie waarin zij aangebracht zijn.
Dergelijke voegen gaan slijtage vertonen waardoor
de oppervlakken waarmee zij verbonden zijn, gaan
bewegen. Dit kan bijvoorbeeld verstorende effecten
hebben op passerend wegverkeer
Oplossingen:
Wanneer dat gebeurt, is het tijd om de expansievoegen te vervangen. Er zijn meestal speciale maatregelen vereist om het verkeer om te leiden zodat het
werk op een veilige manier kan worden uitgevoerd.
Tot deze maatregelen behoren verkeersbeheersplannen en veiligheids- en gezondheidsplannen
Nadat de expansievoegen zijn
vervangen, dient de organisatie
die voor het onderhoud van
de constructie verantwoordelijk is, ervoor te zorgen dat
het veiligheids- en gezondheidsdossier bijgewerkt wordt
met informatie die nuttig kan
zijn voor partijen die in de
toekomst bouwwerkzaamheden aan het viaduct/de brug
moeten uitvoeren. In dergelijke
gevallen is het opstellen van
een nieuw dossier meestal dan
ook overbodig

Alle werkzaamheden aan gemeenschappelijke
ruimten van het gebouw of de bijbehorende installaties e.d. worden als een nieuw project aangemerkt
waarvoor de betrokken partijen het dossier dienen te
raadplegen
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Voorbeeld 117

Renovatie van het loopvlak van een drukke
snelweg
Kenmerken:
Op grond van de geformuleerde vervangingscriteria
dient het loopvlak van een drukke snelweg gerenoveerd te worden. Die snelweg dateert oorspronkelijk
uit een periode dat de bouwplaatsenrichtlijn nog niet
van kracht was
Problemen:
De renovatiewerkzaamheden vormen een nieuw project. Wellicht dat er een of meer dossiers beschikbar
zijn van eerdere bouwprojecten met betrekking tot
het onderhoud van snelwegen. De huidige situatie is
echter onduidelijk
Oplossingen:
De organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de snelweg, besluit om één enkel dossier op
te stellen en bij te werken voor alle onderhoudswerkzaamheden ongeacht het feit of dat op grond van de
Bouwplaatsenrichtlijn vereist is of niet. Informatie over
de snelweg uit andere bronnen wordt ook in het dossier opgenomen om de volledigheid en toepassingsmogelijkheden van het document te vergroten

4.2.3. Postconstructiefase
De postconstructiefase begint wanneer de gebouwen (of andere faciliteiten van afgeronde projecten)
klaar zijn voor permanent gebruik of al in gebruik zijn
na de oplevering. Vaak worden de veiligheids- en gezondheidsaspecten tijdens deze fase onderschat, met
name bij het uitvoeren van onderhouds- en soortgelijke werkzaamheden.
Er dient speciale aandacht besteed te worden om te
waarborgen dat:
• de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van
werknemers die bij latere werkzaamheden aan het
gebouw zijn betrokken, worden geëlimineerd of tot
acceptabele niveaus worden teruggebracht; en dat
• de veiligheids- en gezondheidsdossiers actueel zijn.

a) Bijhouden van de veiligheids- en gezondheidsdossiers
Die dossiers zijn bedoeld om degenen die werkzaamheden uitvoeren in de fase na de oplevering van het
bouwwerk van informatie te voorzien waardoor zij in
staat zijn om die latere werkzaamheden op een veilige
manier te plannen en uit te voeren, waarbij zij ook op
adequate wijze rekening kunnen houden met de gezondheidsaspecten.
Het dossier dient bijgewerkt te worden indien er veranderingen zijn aangebracht die gevolgen hebben
voor de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens te verwachten latere bouwwerkzaamheden.
De dossiers worden doorgaans door de opdrachtgevers bewaard.
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Opdrachtgevers vertrekken meestal een kopie aan de
gebruikers en dragen de dossiers over wanneer een
bouwwerk van eigenaar verandert.
➜➜ Zie punt 2.4.3 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers blz. 64

b) Voorbeelden van drie verschillende soorten
bouwplaatsen
Voorbeeld 118

De bouw van een appartementencomplex van
zeven verdiepingen met een begane grond voor
commercieel gebruik en twee ondergrondse
verdiepingen als parkeergarage
Kenmerken:
Opdrachtgever: een particuliere ontwikkelaar
In het veiligheids- en gezondheidsdossier dat is
opgesteld vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden, is geen rekening gehouden met aangebrachte
veranderingen en gebruikte werkmethoden tijdens de
bouw. Voordat het project wordt opgeleverd, verstrekt
de aannemer informatie met het oog op het bijwerken
van het gedeeltelijk voltooide dossier. Ook andere bedrijven die werkzaamheden hebben uitgevoerd, zoals
onderaannemers, voldoen aan hun verplichting om
relevante informatie voor het dossier te verschaffen. Zij
geven die informatie aan de aannemer die de gegevens vervolgens doet toekomen aan de coördinator
Problemen:
Het bijwerken van de dossiers om de veranderingen
tijdens de bouwwerkzaamheden in aanmerking te
kunnen nemen
Oplossingen:
De bedrijven die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, voldoen aan hun verplichting om de relevante
informatie voor het dossier te verstrekken.
Wijzigingen op leidingschema’s e.d. kunnen relatief
eenvoudig gedocumenteerd worden aangezien
de plannen en het bouwbeheer door slechts één
onderneming zijn uitgevoerd. Allereerst dient echter
de volgende vraag beantwoord te worden: welke
informatie is essentieel voor de veiligheid en gezondheid gedurende latere bouwwerkzaamheden?
De partijen die verantwoordelijk zijn voor het glazenwassen, hebben in de specificaties aangegeven dat er
voor dat doel ankerpunten in het bouwwerk geïntegreerd dienen te worden. Informatie over de inspectie,
het onderhoud en het gebruik van die ankerpunten
dient in het dossier opgenomen te worden
De termijnen voor het onderhoud aan verwarmingsinstallaties en airconditioning en van uitrusting die
getest moet worden e.d., zijn in overleg met de fabrikanten vastgesteld. Ook hier dient echter weer eerst
de volgende vraag beantwoord te worden: welke
informatie is essentieel voor de veiligheid en gezondheid gedurende latere bouwwerkzaamheden?
Het dossier zal van nut blijken te zijn wanneer er
bijvoorbeeld geavanceerde voorzieningen worden toegevoegd, zoals een nieuwe methode voor
klimaatbeheersing in het gebouw of een technologie
gebaseerd op zonne-energie

Voorbeeld 120

Vervangen van een aantal dakpannen van een
boerderijschuur

Onderhouds-/schoonmaakwerkzaamheden aan
een ventilatiesysteem in een luchthaventerminal

Kenmerken:

Kenmerken:

Het vervangen van dakpannen van een schuin dak
van een klein boerderijgebouw kan gevaarlijk zijn

De ventilatiekanalen in het gebouw dienen regelmatig
schoongemaakt te worden. De exploitanten en ontwerpers van de terminal hebben daarvoor passende
termijnen vastgesteld. Elk jaar wordt het schoonmaakwerk via een aanbestedingsprocedure uitbesteed

Problemen:
Schuin dak: risico om van of door het dak te vallen
Bereikbaarheid: er bevindt zich een aantal gebroken
dakpannen op verschillende gedeelten van het dak
Oplossingen:
De landbouwer huurt een mobiel hefwerkplatform
met een voldoende omvang om zijleuningen te
plaatsen. De gebroken dakpannen worden in de
herfst vervangen omdat de schuur dan volledig met
stro is gevuld (aan het werkplatform zijn overigens
persoonlijke beschermingsmiddelen bevestigd in de
vorm van hangtuigen). De gevaren en risico’s worden
op deze manier gereduceerd
Nadat de werkzaamheden zijn voltooid, hoeven er
geen andere acties meer ondernomen te worden

Risicobeheer tijdens bouwprojecten

Voorbeeld 119

Problemen:
De schoonmaakwerkzaamheden dienen plaats te
vinden terwijl de luchthaven in bedrijf is, d.w.z. de
activiteiten mogen de passagiers niet storen en zij
mogen daar uiteraard ook geen schadelijke effecten
van ondervinden
Een risico op valpartijen, aangezien ventilatiekanalen
meestal aan hoge plafonds zijn bevestigd
Oplossingen:
De afgelopen jaren is de opdracht steeds aan hetzelfde
bedrijf gegund aangezien dat bekend is met de werklocatie, inzicht heeft in de behoeften van de opdrachtgever, personeel in dienst heeft dat uitsluitend dit soort
specifieke werkzaamheden uitvoert en een uitstekende
staat van dienst heeft op veiligheidsgebied
De ontwerper heeft in het kader van het veiligheidsen gezondheidsplan schoonmaakplannen voor de
ventilatiesystemen opgesteld waarin is vastgelegd
dat de „inloop”-ventilatiekanalen door de medewerkers van het bedrijf schoongemaakt zullen worden
Kleinere ventilatiekanalen worden met robots en
afzuigapparatuur schoongemaakt
Van de schoonmaakactiviteiten wordt een verslag
bijgehouden
Om toegang tot het ventilatiesysteem te krijgen,
wordt gebruik gemaakt van mobiele steigers. De
werkzaamheden waarvan passagiers eventueel last
zouden kunnen hebben, worden op tijdstippen
uitgevoerd wanneer het minder druk op de luchthaven is. Voor de afscheiding van de werkgebieden
worden dezelfde systemen ingezet die ook op andere
plaatsen op de luchthaven worden gebruikt om passagiersstromen in goede banen te leiden
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Algemene tabel met taken
van elke belanghebbende
bij het bouwproject

1
Betrokken partijen

2
Taken (indien er bij de uitvoeringsfase
slechts één aannemer is betrokken)

3
Aanvullende taken (indien er
meer dan één aannemer bij de
uitvoeringsfase is betrokken)
NB: Alle taken in kolom 2 zijn ook van
toepassing.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers of bouwdirecties

Kunnen desgewenst bouwdirecties
aanstellen die voor hun rekening
handelt
Versturen van de (eventueel vereiste)
voorafgaande kennisgeving aan de
bevoegde autoriteit

(NB: bouwdirecties zijn een of meer
personen die namens de opdrachtgever
verantwoordelijk zijn voor het ontwerp Nemen van maatregelen om te
waarborgen dat die kennisgeving
en/of de uitvoering en/of het toezicht
zichtbaar op de bouwplaats wordt
op de uitvoering van een project)
aangeplakt en zo nodig wordt
bijgewerkt (artikel 3, lid 3)

In acht nemen van de algemene
preventieprincipes tijdens de diverse
ontwerp- en voorbereidingsfase van het
project (artikel 4)
Zorgt ervoor dat er vóór aanvang van
de werkzaamheden op de bouwplaats
een veiligheids- en gezondheidsplan
is opgesteld (artikel 3, lid 2) (NB: in een
beperkt aantal situaties kan er sprake
zijn van nationale afwijkingen)
Coördinatoren inzake veiligheid en
Aanstelling van een coördinator is niet
gezondheid tijdens de uitwerkingsfase verplicht
van een bouwproject

Aanstellen van coördinatoren voor de
uitwerkings- en verwezenlijkingsfase
van een project (artikel 3, lid 1)
NB: zelfs indien opdrachtgevers
of bouwdirecties op grond van
de artikelen 5 en 6 coördinatoren
hebben aangesteld, zijn zij niet van
hun verantwoordelijkheden terzake
ontslagen (artikel 7, lid 1)

Coördineren van de uitvoering van
artikel 4 (artikel 5, onder a))
Waarborgen dat er een veiligheids- en
gezondheidsplan wordt opgesteld
(artikel 5, onder b))
Samenstellen van een veiligheids- en
gezondheidsdossier (artikel 5, onder c))
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Coördinatoren inzake veiligheid
en gezondheid tijdens de
verwezenlijkingsfase van een
bouwproject

Aanstelling van een coördinator is niet
verplicht

Coördineren van de algemene principes
inzake preventie en veiligheid (artikel 6,
onder a))
Coördineren van de toepassing door
werkgevers en zelfstandigen van de
principes genoemd in artikel 8 (artikel
6, onder b))
Coördineren van de toepassing door
werkgevers en zelfstandigen van het
veiligheids- en gezondheidsplan (artikel
6, onder b))
Aanpassen van het veiligheidsen gezondheidsplan en van het
veiligheids- en gezondheidsdossier
(artikel 6, onder c))
Organiseren van de samenwerking
tussen werkgevers, inclusief
zelfstandigen (artikel 6, onder d))
Coördineren van de controle op de
juiste toepassing van de vastgestelde
werkprocedures (artikel 6, onder e))

Werkgevers

Zelfstandigen

Werkgevers die zelf een
beroepsactiviteit op de bouwplaats
uitoefenen
Werknemers en hun
vertegenwoordigers
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Ten uitvoer leggen van artikel 6 van
Richtlijn 89/391/EEG (artikel 8, onder a)
tot en met j))
Nemen van maatregelen in
overeenstemming met de
minimumvoorschriften van bijlage IV
(artikel 9)
Verstrekken van begrijpelijke
informatie aan werknemers en/of hun
vertegenwoordigers over hun veiligheid
en gezondheid (artikel 11)
Waarborgen van de raadpleging en
deelneming van werknemers en/of hun
vertegenwoordigers (artikel 12)
NB: werkgevers blijven
continu gehouden aan hun
verantwoordelijkheden op grond van
Kaderrichtlijn 89/391/EEG (artikel 7, lid 2)
Voldoen aan de vereisten als
neergelegd in artikel 10, lid 1
(artikel 10, lid 1)
Voldoen aan de vereisten als
neergelegd in artikel 10, lid 2 (artikel
10, lid 2)
Informeren, raadplegen en deelnemen
van werknemers en/of hun
vertegenwoordigers dient plaats te
vinden in overeenstemming met de
bouwplaatsenrichtlijn (artikel 11 en
artikel 12)

Treffen van de nodige maatregelen
opdat alleen bevoegde personen de
bouwplaats kunnen betreden (artikel 6,
onder f ))
Rekening houden met de aanwijzingen
van coördinatoren (artikel 9)
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Bijlage 1 — Woordenlijst
Term

Definitie
Iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk
wordt verwezenlijkt.
Coördinator inzake veiligheid en gezondheid Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de opdrachtgever en/
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk of de bouwdirectie ermee belast is om tijdens de verwezenlijking van
het bouwwerk de in artikel 6 van Richtlijn 92/57/EEG bedoelde taken te
vervullen.
Coördinator inzake veiligheid en gezondheid Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de opdrachtgever en/of
tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp
de bouwdirectie ermee belast is om tijdens de uitwerkingsfase van het
ontwerp van het bouwwerk de in artikel 5 van Richtlijn 92/57/EEG bedoelde
van het bouwwerk
taken te vervullen.
Richtlijn 92/57/EEG (de
Richtlijn 92/57/EEG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
„Bouwplaatsenrichtlijn”, zie bijlage 7, blz. 141) de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dit is de achtste bijzondere richtlijn
in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering
van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
Werkgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die wederpartij is in de
arbeidsverhouding met de werknemer en die de verantwoordelijkheid
draagt voor het bedrijf en/of de inrichting.
Richtlijn 89/391/EEG (de „Kaderrichtlijn”, zie
Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bijlage 7, blz. 141-149)
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers op het werk.
Preventie
Alle stappen en maatregelen die in alle fasen van een bouwwerk gepland
of genomen zijn teneinde arbeidsgerelateerde risico’s te vermijden of te
verminderen.
Voorafgaande kennisgeving
Een overzicht van de informatie over een project dat, in bepaalde gevallen,
aan de bevoegde autoriteit gestuurd dient te worden voordat er met de
werkzaamheden op een bouwplaats wordt begonnen.
Verwezenlijkingsfase (uitvoeringsfase) van
De fase van een project waarin de bouwwerkzaamheden op een
een project
bouwplaats worden uitgevoerd.
Uitwerkingsfase (voorbereidingsfase) van een De fase van een project waarin het ontwerp van het bouwwerk wordt
project
ontwikkeld en de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden
plaatsvinden.
Bouwdirectie
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever
zorg draagt voor het ontwerp en/of de uitvoering en/of het toezicht op de
uitvoering van het bouwwerk.
Veiligheids- en gezondheidsdossier
Een dossier dat aan de kenmerken van het bouwwerk is aangepast en
waarin de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen staan
vermeld waarmee bij eventuele latere werkzaamheden rekening moet
worden gehouden.
Veiligheids- en gezondheidsplan
Een document dat op grond van Richtlijn 92/57/EEG vereist is waarin de
regels vermeld staan die op een bouwplaats van toepassing zijn en waarin
specifiek aandacht wordt besteed aan de kwesties die in artikel 5 worden
genoemd. De lidstaten kunnen in bepaalde situaties afwijkingen toestaan
— raadpleeg daarvoor de nationale wetgeving.
Zelfstandige
Iedere persoon anders dan die bedoeld in artikel 3, onder a) en b),
van Richtlijn 89/391/EEG, wiens beroepsactiviteit bijdraagt aan de
verwezenlijking van het bouwwerk.
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Alle bouwplaatsen waar civieltechnische werken of bouwwerken worden
uitgevoerd; in bijlage I bij Richtlijn 92/57/EEG is een niet volledige lijst van
dergelijke bouwwerken opgenomen.
Werknemer
Iedere persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld, alsmede
stagiairs en leerlingen, met uitzondering van huispersoneel.
Iedere persoon die overeenkomstig nationale wetten en/of praktijken
Werknemersvertegenwoordiger met
gekozen of aangewezen is tot afgevaardigde van de werknemers voor
een specifieke taak op het gebied van
wat betreft de problemen inzake de bescherming van de veiligheid en
de bescherming van de veiligheid en de
gezondheid der werknemers op het werk.
gezondheid van de werknemers
Opdrachtgever
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Bijlagen

Bijlage 2 — Tabel met voorbeelden
Klein

Geel: voorbeelden van kleine projecten

Middelgroot

Groen: voorbeelden van middelgrote projecten

Groot

Oranje: voorbeelden van grote projecten.
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x
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27
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x
x

37

x

x
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x

x
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Vb 25

36

x
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Vb 33

x
x

27

Vb 32

x

x
x

Vb 15

36

x

x

x

Vb 14

Vb 31

x

x

x

25

36

x

x

26

36

x

x

Vb 12

Vb 29

x

x

x

Vb 13

Vb 30

Weersomstandigheden

Vb 3

Trillingen

21

Giftige stoffen

Vb 2

Uitglijden

x

21

Lawaai

x

Vb 1

Openbare veiligheid

Vuur

x

Gas

Vallend materiaal

x

Manueel hanteren van lasten

Vallen (van hoogte)

x

Explosies

Ergonomie

Stof

Elektriciteit

Verontreinigde bodem

Ruimten onder bovendruk

Bereikbaarheid

Instorting (van grondwerken)

Outillage

Soort risico’s
Opknappen

Geprefabriceerde elementen

Renovatie - Reparatie

Instandhouding - Onderhoud

Ontmanteling - Sloop

Graafwerken – grondwerken

Soort werkzaamheden
Bouwactiviteiten

Blz.
Herinrichting - verbouwingen

Nr. vb.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
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x
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x

Vb 50
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Vb 36
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x
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x
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x
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x
x
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x
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x

Vb 62
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x

Vb 63
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x

Vb 64
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x

Vb 65
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Vb 66

53

x

Vb 67

55

x

Vb 68

58

x

Vb 69

59

Vb 70

59

Vb 71

60

Vb 72

72

Vb 73

72

Vb 74

72

Vb 75

72

Vb 76

72

Vb 77

72
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Weersomstandigheden

Trillingen

Giftige stoffen

Verkeer

Uitglijden

Openbare veiligheid

Lawaai

Manueel hanteren van lasten

Gas

Vuur

Vallend materiaal

Soort werkzaamheden
Vallen (van hoogte)

Explosies

Ergonomie

Elektriciteit

Stof

Ruimten onder bovendruk

Verontreinigde bodem

Instorting (van grondwerken)

Bereikbaarheid

Opknappen

Outillage

Geprefabriceerde elementen

Instandhouding - Onderhoud

Renovatie - Reparatie

Graafwerken – grondwerken

Ontmanteling - Sloop

Blz.
Bouwactiviteiten

Herinrichting - verbouwingen
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Nr. vb.
Soort risico’s

Bijlagen

Vb 78

72

Vb 79

72

x

Vb 80

72

x

Vb 81

72

x

Vb 82

72

Vb 83

72

Vb 84

72

Vb 85

72

Vb 86

72
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72
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72
x
x
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72
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Vb 102

72

Vb 103

72

x

x

Vb 104

72

x

x

Vb 105

72

x

Vb 106

72

Vb 107

72

Vb 108

72

Vb 109

72

Vb 110

72

Vb 111

72
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72
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72
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Weersomstandigheden

Trillingen

Giftige stoffen

Verkeer

Uitglijden
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Openbare veiligheid
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Manueel hanteren van lasten

Vuur

Vallend materiaal
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x
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x
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x

x
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x
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Soort risico’s
Opknappen

Geprefabriceerde elementen

Renovatie - Reparatie

Instandhouding - Onderhoud

Ontmanteling - Sloop

Graafwerken – grondwerken

Soort werkzaamheden
Bouwactiviteiten

Blz.
Herinrichting - verbouwingen

Nr. vb.

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
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Bijlage 3 — Registratieformulier voor risicobeoordelingen
NB: Dit registratieformulier dient slechts als voorbeeld. Het invullen ervan is op grond van de bouwplaatsenrichtlijn niet verplicht (uit hoofde van de kaderrichtlijn dient er wel altijd een risicobeoordeling te worden uitgevoerd).
PROJECT���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ACTIVITEIT . ..................................... BEOORDELAAR ..................................................... Datum��������������������������������������������������������������
Kol. 4

Ref. nr.

Voorbeeld

Voorbeeld

Onderwerp/
activiteit/
constructieelement

Vastgestelde
potentiële
gevaren
tijdens de
„gehele
levenscyclus”
en voor
gebruikers
Kans op
Uiteenincidenten
lopende
gelijktijdige binnen
kraanwerk- actieradius/
zaamheden werkgebied
van de
kranen
Kantelen

Dakwerk

Vallen van
hoogte

Vallende
objecten

Mensen
die risico’s
lopen

Kol. 6
STAP 3
Besluit over
preventieve
actie
Preventieve
acties:

STAP 2
Evalueer en geef
prioriteiten aan

Hoeveel?

STAP 1
Inventariseren van gevaren en van
degenen die risico’s lopen

Kol. 5

Vaak?

Kol. 3

Ernstig?

Kol. 2

Waarschijnlijk?

Kol. 1

Kol. 7

Kol. 8

STAP 4
Actie
ondernemen

STAP 5
Controle

Actie door wie Controleen wanneer?
procedures

om gevaren
te elimineren;
om risico’s te
reduceren

Med.
Werknemers,
mensen in
de nabijheid

Med.

Med. Optimaliseren Coördinator
van lay-out van voor de uitde bouwplaats, voeringsfase
elektronische
afbakening van
werkgebied

Laag
Werknemers,
mensen in
de nabijheid
WerkneHoog
mers op
het dak

Hoog

Hoog Kraanfunderingen goed laten
keuren door
ingenieur

Hoog

Hoog Bescherming
Aannemer
dakranden, incl. voor aanvang
veiligheidsrails werkzaamheden
Hoog Schermen en
Aannemer
vangnetten
voor aanvang
werkzaamheden

Andere
mensen
op de
grond

Hoog

Hoog

Aannemer
tijdens
inrichting van
de bouwplaats

Testen van
afbakening
van de
installatie

Maandelijkse
verticale
meting door
voorman
Elke dag door
voormannen
op bouwplaats
Elke dag door
voormannen
op bouwplaats

Goedgekeurd door ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Volgende evaluatie. Beoordelingsdatum �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Bijlage 4 — Registratieformulier voor ontwerpen
NB: Dit registratieformulier dient slechts als voorbeeld. Het invullen ervan is op grond van de Bouwplaatsenrichtlijn niet verplicht.
Door het invullen van dit formulier in elke ontwerpfase, wordt echter wel een overzicht vastgelegd van de besluiten die in de loop van het ontwerpproces zijn genomen.
PROJECT ............................................................................. COÖRDINATOR.................................................................................................
ONTWERPER . .................................................................... ONTWERPFASE ..............................................................................................
Kol. 1
Ref. nr.

Kol. 2
Onderwerp/
activiteit/
constructieelement

Kol. 3
Vastgestelde
potentiële
gevaren tijdens
de „gehele
levenscyclus”
en voor
gebruikers

Kol. 4
Mensen die
risico’s lopen

Voorbeeld Accuruimte
voor stand-by
stroomvoorziening

Gas van kapotte Onderhoudsaccu
personeel van
gebruiker

Voorbeeld Voorgespannen
grondankers

Anker dat
„explodeert” bij
breuk

Werknemers
tijdens latere
graafwerkzaamheden

Kol. 5
Actie die
tijdens het
ontwerpproces
zijn ondernomen
om: gevaren
te elimineren;
of risico’s te
reduceren
Zorg voor ventilatie
in ruimte en voor
een alarmsensor
voor gasdetectie

Specificeer hoe
de spanning van
de grondankers
verminderd dient
te worden nadat
de permanente
faciliteit is voltooid

Kol. 6
Liggen
resterende
risico’s niet zo
voor de hand
voor andere
mensen?
JA/NEE

Kol. 7
Indien JA, geef
aan welke actie
is ondernomen
(bijv. opmerking
op tekening)

Chemische
Verstrek inforgevaren zijn
matie voor het
minder bekend veiligheids- en
gezondheidsdossier over gevaren
bij het onderhoud
van het systeem
Tijdelijke maat- Opmerking op
regelen niet in tekeningen,
de revisieteke- specificeren in
aanbesteding,
ningen
controleren vóór
dichtgooien
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Bijlage 5 — Veiligheids- en gezondheidsplannen:
inhoudelijke suggesties
Inleiding

Namen van de betrokken partijen

Een uitgebreid veiligheids- en gezondheidsplan voor
een groot, complex project zou de onderwerpen kunnen omvatten die in deze niet uitputtende bijlage worden beschreven. Daarbij dient echter wel bedacht te
worden dat een dergelijk plan betrekking moet hebben
op de gevaren en risico’s die op het project van toepassing zijn. Dat betekent dat inhoud, format en stijl van dat
plan toegesneden moeten zijn op de gevaren en risico’s
die aan het relevante project zijn verbonden.

In het plan moeten de volgende partijen bij naam worden genoemd:
• alle opdrachtgevers en de naam van de hoofdopdrachtgever (indien er meer dan één is en besloten is
om een van de partijen partij als hoofdopdrachtgever
te benoemen);
• bouwdirecties;
• coördinatoren;
• alle ontwerpers (ongeacht wie hen heeft aangesteld
of nog zal aanstellen);
• alle werkgevers (ongeacht wie hen heeft aangesteld
of nog zal aanstellen);
• alle aannemers (ongeacht wie hen heeft aangesteld
of nog zal aanstellen);
• alle sociale partners die specifiek genoemd moeten
worden;
• alle andere lokale partijen die belang hebben bij het
project (bijv. vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen, (gekozen) ambtsbekleders en hun
medewerkers en andere belangengroepen);
• alle overige partijen die als belanghebbende aangemerkt kunnen worden (bijv. leveranciers van materialen
of materieel als onderdeel van het bouwwerk of om tijdens de bouwwerkzaamheden te gebruiken e.d.);
• veiligheidssupervisors van parallelle industriële activiteiten.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de inhoud
van een plan zich gedurende de looptijd van een
bouwproject moet ontwikkelen. Zo zal het opnemen
van sommige onderwerpen in de voorbereidingsfase
van het plan wellicht nog niet mogelijk zijn, maar is de
betreffende informatie wel relevant en beschikbaar
naarmate het project vordert.
Bijlage 5 kan ook als checklist voor kleinere projecten
worden gebruikt, mits er een praktische aanpak wordt
gekozen voor het vaststellen van de inhoud van het
plan. Een veiligheids- en gezondheidsplan dient uitsluitend de onderwerpen te bestrijken die op dat project van toepassing zijn.
Veiligheids- en gezondheidsplannen kunnen aan de
hand van de volgende vier hoofdstukken opgesteld
worden.
1. Algemene informatie over het project
2. Projectspecifieke informatie en informatiebronnen
3. Informatie over de wijze van projectbeheer
4. Procedures voor het verstrekken van informatie
voor het veiligheids- en gezondheidsdossier

1. Algemene informatie over het project
Beschrijving van het project
Die beschrijving dient een volledig beeld te geven
van alles wat er bij het project komt kijken, inclusief
de voorbereidende werkzaamheden, een eventuele
gefaseerde overdracht van de bouwplaats, de oplevering van het voltooide bouwwerk en het mogelijke gemeenschappelijke gebruik van de bouwplaats samen
met de opdrachtgever.
De nadruk dient hierbij te liggen op de kwesties die
relevant zijn voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en
gezondheid van werknemers en van alle andere mensen die schadelijke gevolgen van het bouwproject
kunnen ondervinden.
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Het verdient aanbeveling om deze informatie in tabelvorm weer te geven zodat de partijen en hun respectieve bijdragen eenvoudig terug te vinden zijn. Naar
alle waarschijnlijkheid zal die lijst groter worden naarmate het project zich ontwikkelt.

Verwachtingen van opdrachtgevers over de
wijze waarop het project uitgevoerd zal worden en over de gehanteerde prestatiecriteria
voor veiligheid en gezondheid
In dit gedeelte krijgen opdrachtgevers de gelegenheid om hun beleidsdoelstellingen duidelijk te maken
en het belang te onderstrepen dat zij hechten aan het
beschermen van de veiligheid en gezondheid van iedereen die in de loop van het project aan risico’s blootgesteld zou kunnen worden.
De prestatiecriteria van opdrachtgevers kunnen een
uiteenlopend karakter hebben. Vaak worden er criteria
voor het incidentiepercentage van letselschade/ongevallen en arbeidsongeschiktheid gebruikt, maar daarbij gaat het in wezen uitsluitend om historische gegevens die een indicatie geven van wat er mis is gegaan.
Daarom dient de voorkeur te worden gegeven aan meer
positieve prestatie-indicatoren. Dergelijke indicatoren
kunnen activiteitenniveaus meten (bijv. het aantal audits gericht op preventie en de hoeveelheid veiligheidsintroducties, beoordelingen van de arbeidsgerelateerde
gezondheid en georganiseerde veiligheidsbijeenkom-
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sten op de bouwplaats). Die indicatoren kunnen ook
effectief gebruikt worden om positieve resultaten te
meten van een veilige uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld op basis van de auditscores op het
gebied van veiligheid en gezondheid (voor zowel activiteiten op de bouwplaats zelf als voor de resultaten van
het toepassen van preventiestrategieën door andere
betrokken partijen, zoals ontwerpers en coördinatoren).

2. Projectspecifieke informatie en
informatiebronnen
Tekeningen en specificaties ten behoeve van een project kunnen als essentiële informatiebronnen worden
aangemerkt. In dergelijke documenten wordt echter
doorgaans aan andere kwesties aandacht besteed dan
aan de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
Hoewel sommige gedeelten als nuttige referentiepunten kunnen worden gebruikt, dienen er meer inspanningen geleverd te worden om de veiligheids- en gezondheidsaspecten in het plan beter te onderbouwen.

Inventariseren van gevaren die aan het project
zijn verbonden
Het is nuttig om een gevarenregister samen te stellen
onder vermelding van de brondocumenten waar nadere informatie gevonden kan worden.
Mogelijke gevaren (de lijst is niet uitputtend) op de
bouwplaats kunnen o.a. verband houden met:
• de bestaande faciliteiten en installaties op of onder
de grond en alle eventuele bijbehorende structurele
zwakheden, instabiliteiten, fragiele daken e.d.;
• (potentiële) operationele/actieve voorzieningen op
de bouwplaats of faciliteiten die de bouwplaats van
elektriciteit en gas e.d. voorzien, al dan niet met een
permanent of tijdelijk karakter;
• de aanwezigheid van gevaarlijke materialen (met
name asbest) en stoffen in of op de bouwplaats en in
de faciliteiten en installaties dan wel in opslag of transit;
• negatieve geologische omstandigheden;
• verontreinigde grond;
• de aanwezige waterbeddingen en overstromingsrisico’s;
• de ondergrondse en bovengrondse (nuts)-voorzieningen;
• de doorlopende werkzaamheden van de opdrachtgever tijdens de bouwwerkzaamheden en de bijbehorende procesrisico’s en -gevaren;
• als hiervoor, maar dan in verband met de werkzaamheden van andere partijen;
• werkzaamheden tussen of in de buurt van weg-, trein,
vaar- of vliegverkeer;
• werkzaamheden in of in de buurt van publieke ruimten, met name als zich daar kwetsbare mensen als
kinderen, gehandicapten en ouderen bevinden;
• verplichtingen om toegangsroutes naar en faciliteiten en werkruimten voor anderen te onderhouden
gedurende de werkzaamheden;
• andere bouwwerkzaamheden die tijdens het project
worden uitgevoerd;
• alle overige projectrisico’s die voortvloeien uit de bestaande omgeving en die speciale aandacht vereisen.

Inventariseren van off-site gevaren waarmee
rekening gehouden moet worden
Ook voor deze gevaren is het samenstellen van een
overzicht zinvol. Mogelijke off-site gevaren (de lijst is
niet uitputtend) kunnen o.a. verband houden met:
• de bovengenoemde gevaren, maar dan met betrekking tot de activiteiten op of risico’s als gevolg van
nabij gelegen percelen, en:
• het gebruik van nabij gelegen locaties dat eventueel
gevolgen voor de veiligheid en gezondheid met zich
meebrengt (bijv. voor kwetsbare mensen, zoals jongeren, lichamelijk zwakkere mensen en ouderen, en
de exploitatie van zeer risicovolle industriële activiteiten of de aanwezigheid van hogesnelheidsvervoerssystemen e.d.);
• de toegangswegen en eventuele beperkingen in hun
gebruik die tot problemen kunnen leiden;
• beperkingen van de bouwactiviteiten vanwege de
lokale ruimtelijke ordening of andere factoren (bijv.
overstromingen, overvliegend luchtverkeer en werkzaamheden grenzend aan een spoorweg die door
hogesnelheidstreinen wordt gebruikt);
• alle overige projectrisico’s die voortvloeien uit de bestaande omgeving en die speciale aandacht vereisen.

Inventariseren van risico’s als gevolg van het
ontwerp die waarschijnlijk niet voor iedereen
voor de hand liggen (inclusief ongebruikelijke
risico’s)
Ontwerpers die de in deze handleiding aanbevolen
gestructureerde aanpak tijdens het ontwerpproces
hanteren, zullen geëvalueerd hebben of hun ontwerpen risico’s voor het project met zich meebrengen
waar andere mensen mogelijk niet zo snel aan zullen
denken (inclusief ongebruikelijke risico’s). Dergelijke
risico’s dienen in dit gedeelte van het plan vermeld te
worden in combinatie met een verwijzing naar aanvullende informatie.

Inventariseren van werkzaamheden waaraan
bijzondere risico’s zijn verbonden zoals vastgelegd in bijlage II bij de bouwplaatsenrichtlijn
In bijlage II bij de bouwplaatsenrichtlijn worden tien
werkzaamheden genoemd die naar verwachting bijzondere risico’s met zich meebrengen. Dat overzicht
is niet uitputtend en degenen die veiligheids- en gezondheidsplannen opstellen (of daar een bijdrage aan
leveren) kunnen in bepaalde situaties constateren dat
er ook nog andere werkzaamheden met een bijzonder
risico zijn. Werkzaamheden waarbij sprake is van een
of meer van die bijzondere risico’s dienen in dit gedeelte vermeld te worden en, ook in dit geval, moet er naar
aanvullende informatie worden verwezen.
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Inventariseren van andere informatiebronnen die
relevant voor de veiligheid en gezondheid zijn
Wellicht dat de betrokken partijen bij het project nog
meer relevante informatiebronnen in kaart hebben
gebracht die in het plan genoemd kunnen worden.
Daarbij kan het om projectspecifieke informatie (bijv.
normen van de opdrachtgever) of meer algemene
(bijv. nationale en internationale normen) gaan.

3. Informatie over de wijze van
projectbeheer
Indien de organisatie en de procedures voor het beheer van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid in de voorbereidings- en uitvoeringsfase verschillend zijn, dient in dit gedeelte informatie over beide
fasen te worden verstrekt.
Die informatie dient betrekking te hebben op de wijze
waarop het project als geheel beheerd gaat worden,
waarbij aandacht aan alle betrokken partijen wordt
besteed en niet alleen aan de partijen op de bouwplaats (hoewel die laatste groep uiteraard van essentieel belang is).
De belanghebbenden dienen een gestructureerde
aanpak van het beheer van de arbeidsgerelateerde
veiligheid en gezondheid overeen te komen. De nadere bijzonderheden hieromtrent moeten in het veiligheids- en gezondheidsplan worden opgenomen.
Met het oog op een bruikbaar en praktisch resultaat
is het belangrijk dat de organisatie en de procedures
adequaat zijn afgestemd op de aard en de omvang van
het project. Daarbij dienen de bijbehorende gevaren
en risico’s tegen de achtergrond van een effectief risicobeheer, centraal te staan.
Coördinatoren tijdens de voorbereidingsfase van een
project dienen bij de ontwikkeling van het plan nauw
met andere partijen samen te werken, met name met:
• de coördinator voor de uitvoeringsfase van het project;
• de werkgevers en aannemers die het werk op de
bouwplaats aansturen; en
• de partijen die bij activiteiten met een hoog risico betrokken zijn.
De kwesties die in dit verband doorgaans aan de orde
gesteld dienen te worden, zijn o.a. (NB: ook dit overzicht is niet uitputtend) de volgende.

Beheerprocedures
De procedures voor het projectbeheer van de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid dienen duidelijk beschreven te zijn zodat alle betrokken partijen
weten wat er van hen verwacht wordt. Daarbij kunnen
de volgende aspecten een rol spelen:
• het afspreken en formuleren van doelstellingen op
veiligheids- en gezondheidsgebied;
• de organisatie, regelingen en procedures voor het
projectbeheer van die veiligheid en gezondheid;
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• de wijze van en middelen voor de coördinatie
samenwerking tussen alle betrokkenen, inclusief ontwerpers (d.w.z. dus niet alleen tussen de aannemers);
• het ontwikkelen en uitwisselen van risicobeoordelingen en method statements met aandacht voor:
-- de volgorde en timing van activiteiten en de toewijzing van werkgebieden om de veiligheid en
gezondheid te waarborgen (in de bouwplannen
van het project dient terdege rekening gehouden
te worden met dergelijke veiligheids- en gezondheidskwesties);
-- de procedures voor het raadplegen van werknemers;
• speciale initiatieven, publiciteit e.d. voor het promoten van een betere arbeidsgerelateerde veiligheid en
gezondheid; en
• het controleren van de naleving van het veiligheidsen gezondheidsplan en van de bijbehorende resultaten gecombineerd met een onderzoek naar dingen
die mis kunnen gaan/mis zijn gegaan (inclusief near
misses).

Werknemersvoorzieningen
De betreffende procedures dienen de faciliteiten voor
beide seksen te bestrijken die nodig zijn voor:
• het omkleden;
• het veilig opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen, beschermende kleding, persoonlijke eigendommen en kleding;
• het drogen van kleding;
• het beschikbaar stellen van sanitaire voorzieningen
(inclusief douches met het oog op eventuele risico’s
en de persoonlijke hygiëne);
• het bieden van bescherming tegen extreme weersomstandigheden;
• het beschikbaar stellen van drinkwater;
• het bereiden en consumeren van eten en drinken;
• het nemen van rustpauzes;
• het beschermen van niet-rokers tegen tabaksrook;
• zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en gehandicapten; en
• verblijf- en ontspanningsaccommodaties indien de
aard van de werkzaamheden dat vereist.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
aard van de werkzaamheden en de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Bouwplaatsregels (waar nodig rekening houdend met andere industriële activiteiten op
de bouwplaats)
Bouwplaatsregels dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn zodat zij eenvoudig te begrijpen zijn.
Met het oog op hun doelmatigheid, dienen de regels
tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt te blijven. Zij moeten tijdens introductiebijeenkomsten e.d.
onder de aandacht gebracht worden van alle werkgevers, aannemers en werknemers voordat zij met hun
werkzaamheden op de bouwplaats mogen beginnen.
De regels dienen op duidelijk zichtbare plaatsen op de
bouwplaats aangeplakt te worden.
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Hoewel er vaak algemene bouwplaatsregels gebruikt
zullen worden, is het mogelijk dat er vanwege de betreffende gevaren en risico’s bij individuele projecten
ook specifieke regels vereist zijn.

Procedures voor gemeenschappelijke kwesties
De inhoud van dergelijke procedures is afhankelijk van
de aard van het project en van de uit te voeren werkzaamheden. De volgende aspecten kunnen daarbij
een rol spelen, waarbij de aandacht ook dient uit te
gaan naar de wijze waarop zij beheerd en gecoördineerd worden:
• een gemeenschappelijke aanpak van het veiligheidsen gezondheidsplan in verband met kwesties die elders in deze handleiding worden behandeld;
• een gemeenschappelijke aanpak van specifieke gevaren op de bouwplaats en daarbuiten die in een eerder stadium van het plan zijn geïnventariseerd;
• in- en uitgangen voor mensen en materieel en voor
het afleveren en verwijderen van materiaal en andere
bestellingen e.d.
• routes voor voetgangers en voertuigen op de bouwplaats en daaraan gerelateerd verkeersbeheer;
• de opslag van materiaal op de bouwplaats en daarbuiten;
• het beschikbaar stellen, gebruiken en onderhouden
van gedeelde:
-- toegangsroutes en toegangssystemen;
-- installaties, gereedschappen en uitrusting op de
bouwplaats;
-- mechanische handlingapparatuur;
-- tijdelijke voorzieningen en energiebronnen;
• het beveiligen en markeren van alle voorzieningen en
energiebronnen die een gevaar op kunnen leveren;
• beveiligingsmaatregelen tegen valpartijen en vallende materialen;
• de veiligheid van het publiek (in het bijzonder kwetsbare groepen) dat eventueel negatieve gevolgen van
de werkzaamheden kan ondervinden;
• brandbeveiligingsmaatregelen (algemene en procesrisico’s);
• een adequate afzetting/beveiliging van de bouwplaats;
• de risico’s die werknemers op de bouwplaats lopen
als gevolg van activiteiten van andere partijen op of
in de nabijheid van de bouwplaats;
• het schoonhouden van de bouwplaats en de bijbehorende voorzieningen en zorgen dat alles voortdurend in goede staat is;
• afvalbeheer;
• overleg met de sociale partners over arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties;
• veiligheidsbijeenkomsten;
• veiligheidsinspecties en -audits;
• instructies voor werknemers en bezoekers;
• trainingen voor aanvang van de werkzaamheden en
opfriscursussen (werkbesprekingen e.d.).
Het verdient aanbeveling om daarbij ook specifiek in
te gaan op de arbeidsgerelateerde gezondheid met
betrekking tot onderwerpen als:
• initiatieven om het gezondheidsbewustzijn te vergroten;

• aandacht voor algemene arbeidsgerelateerde gezondheidskwesties en voor aspecten die specifiek
aan bepaalde activiteiten zijn verbonden zoals:
-- gevaarlijke materialen en stoffen;
-- verontreinigde grond en installaties;
-- het manueel hanteren van lasten;
-- lawaai;
-- trillingen;
-- stof;
-- ioniserende en niet-ioniserende straling;
-- blootstelling aan de zon; en
-- biologische gevaren.
• Er dient daarbij speciale aandacht besteed te worden
aan de planning en organisatie van werkzaamheden
die schadelijke gevolgen voor de gezondheid op het
werk kunnen hebben.

Procedures voor het omgaan met project
risico’s die waarschijnlijk niet voor iedereen
voor de hand liggen (inclusief ongebruikelijke
risico’s)
In dit gedeelte wordt toegelicht op welke wijze ontwerpers informatie over dergelijke projectrisico’s in
kaart kunnen brengen en verspreiden. Coördinatoren
kunnen hieraan op soortgelijke wijze op basis van hun
specifieke deskundigheid een bijdrage leveren. Het
kan nuttig zijn om de gegevens in tabelvorm weer te
geven met verwijzingen naar nadere informatie.

Procedures om rekening te houden met werkzaamheden waaraan bijzondere risico’s zijn
verbonden
Op grond van de bouwplaatsenrichtlijn is vereist dat
werkzaamheden waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden (zie bijlage II bij die richtlijn) in het veiligheidsen gezondheidsplan opgenomen moeten worden. In
dat plan moeten die risico’s geïnventariseerd worden
vergezeld van een beschrijving van de specifieke maatregelen die nodig zijn om die risico’s te controleren.

Procedures om rekening te houden met andere activiteiten op de bouwplaats (inclusief
industriële activiteiten/exploitatiewerkzaamheden)
In de bouwplaatsenrichtlijn is voorgeschreven dat er
met dergelijke activiteiten rekening moet worden gehouden. In het plan dienen de bijbehorende risico’s
te worden geïnventariseerd en moet de wijze waarop
deze aangepakt worden, nader worden toegelicht.

Veiligheids- en gezondheidsprocedures met
het oog op een mogelijk gezamenlijk gebruik
van de bouwplaats samen met opdrachtgevers, en een eventuele overdracht aan die
opdrachtgevers
Het is mogelijk dat opdrachtgevers tijdens bepaalde
bouwfasen op of in de buurt van de bouwplaats activiteiten beginnen of voortzetten die niet-industrieel van
aard zijn. Die activiteiten kunnen gevolgen hebben
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voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid
van werknemers en anderen, zoals burgers in het algemeen. In dergelijke situaties dienen de procedures
beschreven te worden die van kracht zullen zijn om die
gevolgen te controleren. Een toelichting op de gevaren en risico’s kan in dat verband ook nuttig zijn.
De activiteiten tijdens de overdracht van een project
aan de uiteindelijke gebruiker kunnen ook tot onnodige risico’s leiden tenzij alle partijen specifiek aandacht
geven aan het coördineren en beheersen van die risico’s. De procedures die hiervoor gehanteerd worden,
dienen eveneens in het veiligheids- en gezondheidsplan te worden beschreven.

Procedures in geval van letsel/ongevallen en
noodsituaties
In die procedures dient op alle fronten rekening te
worden gehouden met de gevaren en risico’s voortvloeiende uit de bouwwerkzaamheden en de werkomgeving, inclusief risico’s als gevolg van industriële
en niet-industriële activiteiten en dergelijke.
Tot de kwesties die aandacht verdienen, behoren o.a.:
• de opleiding van EHBO-teams en de aanwezigheid
op de bouwlocatie van de benodigde uitrusting en
voorzieningen;
• de middelen voor reddingsoperaties en evacuaties;
• brandpreventie en de mogelijke respons bij een
brand en een eventuele evacuatie, inclusief de instructies en training vooraf en de aanwezigheid van
brandbestrijdingsapparatuur;
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• reacties op noodsituaties en evacuatieprocedures
voor andere voorzienbare incidenten;
• overleg met andere werkgevers en met de hulpdiensten; en
• procedures voor praktijkoefeningen.
Daarbij dient rekening gehouden te worden met
bijzondere risico’s bij incidenten op moeilijk bereikbare of gevaarlijke locaties, bijvoorbeeld bovenop
torenkranen, op hangtoegangen, in tunnels, in
ruimten onder overdruk en in besloten ruimten en
dergelijke.

4. Procedures voor het verstrekken van
informatie aan het veiligheids- en
gezondheidsdossier
Het kan nuttig zijn voor de betrokken partijen bij een
project als zij weten hoe en wanneer zij informatie
moeten bijdragen aan het veiligheids- en gezondheidsdossier. Zo is het eveneens nuttig om te weten
welke vorm die bijdragen moeten hebben. Gaat het
bijvoorbeeld om specifieke informatie of juist om
meer algemene informatie? Het verdient aanbeveling om in het plan ook aan deze kwesties aandacht
te besteden.
Daarnaast is het een goede zaak om een toelichting
te geven op de wijze waarop de coördinator voor de
voorbereidingsfase en die voor de uitvoeringsfase van
het project samen dienen te werken bij het opstellen
van het veiligheids- en gezondheidsdossier.

Bijlagen

Bijlage 6 — Veiligheids- en gezondheidsdossiers:
inhoudelijke suggesties
Inleiding
Veiligheids- en gezondheidsdossiers kunnen aan de
hand van de volgende vier hoofdstukken opgesteld
worden:
• algemene informatie over het project;
• projectspecifieke informatie en informatiebronnen;
• informatie over de wijze waarop ontwerpers rekening
hebben gehouden met gevaren die zich tijdens latere bouwwerkzaamheden (na de oplevering) kunnen
voordoen;
• verwijzingen naar andere informatiebronnen die relevant zijn voor de veiligheid en gezondheid.
Inhoud, vorm en format zijn uiteraard afhankelijk van
de aard van het project, de opdrachtgever en de te
verwachten gevaren en risico’s. Er dient te allen tijde
rekening te worden gehouden met de noodzaak dat
een dossier informatie moet bevatten die van nut kan
zijn bij latere ontwerp- en bouwwerkzaamheden. Hierbij dient een duidelijke nadruk gelegd te worden op
de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid van
werknemers en andere mensen die schadelijke effecten zouden kunnen ondervinden van die werkzaamheden. Specifieke aandacht dient daarbij uit te gaan
naar arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s omdat
deze vaak over het hoofd worden gezien.
Het is niet de bedoeling van een veiligheids- en gezondheidsdossier om een volledig verslag te geven
van alles wat er tijdens de eerdere bouwwerkzaamheden is gebeurd. Ook hoeft een dergelijk dossier geen
vergaarbak te zijn van een complete reeks „revisietekeningen” tenzij die allemaal van essentieel belang zijn
en dat is naar alle waarschijnlijkheid slechts in uitzonderlijke situaties het geval.

1. Algemene informatie over
het project
Beschrijving van het project
Die beschrijving dient een duidelijk beeld te geven
van wat het dossier nu precies inhoudt. Iemand die het
dossier leest, moet hieruit in ieder geval kunnen opmaken of de informatie op het gehele opgeleverde bouwwerk betrekking heeft of slechts op een deel ervan. Er
dient daarnaast ook een mogelijkheid te zijn om te registreren wanneer het dossier is bijgewerkt en om aan
te geven wat de aard en omvang en de beperkingen
van die aanpassingen zijn. Indien er kopieën gemaakt
zijn, dient er een systeem gehanteerd te worden om
te zorgen dat er één centraal „master-exemplaar” bewaard wordt.

Namen van de partijen die het bouwproject
hebben uitgevoerd
In dit gedeelte dienen de gegevens te worden vermeld
van de partijen die bij het project betrokken zijn geweest en die over informatie beschikken die weliswaar
relevant is voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en
gezondheid, maar die niet in het dossier is opgenomen
(zo kunnen ontwerpers van bijzonder complexe bouwwerken over grote hoeveelheden ontwerpinformatie
beschikken waarvan redelijkerwijs niet verwacht mag
worden dat die in het dossier worden opgenomen).

2. Projectspecifieke informatie en
informatiebronnen
Er kan overwogen worden om tekeningen en specificaties van het project op te nemen indien de informatie in het dossier daardoor beter te begrijpen is of
wanneer zij nuttige aanvullende informatie bevatten
die tijdens latere werkzaamheden relevant is voor de
arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.

Inventariseren van gevaren
Een overzicht van gevaren die niet voor iedereen meteen voor de hand liggen, kan nuttig zijn. Daarbij dient
vermeld te worden op welke locaties die gevaren zich
voordoen, hoe daar tot nu toe op gereageerd is en
waar nadere informatie over die gevaren gevonden
kan worden (bijv. onderzoeken naar verontreinigde
grond, naar asbest, naar de locatie van ondergrondse
(nuts-)voorzieningen of naar andere voorzieningen
waarvan de aanwezigheid niet meteen zichtbaar of
duidelijk is, en informatie over faciliteiten die eventueel mankementen kunnen vertonen).

Inventariseren van gevaren verband houdende met het ontwerp
Ontwerpers die de in deze handleiding aanbevolen gestructureerde aanpak tijdens het ontwerpproces hanteren, zullen geëvalueerd hebben of hun ontwerpen gevaren voor het project met zich meebrengen waar andere
mensen waarschijnlijk niet zo snel aan zullen denken
(inclusief ongebruikelijke risico’s). Dergelijke kwesties
dienen doorgaans in het gevarenoverzicht opgenomen
te worden tenzij het onwaarschijnlijk is dat zij zich na
voltooiing van het bouwproject zullen voordoen.
Gevaren waarvan verwacht mag worden dat deze zich
bij latere bouwwerkzaamheden kunnen voordoen,
zoals gevaren voortvloeiende uit ongebruikelijke
structurele oplossingen (bijv. pre- en postspanning en
potentiële instabiliteiten), uit het gebruik van gevaarlijke materialen en stoffen en uit beperkingen van de
draagcapaciteit van de vloeren e.d., dienen over het
algemeen ook vermeld te worden.

139

Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG (Bouwplaatsen)

Inventariseren van gevaren met een bijzonder
risico (bijlage II)
Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat latere
bouwwerkzaamheden tot bijzondere risico’s kunnen
leiden (zie bijlage II bij de bouwplaatsenrichtlijn), is het
verstandig om deze ook in het gevarenoverzicht op te
nemen.

3. Informatie over de wijze waarop
ontwerpers rekening hebben gehouden met gevaren die zich tijdens
latere bouwwerkzaamheden (na de
oplevering) kunnen voordoen
Periodiek onderhoud
Tijdens het ontwerpproces dienen ontwerpers overwogen te hebben op welke wijze periodiek onderhoud van
het bouwwerk veilig uitgevoerd kan worden. De betreffende informatie moet in het dossier opgenomen worden en hieruit moet duidelijk blijken hoe die werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (bijv. glazenwassen,
vervangen van bouwelementen en installaties met een
korte levensduur vergeleken met het bouwwerk waarvan zij deel uitmaken en het onderhoud van de voorzieningen in een gebouw). Hierbij dient een duidelijke nadruk te liggen op de mogelijke gevaren die zich kunnen
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voordoen. Andere kwesties die vaak in veiligheidsdossiers opgenomen worden, zijn o.a. toegangsmogelijkheden op hoogte, werken in besloten ruimten, middelen
voor het verplaatsen van zware installaties of uitrusting,
middelen voor isolatie, onderhoud, reparaties en vervanging van gevaarlijke installaties en uitrusting e.d., en
de isolatie van actieve/operationele installaties.

Andere omvangrijke bouwwerkzaamheden
Ontwerpers dienen eveneens in het ontwerpproces
rekening te hebben gehouden met de manier waarop
andere omvangrijke bouwwerkzaamheden die redelijkerwijs te voorzien zijn gedurende de gehele levenscyclus van het opgeleverde bouwwerk (inclusief
ontmanteling en sloop) uitgevoerd kunnen worden.
Ook in dit geval dient de relevante informatie in dit gedeelte vermeld te worden zodat het dossier een nuttige informatiebron vormt.

4. Verwijzingen naar andere informatiebronnen die relevant zijn voor de
veiligheid en gezondheid
Overwogen dient te worden of er nog andere relevante informatiebronnen zijn die in het veiligheids- en
gezondheidsdossier opgenomen kunnen worden.

Bijlagen

Bijlage 7 — Europese wetgeving
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Bijlagen

Overige richtlijnen inzake veiligheid
en gezondheid

Richtlijn 98/24/EG

Het verdient aanbeveling om de Eur-lex-website
(http://eur-lex.europa.eu) te raadplegen om te waarborgen dat u naar de actuele Europese wetgeving verwijst.

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische
agentia op het werk - PB L 131 5.5.98
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31998L0024:NL:HTML

Richtlijn 89/654/EEG

Richtlijn 1999/92/EG

Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november
1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen - PB L 393
30.12.1989
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31989L0654:NL:HTML

Richtlijn 89/656/EEG

Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30 november
1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het
werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door
de werknemers (derde bijzondere Richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) PB L 393
30.12.1989
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:1989:393:0018:0028:NL:PDF

Richtlijn 90/269/EEG

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen
lopen - PB L 023 28.01.2000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31999L0092:NL:HTML

Richtlijn 2000/54/EG

Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van
blootstelling aan biologische agentia op het werk PB L 262 17.10.2000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0054:NL:HTML

Richtlĳn 2002/44/EG

Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten
met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers - PB L 156 21.06.1990
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31990L0269:NL:HTML

Richtlĳn 2002/44/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de
risico’s van fysische agentia - PB L 177 06.07.2002
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2002:177:0013:01:NL:HTML

Richtlijn 90/270/EEG

Richtlĳn 2003/10/EG

Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en
gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere Richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG - PB L 156
21.06.1990
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31990L0270:NL:HTML

Richtlĳn 2003/10/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai) - PB L 43 15.02.2003
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32003L0010:NL:HTML

Richtlijn 92/58/EEG

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk PB L 245 26.8.1992
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31992L0058:NL:HTML

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming
van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling
aan carcinogene of mutagene agentia op het werk PB L 158, 30.4.2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2004:158:0050:0076:NL:PDF

Richtlijn 92/85/EEG

Richtlijn 2004/40/EG

Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992
inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de
gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie –
PB L 348 28.11.1992
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31992L0085:NL:HTML

Richtlijn 2004/37/EG

Richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 29 april 2004 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan
de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische
velden) - PB L 159 30.04.2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2004:159:0001:0026:NL:PDF
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Richtlijn 2006/25/EG

Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling) - PB L 114 27.04.2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2006:114:0038:01:NL:HTML

Richtlijn 2009/104/EG

Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij
het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op
de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) - PB L 260
03.10.2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:260:0005:01:NL:HTML
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Richtlijn 2009/148/EG

Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 30 november 2009 betreffende de
bescherming van werknemers tegen de risico’s van
blootstelling aan asbest op het werk - PB L 330 van
16.12.2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:330:0028:01:NL:HTML

Bijlagen

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES
PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET
COMITÉ VAN DE REGIO'S
over de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de gezondheid en veiligheid
op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) en 92/58/EEG
(veiligheidssignalering op het werk)
COM(2008)698
1.

INLEIDING

Met deze mededeling komt de Commissie haar toezegging1 na om de uitvoering van het
regelgevingskader te beoordelen met het oog op de verbetering daarvan.
Deze mededeling is hoofdzakelijk gebaseerd op de door de lidstaten verstrekte nationale
verslagen2 en een verslag van onafhankelijke deskundigen waarin de uitvoering van de twee
richtlijnen in alle betrokken particuliere en/of publieke economische sectoren wordt
geanalyseerd. Zij steunt ook op de resultaten van de in 2003 en 2004 in 15 lidstaten
uitgevoerde Europese inspectiecampagnes in verband met de veiligheid in de bouwsector,
recente Europese statistieken over arbeidsongevallen en de lessen die de Commissie heeft
getrokken uit de monitoring van de omzetting en de toepassing van de richtlijnen.
De beoordeling betreft de omzetting en de uitvoering van twee richtlijnen: Richtlijn
92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen3 en Richtlijn 92/58/EEG
van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheidsen/of gezondheidssignalering op het werk4, en wel alleen in de EU 15-landen. De Commissie
is van mening dat deze beoordeling voor de 12 nieuwe lidstaten ook een bron van veel nuttige
informatie voor de toepassing van de twee richtlijnen zal zijn.
2.

RECHTSGEVOLGEN

2.1.

Richtlijn 92/57/EEG

Uit de nationale verslagen van de lidstaten5 blijkt dat het formele effect van Richtlijn
92/57/EEG (vereenvoudiging, stroomlijning, consolidatie en codificatie) de lidstaten in staat
heeft gesteld om de bestaande nationale wetgeving te harmoniseren, te consolideren en bij te

1
2
3
4
5

NL

In de mededeling Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie
2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk, COM(2007) 62 definitief van 21.2.2007.
Bij de Commissie ingediend krachtens de artikelen 14 en 11 van de twee richtlijnen. Die artikelen zijn
later ingetrokken bij Richtlijn 2007/30/EG.
PB L 245 van 26.8.1992, blz. 6.
PB L 245 van 26.8.1992, blz. 23.
Twee lidstaten, die er groot belang aan hechtten dat de richtlijn objectief werd beoordeeld, hebben
gebruikgemaakt van door onafhankelijke externe consultants uitgevoerde onderzoeken/studies; in bijna
alle lidstaten hebben de sociale partners een zeer belangrijke rol gespeeld bij de opstelling van het
verslag.

2

NL
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werken. Sommige lidstaten zeggen echter dat de richtlijn niet van invloed is geweest op hun
juridische/administratieve beginselen.
Het inhoudelijke effect op de nationale wetgeving is in alle lidstaten aanzienlijk geweest.
Zelfs de landen die hebben gezegd dat zij reeds een gesofistikeerde nationale wetgeving
hadden, hebben daarin wijzigingen aangebracht om de basisbegrippen van de richtlijn over te
nemen. De richtlijn heeft geleid tot wezenlijke aanvullingen van alle nationale wetgevingen
inzake gezondheid en veiligheid op het werk, met name wat betreft ontwerp- en
bouwplaatscoördinatie, het veiligheids- en gezondheidsplan en het veiligheids- en
gezondheidsdossier.
De nieuwe aanpak van de preventie, met name door het vaststellen van de verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen op een bouwplaats, heeft kennelijk een
groot effect gehad.
2.2.

Richtlijn 92/58/EEG

De meeste lidstaten hebben de vroegere bepalingen inzake veiligheidssignalering tot
omzetting van Richtlijn 77/576/EEG gewoon ingetrokken en vervangen door nieuwe
wetgeving tot omzetting van Richtlijn 92/58/EEG. Sommige zeggen dat de nieuwe
bepalingen hun rechtskader hebben aangevuld, verruimd of bijgewerkt en een consolidatie
van de nationale bepalingen mogelijk hebben gemaakt.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voeren nieuwe voorschriften in met betrekking tot
signalering, waaronder mondelinge mededelingen en handseinen, niet onder de vorige
richtlijn vallende gezondheidssignalering, en nieuwe verplichtingen voor de werkgever in
verband met de informatie, opleiding en raadpleging van de werknemers; zij breiden ook de
werkingssfeer van de richtlijn uit tot alle activiteitssectoren.
3.

BEWUSTMAKINGS- EN FLANKERENDE
92/57/EEG EN 92/58/EEG

MAATREGELEN VOOR DE RICHTLIJNEN

Zodra de richtlijnen waren vastgesteld, hebben de Commissie en de lidstaten deze
bekendgemaakt en advies verstrekt over de uitvoering daarvan op bouwplaatsen en voor de
signalering op het werk. Het Europees jaar voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid
op het werk in 1992, de Europese gezondheids- en veiligheidsweken en de nationale
bewustmakingscampagnes zijn bijzonder nuttig geweest voor de verspreiding van informatie
en om de betrokkenen bewust te maken van hun verplichtingen. Het Europees Agentschap
voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, opgericht in 19946, heeft informatie- en
bewustmakingsactiviteiten in heel Europa ontplooid en heeft op zijn beurt het European
Construction Safety Forum opgericht ter bevordering van de uitwisseling van ervaringen
tussen de spelers in de sector en, met name, tussen midden- en kleinbedrijven (mkb's). Het
Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC)7 heeft ook handhavings- en
bewustmakingsinitiatieven genomen (Europese inspectiecampagnes).
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Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees
Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1).
Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1112/2005 (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 5.)
Besluit van de Commissie van 12 juli 1995 inzake de instelling van een Comité van hoge
functionarissen van de arbeidsinspectie (PB L 188 van 9.8.1995, blz. 11).
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De lidstaten hebben uitgebreide plannen opgesteld voor de bevordering van actieve preventie,
de bewustmaking van het belang van geïntegreerde preventie en de opstelling van praktische
richtsnoeren om de werkgevers en de werknemers te helpen bij de naleving van de nieuwe
wetgeving. In sommige lidstaten waren deze activiteiten gericht op sleutelspelers zoals
opdrachtgevers. Beroepsverenigingen, vakbonden en verenigingen van architecten en
ingenieurs hebben hun leden ook over de nieuwe wetgeving geïnformeerd via seminars,
vergaderingen, brochures en andere schriftelijke media. Ten slotte hebben sommige grote
bouwbedrijven hun eigen informatie voor hun werknemers en hun onderaannemers opgesteld.
4.

OMZETTING

Ondanks een diepgaande voorafgaande raadpleging van de sociale partners en de unanieme
goedkeuring door de Raad hebben de meeste lidstaten de twee richtlijnen niet binnen de
gestelde termijnen omgezet, wat aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor de praktische
uitvoering daarvan op de werkplek8.
Na de omzetting heeft de Commissie de conformiteit van de nationale wetgeving
gecontroleerd en met de nationale autoriteiten besprekingen gevoerd om eventuele problemen
te verduidelijken en op te lossen en de noodzakelijke correcties uit te voeren. Waar nodig
heeft zij uit hoofde van artikel 226 EG inbreukprocedures ingeleid. Bij de Commissie
ingediende klachten hebben ook waardevolle informatie opgeleverd die haar in staat heeft
gesteld om de zwakke punten in de nationale wetgeving aan te geven.
4.1.

Richtlijn 92/57/EEG

De uitvoering van Richtlijn 92/57/EEG is een complexe technische en administratieve
aangelegenheid; de nationale wetgeving wordt regelmatig door de lidstaten herzien en
bijgewerkt. Dit verklaart waarom de richtlijn in sommige lidstaten op zeer gefragmenteerde
wijze in verscheidene wetsteksten (in sommige gevallen meer dan 40) is omgezet, wat de
beoordeling bemoeilijkt. De beoordeling heeft verschillen in de nationale wetgeving aan het
licht gebracht die te wijten zijn aan het vorige regelgevingskader en het feit dat de richtlijn
minimumvoorschriften vaststelt en de lidstaten vrij laat om hogere niveaus van bescherming
te handhaven of vast te stellen9.
De voornaamste geconstateerde problemen met de naleving van de richtlijn hadden
betrekking op de werkingssfeer van de wetgeving, de definities, de aanwijzing van
coördinatoren, de projectvoorbereiding en -uitvoering, en de verantwoordelijkheden van
opdrachtgevers, bouwdirecties, coördinatoren en werkgevers.
In een aantal lidstaten ging de wetgeving echter verder dan de minimumvoorschriften van
Richtlijn 92/57/EEG, verduidelijkte bepaalde coördinatiekwesties en stelde procedures voor
een doeltreffende naleving van de richtlijn vast.
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In de meeste lidstaten zijn alle vertegenwoordigers van de bouwsector (sociale partners, architecten,
opdrachtgevers, bouwdirecties enz.) vooraf geraadpleegd en in de gelegenheid gesteld om deel te
nemen aan de omzetting van de richtlijn.
Zie punt 17 van het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-84/94 Verenigd Koninkrijk tegen Raad
[1996] Jurispr. I-5755.
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De geconstateerde nalevingsproblemen en het extreem hoge aantal
arbeidsongevallen in de bouwsector wijzen erop dat er moeilijkheden met het
begrijpen van Richtlijn 92/57/EEG bestaan, die worden aangescherpt door de
complexiteit van de nationale uitvoeringsmaatregelen.
Aanvullende niet-bindende instrumenten op Europees niveau om alle spelers in
staat te stellen hun rechten en plichten beter te leren kennen zouden een nuttig
middel kunnen zijn om de nationale toepassing van de richtlijn te verbeteren. De
Commissie is daarom in nauwe samenwerking met het Raadgevend Comité10 en de
diverse professionals in de sector begonnen aan de opstelling van een niet-bindende
leidraad voor de toepassing van de richtlijn.
4.2.

Richtlijn 92/58/EEG

Door haar speciale aard is de richtlijn in de meeste lidstaten bijna letterlijk omgezet. In de
zeer weinige gevallen waarin de richtlijn op incompatibele wijze had kunnen worden
omgezet, zijn de problemen opgelost via contacten met de bevoegde autoriteiten, zonder dat
daarbij verdere juridische actie nodig was.
5.

ACTIE IN HET VELD: DE PRAKTISCHE UITVOERING VAN RICHTLIJN 92/57/EEG

Een beoordeling van de situatie op de bouwplaatsen levert een verdeeld beeld op: in sommige
lidstaten heeft de uitvoering van de richtlijn inderdaad bijgedragen tot de verbetering van de
gezondheids- en veiligheidsomstandigheden en de preventie van ongevallen, terwijl er in
andere nog veel moet worden gedaan om aan de voorschriften te voldoen en de vruchten van
een doeltreffende preventie te plukken.
Ondanks alle geleverde inspanningen spreken de arbeidsongevallenstatistieken duidelijke taal:
de bouw is nog een hogerisicosector met twee keer zo veel ongevallen als het gemiddelde
voor alle activiteitssectoren en 2,5 keer zo veel dodelijke ongevallen11.
De richtlijn kent allen die op een bouwplaats werkzaam zijn een sleutelrol bij de preventie
toe. De uitvoering daarvan is daarom beoordeeld in termen van de invloed die elke groep op
de preventie heeft en van de bescherming tegen arbeidsrisico's. De belangrijkste conclusies
zijn:
Opdrachtgevers
De richtlijn legt de opdrachtgevers diverse verplichtingen op in verband met de uitvoering van
de preventiemaatregelen voor gezondheid en veiligheid. Deze verplichtingen kunnen voor
enige problemen zorgen.
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Besluit van de Raad van 22 juli 2003 tot oprichting van een Raadgevend Comité voor veiligheid en
gezondheid op de arbeidsplaats (PB C 218 van 13.9.2003, blz. 1).
Bron: gegevens Eurostat ESAW 2005.
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De opdrachtgevers vallen onder verscheidene categorieën, afhankelijk van:
– de betrokken sector: publiek of particulier;
– de grootte van de bouwplaats: groot, middelgroot, klein;
– de frequentie van de uitvoering van bouw- of civieltechnische werken: regelmatig of
occasioneel;
– de juridische entiteit: individuele personen, bouwbedrijven of projectontwikkelaars,
publieke woningcorporaties.
De inspanningen van de verschillende categorieën opdrachtgevers op het gebied van preventie
variëren aanzienlijk wegens verschillen in hun kennis van de wetgeving, in hun toewijzing
van middelen voor preventie en in hun motivering. Individuele personen die optreden als
opdrachtgever op occasionele, kleine bouwplaatsen, kennen over het algemeen hun
preventieverplichtingen niet, terwijl grote opdrachtgevers die regelmatig op grote
bouwplaatsen werken, normaliter weten wat hun verplichtingen zijn en een actieve rol spelen
bij de preventie van arbeidsrisico's. Laatstgenoemde opdrachtgevers zijn ervan overtuigd dat
preventie van essentieel belang is en uiteindelijk tot besparingen zal leiden, ook al trachten zij
de kosten zoveel mogelijk te beperken. Het grootste probleem dat deze opdrachtgevers zeggen
te hebben is de stijging van de kosten die door de nieuwe wetgeving en, met name, door de
coördinatie wordt veroorzaakt. Daarentegen staan individuele personen die occasionele
werkzaamheden uitvoeren zeer terughoudend tegenover de preventie, die zij zien als een
financiële en bureaucratische last, en zij menen dat hun verantwoordelijkheid ophoudt
wanneer zij een bouwcontract ondertekenen. Dit probleem vloeit echter niet direct voort uit de
richtlijn, die de lidstaten in staat stelt de verantwoordelijkheid voor de preventie toe te wijzen
overeenkomstig het type en de omvang van het bouwproject.
Slechte planning en tijdsdruk worden verscheidene malen vermeld als factoren die de
preventie van ongevallen en ziekten sterk ondermijnen. Opdrachtgevers die aandringen op
excessief korte uitvoeringstermijnen worden vaak genoemd als de oorzaak van deze
problemen.
Hoewel de richtlijn een natuurlijke of rechtspersoon niet verbiedt tegelijkertijd verscheidene
taken op zich te nemen, lijkt de combinatie van rollen zoals die van opdrachtgever en
coördinator praktische problemen op te leveren. Een opdrachtgever is vaak niet in staat de rol
van coördinator uit te voeren, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet de nodige vaardigheden of
kennis bezit.
Uit de analyse van de situatie in sommige lidstaten blijkt dat er behoefte bestaat aan
informatie, opleiding en bewustmaking van de verschillende categorieën opdrachtgevers
overeenkomstig de grootte van de bouwplaats (klein), de juridische entiteit (individuele
personen) en de aard van het werk (occasioneel of regelmatig). De nationale autoriteiten en de
beroepsverenigingen moeten het voortouw op dit gebied nemen.
Sommige lidstaten hebben reeds stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat in openbareaanbestedingscontracten wordt voorgeschreven dat goede normen inzake gezondheid en
veiligheid op het werk in acht moeten worden genomen. Deze praktijk zou door de andere
lidstaten moeten worden gevolgd.
Het was de bedoeling dat de opdrachtgevers – als degenen met de economische en financiële
middelen om de werken uit te voeren – de leidende rol zouden spelen in het preventiesysteem
van de richtlijn. Zij ontberen echter vaak de nodige kennis en vaardigheden. Daarom voorziet
de richtlijn erin dat zij een beroep kunnen doen op andere spelers, zonder dat zij zich daarbij
aan hun verantwoordelijkheid kunnen onttrekken.
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Bouwdirecties
Heel vaak speelt de opdrachtgever ook de rol van bouwdirectie. Om het beheer van de
preventie te verbeteren wanneer verscheidene bedrijven op een bouwplaats als
onderaannemers werken, kan de voor het werk verantwoordelijke hoofdaannemer ook
optreden als bouwdirectie in de zin van Richtlijn 92/57/EEG.
De bouwdirecties zijn in de regel vertrouwd met de coördinatie van de veiligheids- en
gezondheidsaangelegenheden tijdens de uitvoering van een project, maar zij betreuren dat bij
het ontwerp en de voorbereiding onvoldoende met de veiligheid rekening wordt gehouden en
zij vinden dat de verantwoordelijkheden van de bouwdirectie en de opdrachtgever duidelijker
moeten worden omschreven. Sommige bedrijven erkennen de waarde van de coördinatie maar
stellen de administratieve formaliteiten die zij met zich brengt minder op prijs. Zij wijzen ook
op de verwarring die bestaat tussen de taken van de coördinatoren en die van de
preventiediensten.
De grote bedrijven die zijn bezocht, kennen de voorschriften goed. Zij maken vaak gebruik
van preventiediensten en hun beroepsverenigingen verstrekken hun regelmatig informatie.
Kleine en microbedrijven blijken de regels niet zo goed te kennen en zelfs als zij die kennen,
zijn zij niet geneigd om veel aan preventie in het algemeen en coördinatie in het bijzonder te
doen. Midden- en kleinbedrijven die geen lid zijn van beroepsverenigingen ontberen de
nodige informatie, wat hun kennis over de gezondheid en veiligheid op het werk beperkt.
Bovendien geldt het volgende: hoe langer de onderaannemingsketen, hoe groter het tekort aan
informatie. Naar de mening van de opdrachtgevers en de bouwdirecties verwatert de
verantwoordelijkheid door lange onderaannemingsketens. Alleen de kleine bedrijven aan het
begin van de onderaannemingsketen kunnen profiteren van de ervaring en goede praktijken
van de hoofdaannemer.
Preventie is vaak sterk ontwikkeld in onderaannemingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in de
uitvoering van bijzondere taken (bv. gasinstallatie of liftonderhoud).
Door een sterke samenwerking in de gehele uitvoeringketen is de kans groter dat
bij goed geplande, beheerde en gecoördineerde bouwprojecten de gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften beter worden nageleefd. Ook is de kans groter dat
daardoor commerciële voordelen ontstaan in termen van minder arbeidsverzuim,
minder afval en minder kans dat de begroting wordt overschreden. Iedereen in de
uitvoeringsketen – zowel opdrachtgevers als aannemers – moet zich hiervan
bewust zijn en dienovereenkomstig handelen.
Gezien de moeilijkheden om de bedrijven te bereiken die in de uitvoeringsketen
het verst van de hoofdaannemer af staan, blijft onderaanneming een kwestie die
grondig moet worden bekeken. Zij is ook van invloed op de handhaving van de
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. De Commissie moet aandacht besteden
aan dit probleem in het kader van de communautaire strategie voor 2007-12.
Architecten, ingenieurs en consultancybedrijven
Hoewel de richtlijn niet uitdrukkelijk verwijst naar architecten, ingenieurs en
consultancybedrijven, is deze groep toch geëvalueerd omdat de ontwerper een sleutelrol
speelt bij de voorbereiding van een project en daarom belangrijk is voor de preventie van de
arbeidsrisico's op bouwplaatsen.
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De architecten en ingenieurs die projecten ontwerpen, hebben duidelijk gesteld dat zij de
voorschriften kennen maar het niet helemaal eens zijn met de nieuwe opgelegde maatregelen.
Zij zijn er geen voorstander van dat de opdrachtgever een coördinator voor de ontwerpfase
aanwijst, aangezien dit volgens hen hun creatieve vrijheid aantast.
In sommige lidstaten treden architecten en ingenieurs echter vaak op als coördinator in de
ontwerpfase. Dit heeft de arbeidomstandigheden op de bouwplaats sterk verbeterd doordat
wordt voorzien in een collectieve bescherming en signalering. De meeste ontwerpers van
projecten aanvaarden de filosofie die schuilgaat achter de coördinatie maar staan huiverig
tegenover het opnemen van meer verantwoordelijkheid. Sommigen maken melding van de
problemen die zij ondervinden als zij opdrachtgevers en bouwdirecties ervan willen
overtuigen dat zij de nodige preventiemaatregelen moeten nemen. De architecten bekritiseren
ook het formalisme van bepaalde nationale voorschriften voor kleine bouwplaatsen en de
verschillende interpretaties waartoe deze aanleiding kunnen geven.
Preventieve gezondheid en veiligheid wordt in de ontwerpfase vaak niet in het
project geïntegreerd omdat de veiligheidsomstandigheden tijdens de uitvoering en
het latere gebruik en onderhoud geen belangrijke factor zijn bij het maken van de
ontwerp-/architecturale keuzes.
Er moet in alle lidstaten nog een lange weg worden afgelegd voordat de
preventiecultuur effectief ingang kan vinden in de ontwerpfase.
Om dit te bereiken moeten de bevoegde nationale autoriteiten een inspanning
leveren om projectontwerpers op scholen voor beroepsonderwijs en op de
universiteit een passende opleiding te verschaffen, waarbij preventie een
sleutelonderdeel van het leerprogramma wordt.
Coördinatoren
De coördinator moet volgens Richtlijn 92/57/EEG de uitvoering van de verschillende
gezondheids- en veiligheidsbepalingen door degenen die betrokken zijn bij de voorbereiding
en de uitvoering van een project coördineren.
De richtlijn geeft niet aan welke competenties vereist zijn om in de voorbereidings- en de
uitvoeringsfase van een project als coördinator op te treden. Er bestaan grote verschillen
tussen de lidstaten. Sommige hebben de competenties en/of vaardigheden van de
coördinatoren zeer gedetailleerd beschreven, waarbij zij soms zelfs voorschrijven dat zij een
specifieke opleiding of een combinatie van opleiding en ervaring moeten hebben. Andere
schrijven gewoon voor dat er coördinatoren moeten zijn, zonder dat daarbij formeel een
specifiek competentieniveau wordt voorgeschreven.
De competenties die door de lidstaten van de coördinatoren worden verlangd om
hun taken te kunnen vervullen vertonen aanzienlijke verschillen, waardoor de
coördinatienorm van lidstaat tot lidstaat verschilt.
De in het veld uitgevoerde beoordeling geeft aan dat de uitvoering van de richtlijn
zou verbeteren als de lidstaten enkele minimale competentiecriteria zouden
invoeren, afhankelijk van de omvang en/of het type/de aard van de risico's op de
bouwplaats. Basiscriteria voor de beoordeling en het bewijs van de competentie
van de coördinator zijn van essentieel belang. De Commissie zal in samenwerking
met de lidstaten de ontwikkeling van dergelijke criteria aanmoedigen.
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Alle spelers in de bouwsector geven aan dat de coördinator in een te laat stadium van het
bouwproces wordt aangewezen. De werknemersvertegenwoordigers hebben gewezen op een
reëel gebrek aan coördinatie in de ontwerpfase. Uit de beoordeling blijkt ook dat er in de
voorbereidingsfase van een project een groot gebrek aan coördinatie (en controle) bestaat; de
coördinatie is slechts effectief in de uitvoeringsfase.
Omdat bij de projectvoorbereiding geen rekening wordt gehouden met de preventie van de
arbeidsrisico's voordat het ontwerp wordt afgerond, moet het gebrek aan planning van de
risicopreventie in de uitvoeringsfase worden verholpen. Dit zou een van de redenen kunnen
zijn voor het extreem hoge aantal ongevallen in deze sector in vergelijking met andere
sectoren. Deze situatie belemmert ook de preventie van de arbeidsrisico's tijdens de gehele
levensduur van een project, met name in verband met bouw, instandhouding, onderhoud en
zelfs sloop.
De attitudes op dit gebied zouden kunnen worden veranderd, als de nationale wetgeving zou
voorschrijven dat specifieke preventiemaatregelen in verband met het voorwerp van de
opdracht door de aanbestedende diensten systematisch worden opgenomen in de technische
specificaties voor de uitnodigingen tot inschrijving en in de contractuele bepalingen voor de
uitvoering van de opdracht en het kwaliteitsbeheer.
Voor de projectuitvoeringsfase bestaan verschillende scenario's. Sommige lidstaten bepalen
dat de coördinator de architect of ingenieur die het gebouw heeft ontworpen of de
hoofdaannemer op de bouwplaats (bouwdirectie) moet zijn. In andere lidstaten kunnen de
coördinatoren onafhankelijke natuurlijke of rechtspersonen zijn of deel uitmaken van de
organisaties of bedrijven van de opdrachtgevers.
Ook al vindt op de bouwplaats coördinatie plaats, deze is zeer vaak nog minimaal. Een gebrek
aan coördinatie bij het ontwerp tast de kwaliteit van het werk van de coördinator in de
uitvoeringsfase aan. Aangewezen bouwplaatscoördinatoren worden vaak geconfronteerd met
gezondheids- en veiligheidsproblemen die moeilijk op te lossen zijn omdat er bij de
voorbereiding van het project geen rekening mee is gehouden. Daarnaast spelen nog
gezagsproblemen: soms begrijpen andere spelers niet wat de taak van de coördinator is en
zelfstandigen en onderaannemers op de bouwplaats zijn weinig geneigd om het gezag van de
coördinator te erkennen.
Daarentegen zijn de relaties tussen de coördinator en de werknemers zeer goed wanneer de
coördinator onafhankelijk is (d.w.z. dat hij noch met de bouwdirectie, noch met de architect
of ingenieurs enz. is verbonden), wat het voor de werknemers gemakkelijker maakt om hem
of haar te informeren over preventieproblemen die zij niet geneigd zijn om te rapporteren aan
de persoon die voor de uitvoering van het werk op de bouwplaats verantwoordelijk is. Het is
gemakkelijker dit vertrouwen op te bouwen als de coördinator de bouwplaats regelmatig
bezoekt.
Op grote bouwplaatsen is de situatie in haar geheel aanvaardbaar en is er een doeltreffende en
doelmatige coördinatie. Op kleine en middelgrote bouwplaatsen is de situatie echter zeer
verschillend en wordt de richtlijn zelden uitgevoerd. Op kleine particuliere bouwplaatsen
wordt de coördinatie bijna altijd genegeerd en beperkt tot "naleving van de administratieve
voorschriften"; de coördinator wordt vaak laat aangewezen en kleine bedrijven beschouwen
coördinatie over het algemeen als "optioneel".
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De moeilijkheden in verband met een doeltreffende coördinatie moeten aan de
orde komen bij de ontwikkeling van niet-bindende instrumenten om ervoor te
zorgen dat de essentiële preventietaken op eenvoudige en evenredige wijze
worden uitgevoerd, rekening houdend met de grootte en de risico's van de
bouwplaats.
Werknemers
In veel lidstaten zijn de werknemers in de bouwsector van verschillende nationaliteiten, wat
aanleiding geeft tot communicatie- en begripsproblemen. Taalbarrières maken het voor de
werknemers moeilijker om de veiligheids- en gezondheidsinstructies voor het gebruik van
machines en chemische stoffen te volgen. Migrerende werknemers blijken minder goed
opgeleid en geïnformeerd dan andere werknemers, wat de preventie van arbeidsrisico's
betreft. Vaak kunnen het ontbreken van een preventiecultuur en een verschillende perceptie
van fundamentele waarden werknemers ertoe brengen om onaanvaardbare risico's te nemen.
Onderwijs en opleiding op het gebied van de gezondheids- en veiligheidspreventie zijn van
fundamenteel belang voor de verbetering van deze situatie.
De vertegenwoordigers van de bouwarbeiders spelen een sleutelrol bij de dagelijkse naleving
van goede preventiepraktijken, met name op kleine bouwplaatsen waar de bouwdirectie en de
coördinator niet altijd aanwezig zijn. Volgens de vertegenwoordigers van de werknemers is er
dankzij de richtlijn echte vooruitgang geboekt in verband met hygiënemaatregelen
(kleedruimten, kantines, sanitaire voorzieningen) en de toegang tot bouwplaatsen.
De werknemers zeggen dat zij de rol of de verplichtingen van de coördinator in de
ontwerpfase niet begrijpen, maar zij zijn meer vertrouwd met de taak van de coördinator in de
uitvoeringsfase.
De opdrachtgevers zeggen dat de werknemers geen proactieve attitude ten aanzien van
preventie aannemen, maar tevreden zijn met de uitvoering van hun taken zonder zich te
bekommeren om de gevolgen voor hun gezondheid en veiligheid.
Uit de beoordeling op de bouwplaatsen blijkt dat er naast een algemeen gebrek
aan opleiding belangrijke communicatie- en begripsproblemen bestaan, die nog
worden aangescherpt wanneer migrerende werknemers op de bouwplaats
werken. Opleidingsprogramma's van het type "Safe Pass"12 kunnen tot
voorbeeld strekken.
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de werknemers op de bouwplaats
zou de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren.
Werknemers menen vaak dat inspecties op de bouwplaats deel uitmaken van de
taken van de coördinatoren, met name wat het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen betreft.

12

NL

Het "Safe Pass Health and Safety Awareness Training Programme" is een opleidingsprogramma van
één dag, dat wordt verstrekt door de Ierse autoriteit voor opleiding en werkgelegenheid. Safe Pass heeft
tot doel ervoor te zorgen dat alle bouwarbeiders in Ierland beschikken over een basiskennis op het
gebied van gezondheid en veiligheid, zodat zij op bouwplaatsen kunnen werken zonder een risico te
vormen voor zichzelf of anderen die door hun handelingen kunnen worden getroffen.
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Zelfstandigen
Het aantal zelfstandigen op bouwplaatsen neemt in alle lidstaten gestaag toe als gevolg van
een groeiende tendens naar meer onderaanneming. Deze situatie wordt behandeld in artikel 10
van Richtlijn 92/57/EEG dat voorschrijft dat zelfstandigen op bouwplaatsen aan bepaalde
verplichtingen moeten voldoen en de aanwijzingen van de coördinatoren moeten volgen.
Zelfstandigen die renovatiewerkzaamheden voor particuliere opdrachtgevers uitvoeren,
vormen een groot probleem, aangezien zij dienstverleners en geen onderaannemers zijn; zij
werken gewoonlijk zonder enig technisch toezicht en zijn vaak zelfs niet op de hoogte van de
wetgeving.
De bevoegde autoriteiten moeten specifieke bewustmakingscampagnes voor
zelfstandigen voeren. De opdrachtgevers en de bedrijven die een beroep doen op
zelfstandigen moeten de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en veiligheid
en voor de gevolgen van hun handelingen voor andere werknemers op zich
nemen.
Preventiediensten
De nieuwe wetgeving heeft over het algemeen geleid tot een toename van het aantal
consultants op het gebied van de gezondheid en veiligheid op het werk, maar deze worden
alleen betrokken bij de uitvoeringsfase van het project en niet bij de ontwerp- en
voorbereidingsfasen.
In sommige lidstaten zijn de preventiediensten zeer actief geweest bij het verstrekken van
opleidingen en informatie, met name voor coördinatoren en opdrachtgevers. Zij stellen echter
dat zij niet beschikken over de nodige middelen om in de ontwerpfase in te grijpen.
Aan de preventiediensten moet een meer actieve rol worden toegekend bij het verstrekken van
opleidingen op de bouwplaats en het verschaffen van informatie aan de werknemers.
5.1.

Vereiste documenten: daadwerkelijke preventie of alleen maar bureaucratie?

Een van de belangrijkste punten van kritiek in verband met Richtlijn 92/57/EEG is de
toename van de administratieve lasten en de onevenredige kosten die daaruit voortvloeien
voor de bedrijven, met name het mkb.
De richtlijn voorziet in drie soorten documenten, bedoeld om volledig rekening te kunnen
houden met de gezondheids- en veiligheidsaspecten in alle bouwfasen: van ontwerp tot
uitvoering, tijdens gebruik en onderhoud, tijdens renovatie en inrichting en, eventueel, tot en
met sloop.
Voorafgaande kennisgeving
Krachtens artikel 3 van Richtlijn 92/57/EEG moet in bepaalde gevallen een voorafgaande
kennisgeving met administratieve informatie over de bouwplaats door de opdrachtgever of de
bouwdirectie worden opgesteld en op de bouwplaats worden aangeplakt. In de meeste
gevallen moet deze voorafgaande kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt
binnen de door de nationale wetgeving vastgestelde termijnen. Het is vaak de coördinator, die
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pas wordt aangewezen wanneer het project al ver is gevorderd, die de opdrachtgever ertoe
aanzet om aan deze eis te voldoen.
De wijze waarop de voorafgaande kennisgeving wordt opgesteld en naar de bevoegde
autoriteiten wordt gezonden, verschilt van lidstaat tot lidstaat. Vaak wordt dit door de
coördinator gedaan, hoewel de richtlijn bepaalt dat het de taak van de opdrachtgever of de
bouwdirectie is.
Volgens de richtlijn is de voorafgaande kennisgeving bedoeld om basisinformatie te
verstrekken over de bouwplaats en de sleutelspelers, en het aantal werknemers, bedrijven en
zelfstandigen op de bouwplaats, maar zij is slechts nodig voor bepaalde categorieën
bouwplaatsen. Uit het oogpunt van de preventie wijst dit document de opdrachtgever en/of de
bouwdirectie op hun verplichtingen en stelt het de bevoegde autoriteiten in staat om ervoor te
zorgen dat aan deze verplichtingen wordt voldaan vanaf de ontwerpfase, voordat het werk
wordt aangevat.
De meeste lidstaten schrijven systematisch een voorafgaande kennisgeving voor,
hoewel zij volgens de richtlijn slechts voor bepaalde bouwplaatsen vereist is.
Om de bureaucratie te verminderen zouden de lidstaten kunnen nadenken over
de mogelijkheid tot combinatie van de voorafgaande kennisgeving met andere
administratieve procedures, zoals de afgifte van een bouwvergunning.
Veiligheids- en gezondheidsplan
Artikel 3, lid 2, van Richtlijn 92/57/EEG bepaalt dat de opdrachtgever of de bouwdirectie
erop toeziet dat er, vóór de opening van een bouwplaats, een veiligheids- en gezondheidsplan
wordt opgesteld. De coördinator stelt het plan op en specificeert de op de bouwplaats
geldende voorschriften.
Uit de beoordeling blijkt dat de kwaliteit van de plannen varieert van uitstekend tot
nauwelijks aanvaardbaar. In sommige gevallen doet de coördinator in de voorbereidingsfase
een beroep op de coördinator voor de uitvoeringsfase om hem te helpen bij de vaststelling van
de toe te passen veiligheidsmaatregelen. Het veiligheids- en gezondheidsplan moet betrekking
hebben op de op de bouwplaats toe te passen veilige werkmethoden en moet zo nodig worden
bijgewerkt. Het is van bijzonder belang als een grote hoeveelheid werk wordt uitbesteed.
Het plan is vaak gebaseerd op standaarddocumenten, met name in het geval van kleine
bouwplaatsen en kleine bedrijven, en wordt aldus een administratieve formaliteit in plaats van
dat het de specifieke maatregelen aangeeft die voor een bepaalde bouwplaats vereist zijn. In
andere gevallen is het niet meer dan een lijst van goede algemene preventiepraktijken,
ongeacht de bouwplaats.
De bedrijven die dit doen, voeren aan dat een bouwplaats constant verandert en niet de
opstelling rechtvaardigt van een zeer gedetailleerde planning die zeer snel achterhaald kan
zijn.
Een groot aantal ongevallen in de sector is echter te wijten aan een slechte planning en een
gebrek aan voorzorg. Dit bewijst dat het veiligheids- en gezondheidsplan niet louter een
bureaucratisch voorschrift is maar van cruciaal belang is voor de verbetering van de
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arbeidsomstandigheden, als het plan wordt aangepast aan de veranderingen van de situatie op
de bouwplaats.
Bovendien hebben de lidstaten in de praktijk zelden gebruikgemaakt van de door de richtlijn
geboden mogelijkheid om bedrijven vrij te stellen van de opstelling van een veiligheids- en
gezondheidsplan, hoewel dit een optie is die geldt in alle gevallen, behalve die welke in de
richtlijn worden vermeld (werken die bijzondere gevaren meebrengen en werken waarvoor
een voorafgaande kennisgeving vereist is). Het is in dit verband zeer frappant dat de
betrokkenen, wanneer over de door de richtlijn veroorzaakte administratieve lasten wordt
gesproken, geen kennis blijken te hebben of geen gewag maken van deze mogelijkheid.
Om de taken van de opdrachtgevers en de bouwdirecties te vergemakkelijken zal
een niet-bindende leidraad worden opgesteld met informatie over de
verschillende aspecten van het veiligheids- en gezondheidsplan en de door de
richtlijn geboden mogelijkheden om bedrijven vrij te stellen van de verplichting
om bepaalde documenten op te stellen ingeval de risico's de opstelling daarvan
niet rechtvaardigen.
Veiligheids- en gezondheidsdossier
Krachtens artikel 5 van de richtlijn stelt de projectcoördinator een dossier samen waarin de
voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen staan vermeld waarmee bij eventuele
latere werkzaamheden aan het project rekening moet worden gehouden. Dit dossier wordt
zelden aan het einde van de ontwerpfase opgesteld. Vaak is het de coördinator voor de
uitvoeringsfase die het dossier opstelt en het aan de opdrachtgever geeft wanneer het werk is
voltooid.
Dit dossier wordt vaak verward met het veiligheids- en gezondheidsplan en de opstelling
daarvan dreigt een routinezaak te worden. Voor kleine bouwplaatsen moet het veiligheids- en
gezondheidsdossier aan het type van het project aangepast zijn en eenvoudig worden
gehouden. Het mag alleen de relevante veiligheids- en gezondheidsinformatie bevatten die
voor het latere gebruik daarvan nodig is. De richtlijn staat uitdrukkelijk toe dat de inhoud van
het dossier aan de aard van het project wordt aangepast.
Sommige spelers beschouwen het veiligheids- en gezondheidsplan en het
veiligheids- en gezondheidsdossier als administratieve formaliteiten die geen
waarde toevoegen aan de gezondheid en veiligheid op de bouwplaats.
Het is duidelijk dat het doel van het veiligheids- en gezondheidsdossier en het
belang daarvan voor de preventie van de arbeidsrisico's bij latere werken nog
niet goed worden begrepen.
Voor kleine bouwplaatsen zijn de documenten vaak kopieën van
standaardmodellen die de feitelijke omstandigheden op de bouwplaats niet
weerspiegelen en geen waarde toevoegen in termen van verbetering van de
arbeidsomstandigheden.
Een niet-bindende leidraad zal dit probleem aanpakken met het oog op
verlichting van de administratieve lasten voor de bedrijven zonder dat
bescherming wordt verminderd, en de verbetering van het engagement en
persoonlijke betrokkenheid ten aanzien van de gezondheidsveiligheidsdocumenten.
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5.2.

De verantwoordelijkheid van de diverse spelers op de bouwplaats

Artikel 7 van Richtlijn 92/57/EEG stelt de verantwoordelijkheden van opdrachtgevers,
bouwdirecties en werkgevers vast.
In sommige gevallen beschrijven de nationale wetten ter omzetting van de richtlijn niet
duidelijk de taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgevers, bouwdirecties en
werkgevers. In de praktijk betekent dit dat elke speler zijn of haar verantwoordelijkheden
subjectief interpreteert en de taken en verantwoordelijkheden kunnen daarom door de ene
speler aan de andere worden gedelegeerd: de ontwerpers schuiven hun verantwoordelijkheden
af op de bedrijven, die hen daarna doorschuiven naar de onderaannemers; de coördinator in de
voorbereidingsfase trekt zich terug zodra de plannen en specificaties zijn voltooid, zelfs als
het gedetailleerde ontwerp nog niet is opgesteld.
Uit de beoordeling op de bouwplaatsen blijkt dat de opdrachtgevers vaak denken dat zij de
verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid op het werk aan de architect of de
bouwdirectie kunnen delegeren. Dit is niet toegestaan in lidstaten waar de
omzettingswetgeving bepaalt dat de opdrachtgever en niet de bouwdirectie voor de preventie
verantwoordelijk is. Opdrachtgevers menen nog steeds dat alleen de bouwdirecties
verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid op de bouwplaats. Dit geldt met name
voor kleine particuliere bouwplaatsen.
5.3.

Handhaving

De handhaving van de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 92/57/EEG valt over
het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsinspecties in de lidstaten.
In 2001 heeft het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) besloten om in
de gehele EU een handhavingcampagne in de bouwsector te voeren. De eerste campagne vond
plaats in 2003 in de toenmalige 15 lidstaten. Het was een inspectie- en informatiecampagne
betreffende de uitvoering van Richtlijn 92/57/EEG, met bijzondere nadruk op de preventie van het
vallen van hoogte. De inspectiecampagne van 2003 werd in 2004 herhaald en verruimd tot
vervoer op het werk, vallende voorwerpen en tillen van lasten.
Uit de resultaten van de campagne 2003 is gebleken dat er in verband met de coördinatie, het
veiligheids- en gezondheidsplan, de voorafgaande kennisgeving en het projectdossier een
positieve correlatie bestaat tussen de omvang van de bouwplaats en de mate van naleving van de
richtlijn, waarbij grote bouwplaatsen (meer dan 50 werknemers) veel beter scoren dan kleine.
Hoewel grote bouwplaatsen in de praktijk veiliger zijn dan kleine, is de mate van naleving van de
richtlijn nog ontoereikend (20-30% van de grote bouwplaatsen leeft de richtlijn niet na tegenover
40-50% van de kleine bouwplaatsen).
De resultaten van de campagne 2004 waren niet beter. De situatie op kleine bouwplaatsen blijkt
zelfs licht te zijn verslechterd, wat de conclusie van 2003 bevestigd dat het van essentieel belang
is dat de bouwsector meer aandacht besteedt aan de gezondheids- en veiligheidskwesties en de
arbeidsomstandigheden verbetert.
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6.

ACTIE IN HET VELD: PRAKTISCHE UITVOERING VAN RICHTLIJN 92/58/EEG

In de meeste lidstaten zijn de spelers vertrouwd met de veiligheids- en
gezondheidssignalering, aangezien deze reeds vóór de vaststelling van Richtlijn 92/58/EEG
werd gebruikt. Er zijn zeer weinig wijzigingen in de vorm, logo's, kleuren enz. van de
vroegere borden aangebracht, met als enige uitzondering de borden die de plaats van de
nooduitgangen bij brand aanduiden.
In de meeste lidstaten vragen de werkgevers om advies voordat zij bepaalde soorten borden
aankopen. Over het algemeen vragen zij welke borden moeten worden gebruikt en waar zij
het best kunnen worden geplaatst.
Hoewel de bedrijven in de meeste lidstaten goed op de hoogte waren van de wetgeving,
hebben zij deze niet altijd nageleefd omdat zij van mening waren dat de wetgeving marginaal
en complementair was.
In de regel waren de bedrijven meer vertrouwd met de brand- en
vluchtwegsignalering, aangezien dit de risico's zijn die het vaakst door de
bevoegde autoriteiten en de verzekeringsmaatschappijen worden belicht.
Hoewel de meeste bedrijven wisten dat zij gevaren moesten signaleren, waren
kleine bedrijven minder goed geïnformeerd dan grote bedrijven en in sommige
sectoren (bv. landbouwbedrijven, restaurants en hotels, bouwplaatsen) werden
de voorschriften minder goed nageleefd.
Risico's die direct verband houden met de hoofdactiviteit van het bedrijf
(bijvoorbeeld chemische risico's in chemische bedrijven) worden meer
gesignaleerd dan andere risico's (zoals die van het wegverkeer en het vervoer
van zware lasten).
De wetgeving wordt in nieuwe bedrijven consistenter toegepast dan in oude. Maar zelfs
wanneer aan de nieuwe signaleringswetgeving wordt voldaan, worden in de praktijk nog vele
tekortkomingen gesignaleerd. Vaak worden borden niet vernieuwd.
De gevolgen van de niet-naleving van de wetgeving kunnen zeer ernstig zijn. Het
ontbreken van borden ter aanduiding van de aanwezigheid van voertuigen op de
werkplek, hangende lasten, open afvoergoten, elektrische risico's enz. kan vaak
de oorzaak zijn van zware ongevallen.
Specifieke opleidingen om werknemers de betekenis van borden en andere visuele informatie
bij te brengen blijken in de meeste lidstaten niet op ruime schaal beschikbaar te zijn. In de
meeste gevallen krijgen de werknemers een algemene opleiding en algemene informatie over
gezondheids- en veiligheidskwesties, waarbij slechts een klein gedeelte gewijd is aan
signalering. Het specifieke geval van migrerende werknemers moet nader worden bekeken
om vast te stellen in hoeverre zij de signalering begrijpen.
Er rijzen ook problemen in verband met de interpretatie van de borden "nooduitgang" en
"telefoon voor redding en eerste hulp" in tegenstelling tot de borden
"brandbestrijdingsapparatuur" en "telefoon voor brandbestrijding". Het enige verschil tussen
deze twee groepen borden is de kleur van de achtergrond.
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7.

ALGEMENE BEOORDELING

7.1.

De voornaamste positieve effecten van de twee richtlijnen

Richtlijn 92/57/EEG
In hun nationale verslagen geven de lidstaten te kennen dat de uitvoering van Richtlijn
92/57/EEG hen op grote schaal bewust heeft gemaakt van het belang van de gezondheid en
veiligheid op het werk en hen ertoe heeft aangezet om hun nationale wetgeving bij te werken.
De lidstaten beschouwen de vaststelling van deze nieuwe wetgeving als onontbeerlijk, een
positieve ontwikkeling, nuttig, relevant, gerechtvaardigd en toereikend.
Richtlijn 92/57/EEG heeft in hoge mate bijgedragen tot de verbetering van de
arbeidsomstandigheden op bouwplaatsen. Zij heeft met name de preventiecultuur in deze
sector bevorderd, die berucht is voor het grote aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Veel lidstaten zeggen dat de kwaliteit van de voorzieningen op de bouwplaats (hygiëne,
opleidingsruimten, kantines, sanitaire voorzieningen en kantoren) aanzienlijk is verbeterd en
dat de richtlijn de dialoog en de communicatie tussen de verschillende spelers op de
bouwplaats in de verschillende stadia van de uitvoering van een bouwproject heeft verbeterd.
De belangrijkste innovatie van de richtlijn, die door alle partijen als een stap voorwaarts wordt
beschouwd, is dat zij alle spelers, en vooral de opdrachtgever verantwoordelijk maakt. De
invoering van de coördinatie in de voorbereidings- en de uitvoeringsfase wordt ook als een
groot pluspunt gezien, evenals de verplichting om een veiligheids- en gezondheidsplan en een
veiligheids- en gezondheidsdossier op te stellen.
Volgens sommige lidstaten erkennen de bedrijven steeds meer de relevantie van de
gezondheid en veiligheid op het werk. Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen worden niet
langer alleen als kosten beschouwd, maar ook als economische baten, aangezien zij het
arbeidsverzuim kunnen terugdringen en uiteindelijk de productiviteit vergroten.
Richtlijn 92/58/EEG
De nieuwe wetgeving heeft de signalering op praktische en exhaustieve wijze omschreven,
waardoor zij de harmonisatie van de op de werkplek gebruikte signalering in alle lidstaten
mogelijk heeft gemaakt. Het feit dat in de richtlijn naast visuele borden ook andere signalen
en seinen zijn opgenomen en geregeld - zoals lichtsignalen, akoestische signalen, mondelinge
mededelingen en handseinen - is ook met instemming ontvangen.
Uit de nationale verslagen blijkt dat de richtlijn de mogelijkheid heeft geboden om de
bestaande nationale wetgeving te vernieuwen en aan te vullen. Zij heeft de nationale
wetgeving consistent helpen maken en een samenhangend stel veiligheids- en
gezondheidsbepalingen van de EU helpen invoeren.
7.2.

Belangrijkste uitvoeringsproblemen

Richtlijn 92/57/EEG
De belangrijkste door de lidstaten gemelde problemen hebben te maken met het feit dat wordt
voorgeschreven dat een veiligheids- en gezondheidsplan moet worden opgesteld en reeds in
de voorbereidingsfase van een project coördinatoren moeten worden aangewezen.
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In de meeste nationale wetgevingen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het
preventiebeleid. De opdrachtgevers ondervinden moeilijkheden bij het nakomen van hun
toegenomen verantwoordelijkheden. De aanwijzing van coördinatoren is nog ontoereikend of
wordt in de voorbereidingsfase uitgesteld, aangezien dit ook als een administratieve last wordt
beschouwd.
Als vóór de uitvoeringsfase van het project geen veiligheids- en gezondheidsplan is opgesteld
en geen coördinator is aangewezen, is niet voldaan aan de verplichting om bij de
voorbereiding van het project met de preventiebeginselen rekening te houden. Bovendien zijn
de verschillende nationale bepalingen over het veiligheids- en gezondheidsplan te vaag en te
algemeen, zodat de verantwoordelijke personen niet weten wat zij in het plan moeten
opnemen. De arbeidsinspecties hebben een ander ernstig probleem ontdekt, namelijk het feit
dat sommige bedrijven voor het veiligheidsplan gebruik maken van standaardmodellen,
waardoor geen inspectie van de specifieke arbeidomstandigheden van een specifieke
bouwplaats mogelijk is. De lidstaten maken melding van het feit dat bedrijven niet begrijpen
welke rol het veiligheids- en gezondheidsdossier in het preventiesysteem speelt.
Een ander probleem is de lage participatie van de bouwarbeiders aan de preventie van de
arbeidsrisico's via hun vertegenwoordigers.
De opleiding van werknemers, onderaannemers, zelfstandigen en midden- en kleinbedrijven
bleek tekort te schieten. Bovendien lijdt het mkb onder een overdadige bureaucratie en een
gebrek aan flexibiliteit in de nationale wetgeving.
Ten slotte worden in veel landen de competenties van de coördinator niet in de wetgeving
omschreven. Dit leidt tot situaties waarbij de coördinatie niet doeltreffend kan functioneren,
omdat degenen die deze rol op zich nemen, niet de nodige kennis bezitten.
Richtlijn 92/58/EEG
Uit de verslagen van de lidstaten en de evaluatie van de deskundigen blijkt dat het
voornaamste probleem een gebrek aan opleiding van de werknemers is. In de meeste gevallen
krijgen de werknemers een algemene opleiding op het gebied van gezondheid en veiligheid,
waarbij slechts een klein gedeelte gewijd is aan signalering. In meer algemene termen is ook
het gebrek aan belangstelling van bedrijven en managers voor de uitvoering van de richtlijn
als probleem aangemerkt.
8.

VOORSTELLEN VOOR VERBETERING

Richtlijn 92/57/EEG
Sommige lidstaten zeggen dat de richtlijn moeilijk toe te passen is omdat de bepalingen
daarvan te algemeen zijn. Sommige hebben de Commissie gevraagd om als hulpmiddel voor
de uitvoering van de richtlijn een niet-bindende informatiebrochure op te stellen, waarin
aandacht wordt besteed aan mogelijke vragen en twijfels.
Over het algemeen blijkt uit de nationale verslagen dat de lidstaten zich vooral zorgen maken
over de tekortkomingen bij de ontwikkeling van de veiligheidscoördinatie in de
voorbereidingsfase. Sommige zouden daarom graag zien dat de Commissie niet-bindende
instrumenten in verband met de coördinatie in de voorbereidingsfase vaststelt.
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Andere zouden in hun nationale wetgeving graag de wisselwerking tussen de
projectcoördinator, de ontwerpers en de opdrachtgever, en tussen de projectcoördinator, de
bouwdirectie, de zelfstandigen en de opdrachtgever willen verduidelijken.
Richtlijn 92/58/EEG
Er is een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van de wetgeving of de wijze waarop zij
wordt toegepast.
Een van de voorstellen ter verbetering van de wetgeving was het voorschrijven van een
verplichte basisopleiding voor werknemers over veiligheidssignalering, waarbij de verstrekte
opleiding evenredig moet zijn aan de gelopen risico's. Een ander voorstel was de herziening
van de voorschriften over handseinen om de uitvoering daarvan te verbeteren. Er moet
worden gestreefd naar de harmonisatie van de richtlijn met internationale normen.
9.

BEOORDELING VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE WETGEVING

Richtlijn 92/57/EEG
Het is zeer moeilijk om objectief het verband aan te tonen tussen de uitvoering van de richtlijn
en de verbetering van de situatie in termen van vermindering van het aantal arbeidsongevallen
en beroepsziekten in de bouwsector.
De beoordeling van de doeltreffendheid van de richtlijn wordt bemoeilijkt door: de groei in de
bouwsector sinds de inwerkingtreding van de richtlijn; de invoering van nieuwe
technologieën; de complexiteit van de invoering van een preventiesysteem op de bouwplaats
en de betrokkenheid van diverse spelers; seizoensschommelingen; en het feit dat de richtlijn
sommige nieuwe bepalingen bevat en andere die zijn geënt op bestaande nationale regelingen.
Wat het aantal arbeidsongevallen betreft, blijft de bouwsector in vergelijking met andere
economische sectoren de slechtste resultaten boeken. Hoewel de uitvoering van de richtlijn in
de loop der jaren heeft geleid tot een gestage daling van de incidentie van de
arbeidsongevallen in de bouw is de vermindering nog niet zo groot als verwacht.
a)

Gevolgen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

De meest recente beschikbare Europese statistieken over arbeidsongevalleen op bouwplaatsen
in de EU-15 hebben betrekking op 2005. Sinds 1996 is een geleidelijke verbetering van het
incidentiecijfer13 geconstateerd voor zowel dodelijke ongevallen (1996: 13,3; 2005: 8,8) als
ongevallen met meer dan drie dagen ziekteverzuim (1996: 8 023; 2005: 6 069). Er zij echter
op gewezen dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw bijna 2,5 keer zo hoog is als het
gemiddelde voor alle activiteiten, inclusief bouw, en het aantal ongevallen met meer dan drie
dagen ziekteverzuim in de bouw twee keer zo hoog is.

13

NL

Het volgens de ESAW-methodologie vastgestelde incidentiecijfer is het aantal arbeidsongevallen per
100 000 werknemers.
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b)

Gevolgen voor productiviteit, werkgelegenheid en concurrentievermogen

De meeste lidstaten verstrekken geen informatie over de gevolgen van de nieuwe wetgeving
voor de productiviteit, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen. In de regel worden
de nieuwe maatregelen in sommige lidstaten als gunstig beschouwd voor de productiviteit en
het concurrentievermogen, met name op de lange termijn. Volgens deze lidstaten moedigt de
uitvoering van de richtlijn de modernisering en de stroomlijning van de productieprocessen
aan, wat logisch leidt tot een betere productiviteit doordat de werkorganisatie wordt gepland
en regelmatig opnieuw bekeken.
Richtlijn 92/58/EEG
a)

Gevolgen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

Hierover zijn geen specifieke gegevens beschikbaar, aangezien de statistieken over het
algemeen geen rekening houden met aan de signalering te wijten ongevallen. Met name de
afwezigheid van signalering wordt over het algemeen niet beschouwd als een materiële factor
bij een ongeval. Bijgevolg is de afwezigheid van signalering niet opgenomen in de lijst van
materiële factoren voor ongevallenstatistieken. Daarom komen het gebrek aan of de
afwezigheid van veiligheids- en gezondheidssignalering niet aan de orde in studies naar de
oorzaken van arbeidsongevallen.
b)

Gevolgen voor productiviteit, werkgelegenheid en concurrentievermogen

De lidstaten vonden het moeilijk om de gevolgen van de richtlijn voor de productiviteit, de
werkgelegenheid en het concurrentievermogen te meten. Een lidstaat zei dat de richtlijn als
beheersinstrument heeft bijgedragen tot de verbetering van de productiviteit; een andere
lidstaat stelde dat zij gunstige gevolgen heeft gehad voor de vermindering van het
ziekteverzuim en de verbetering van de arbeidsomstandigheden in het algemeen.
10.

CONCLUSIES

Richtlijn 92/57/EEG
Hoewel de incidentie en het aantal arbeidsongevallen voor zowel dodelijke ongevallen als
ongevallen met een ziekteverzuim van meer dan drie dagen zijn gedaald (wat op zich getuigt
van het positieve effect van de richtlijn in termen van veiligheid en gezondheid van de
werknemers in de EU), zijn de cijfers nog steeds onaanvaardbaar: de bouw is nog steeds de
sector waar de werknemers aan de grootste risico's worden blootgesteld.
Uit de beoordeling en uit voornoemde cijfers blijkt duidelijk dat een verbetering op het gebied
van de gezondheid en veiligheid van de werknemers op bouwplaatsen alleen kan worden
bereikt als Richtlijn 92/57/EEG in de praktijk effectiever ten uitvoer wordt gelegd. Het lijkt
nu niet het juiste moment om een proces te starten dat moet leiden tot de wijziging van de
richtlijn zonder dat eerst op nationaal en/of Europees niveau alternatieve actie wordt
ondernomen om ervoor te zorgen dat de richtlijn volledig wordt nageleefd. Bij de
ontwikkeling van hun nationale gezondheids- en veiligheidsstrategieën zouden de lidstaten
actie kunnen ondernemen om Richtlijn 92/57/EEG effectiever toe te passen, in hoofdzaak
door het stroomlijnen en vereenvoudigen van de bestaande nationale rechtskaders, onder
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naleving van de beginselen van een consistente en doeltreffende wetgeving. De vermindering
van de administratieve lasten in de Europese Unie14, waar de Commissie momenteel aan
werkt, is in dit verband van cruciaal belang. Het desbetreffende actieprogramma omvat een
beoordeling van Richtlijn 92/57/EEG en zal het mogelijk maken de zowel door de nationale
als de EU-wetgeving veroorzaakte onnodige administratieve lasten te identificeren.
Alle lidstaten zijn het ermee eens - en de beoordeling in het veld bevestigt dit – dat op
Europees en/of nationaal niveau niet-bindende instrumenten nodig zijn om de toepassing van
Richtlijn 92/57/EEG in de praktijk te vergemakkelijken. De meeste lidstaten vestigen met
name de aandacht op de problemen die zij ondervinden in verband met het begrijpen en het
opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan en het aanwijzen van de daarvoor
verantwoordelijke personen. De rol van het veiligheids- en gezondheidsdossier behoeft ook
nadere uitleg.
Over het algemeen maken de lidstaten melding van problemen die te wijten zijn aan het
ontbreken van duidelijke informatie over de definitie, de rol, de taken en de kwalificaties van
de coördinatoren naargelang het projecttype.
Via opleiding en informatie moet meer worden gedaan om de opdrachtgevers meer bewust te
maken van hun verantwoordelijkheden en hen ervan te overtuigen dat coördinatie geen
bijkomende kostenpost is maar een doeltreffend middel om de kosten tijdens de gehele duur
van het project te verminderen. De bij het ontwerp betrokken architecten en ingenieurs
moeten ook een opleiding krijgen op het gebied van de preventie van arbeidsrisico's, bij
voorkeur als onderdeel van hun universitaire studies. Er moeten basisopleidingsvereisten voor
de coördinatoren worden opgesteld. Ten slotte moeten kleine bedrijven, werknemers, met
name migrerende werknemers, en zelfstandigen worden geïnformeerd over en een passende
opleiding krijgen op het gebied van de wetgeving en hun verantwoordelijkheden.
Van cruciaal belang is dat de richtlijn in de gehele EU op gelijkwaardige wijze wordt
gehandhaafd. Bij de handhaving moet niet alleen aandacht worden besteed aan de
uitvoeringsfase van het bouwwerk maar moet ook meer worden gelet op de naleving van de
verplichtingen van de opdrachtgevers en de ontwerpers in de ontwerpfase. De bouwplaatsen
moeten vaker worden geïnspecteerd en de veiligheids- en gezondheidsplannen en de
veiligheids- en gezondheidsdossiers moeten ook op zowel inhoud als vorm worden
gecontroleerd. Er moeten doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen worden
opgelegd aan zowel opdrachtgevers als bouwdirecties die niet aan hun verplichtingen
voldoen. In deze context speelt het SLIC een fundamentele rol en de bestudering van de
bijzondere situatie in de bouwsector moet een prioriteit van zijn toekomstige werkzaamheden
zijn.
Kort samengevat moet op zowel nationaal als EU-niveau de volgende actie worden
ondernomen:
– opstellen van niet-bindende instrumenten (richtsnoeren);

14
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COM(2007) 23 van 24.1.2007, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Actieprogramma ter
vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie (SEC(2007) 84) (SEC(2007) 85).
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– opnemen van specifieke gezondheids- en veiligheidskwesties in de leerprogramma's van
scholen voor beroepsonderwijs en het tertiaire onderwijs op nationaal niveau voor
professionals die een sleutelrol spelen bij de uitvoering van de richtlijn;
– invoeren van nationale competentievereisten voor coördinatoren;
– systematisch opnemen door de aanbestedende diensten van preventiemaatregelen in
verband met het voorwerp van de opdracht in de technische specificaties voor de
uitnodigingen tot inschrijving en in de contractuele bepalingen voor de uitvoering van de
opdracht en het kwaliteitsbeheer;
– verbeteren van onderwijs en opleiding voor werknemers en met hen communiceren via
opleidingsprogramma's (zoals "Safe Pass");
– voeren van specifieke nationale bewustmakingscampagnes, gericht op zelfstandigen;
– combineren van de opstelling van de voorafgaande kennisgeving met andere relevante
nationale administratieve procedures (zoals aanvraag van de bouwvergunning);
– vaker inspecteren van bouwplaatsen;
– invoeren van doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen.
De bouw blijft een bijzonder gevaarlijke sector, die een extra inspanning van alle spelers vergt
als men de uitvoering van Richtlijn 92/57/EEG aanzienlijk wil verbeteren. De Commissie zal
daartoe bijdragen, onder meer door het opstellen van een praktische, niet-bindende leidraad
om bepaalde sleutelbegrippen te verduidelijken en alle spelers te helpen hun verplichtingen na
te komen.
Richtlijn 92/58/EEG
Alle lidstaten zijn van mening dat Richtlijn 92/58/EEG een zeer positief effect heeft gehad
voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers en derde partijen.
Zij heeft het mogelijk gemaakt dat risicosituaties, los van de talenkennis, duidelijk worden
geïdentificeerd en heeft op beslissende wijze bijgedragen tot de uitvoering van een belangrijk
beginsel van het Gemeenschapsrecht: het vrije verkeer van werknemers.
De invoering van het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van
chemische stoffen (GHS) - dat de criteria, pictogrammen en symbolen voor toxiciteit,
ontvlambaarheid en andere chemische risico's wijzigt – zal van invloed zijn op de richtlijn,
die daarom moet worden bijgewerkt.
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Ministry of Labour and Social Affairs
Na Porícním právu 1
128 01 Prague 2
ČESKÁ REPUBLIKA
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Jeruzalémská 9
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veřejného zdraví SZÚ
Odbor hygieny práce a pracovního lékařství
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Beskæftigelsesministeriet
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1061 København
DANMARK
Tel. +45 7220 5000
Fax +45 33121378
E-mail: bm@bm.dk
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.bm.dk
Arbejdstilsynet (WEA)
Danish Working Environment Authority
Postboks 1228
0900 København C DANMARK
2100 København
DANMARK
Tel. +45 39152000
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Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
National Research Centre for the Working Environment
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2100 København K
DANMARK
Tel. +45 39165200
Fax +45 39165201
E-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk
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2400 København NV
DANMARK
Tel. +45 36141400
E-mail: sekr@bar-ba.dk
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.bar-ba.dk
Deutschland (Duitsland)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
Referat IIIb2 - Grundsatzfragen des Arbeitsschutzes
Wilhelmstrasse 49
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.bmas.bund.de
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA)
Federal Institute for Occupational Safety and Health
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2319071-0
Fax +49 2319071-2454
E-Mail: poststelle@baua.bund.de
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.baua.de
Postanschrift: Postfach 17 02 02, 44061 Dortmund,
DEUTSCHLAND
Eesti (Estland)
Ministry of Social Affairs
Labour Department
Gonsiori 29
15027 Tallinn
EESTI/ESTONIA
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.sm.ee/
Terviseamet
Health Board
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
EESTI/ESTONIA
E-mail: kesk@terviseamet.ee
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.terviseamet.ee/

Éire (Ierland)
Department of Enterprise, Trade and Employment
23 Kildare Street
Dublin 2
Éire/IRELAND
Tel. +353 16312121
Fax +353 16312827
E-mail: info@entemp.ie
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.entemp.ie/
Health and Safety Authority (HAS)
James Joyce Street
Dublin 1
Éire/IRELAND
Tel. +353 16147000
Fax +353 6147020
E-mail: infotel@hsa.ie
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.hsa.ie
España (Spanje)
Ministro de Trabajo e Inmigración/Ministry of Labour
and Immigration
C/ Agustín de Bethencourt, 4
28071 Madrid
ESPAÑA
Tel. +34 913630000
E-mail: informacionmtin@mtin.es
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.mtin.es
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT)
Torrelaguna, 73
28027 Madrid
ESPAÑA
Tel. +34 913634100
Fax +34 913634327
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.mtin.es
France (Frankrijk)
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Direction des relations du travail (DRT/CT)
39-43 quai André Citröen
75739 Paris Cedex 15
FRANCE
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.travail.gouv.fr
Institut national de recherche et de sécurité Paris
(INRS)
30 rue Olivier Noyer
75680 Paris Cedex 14
FRANCE
Tel. +33 140443000
Fax +33 140443099
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.inrs.fr
Ελλάδα (Griekenland)
Ministry of Labour and Social Affairs
General Directorate of Working Conditions and Health
Pireos str. 40
101 82 Athens
GREECE
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Elliniko Institoyto Yghienis Kai Asfaleias Tis Erghasias
(ELINYAE)
Hellenic Institute for Occupational Health and Safety
Liosion 143 and Thirsiou str. 6
104 45 Athens
GREECE
Tel. +30 2108200100
Fax +30 2108200222
E-mail: info.the@elinyae.gr
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.elinyae.gr
Italia (Italië)
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali
Via Veneto 56
00187 Roma
ITALIA
Tel. +39 648161638
Fax +39 0648161441
E-mail: segrgabinetto@lavoro.gov.it
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL)
Via Urbana 167
00198 Roma
ITALIA
Tel. +39 064742281
Fax +39 064741831
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.ispesl.it
Latvija (Letland)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Ministry of Welfare of the Republic of Latvia
Skolas iela 28
LV-1331
LATVIJA
Tel. +371 67021600
Fax +371 67276445
E-mail: lm@lm.gov.lv
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.lm.gov.lv
Valsts darba inspekcija
State labour inspectorate
Kr. Valdemāra iela 38
Rīga, LV-1010
LATVIJA
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.vdi.gov.lv
RSU Darba drošības un vides veselības institūts
Institute of occupational safety and environmental
health, RSU
Dzirciema iela 16
Rīga, LV-1007
LATVIJA
Tel. +371 2409139
Fax +371 7828155
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.rsu.lv/
darba-drosibas-un-vides-veselibas-instituts

192

Lietuvia (Litouwen)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Ministry of Social Security and Labour
A. Vivulskio g. 11
03610 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Tel. +370 52664201
Fax +370 52664209
E-mail: post@socmin.lt
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.socmin.lt/index.php?879686114
State Labour Inspectorate of the Republic of Lithuania
Algirdo g. 19
03607 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.vdi.lt
State Social Insurance Fund Board of the Republic of
Lithuania (SODRA)
Konstitucijos pr. 12
09308 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Tel. +370 52724864
Fax +370 52723641
E-mail: sodrainfo@sodra.lt
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.sodra.lt
Luxembourg (Luxemburg)
Ministère du travail et de l’emploi
26, rue Zithe
2939 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 2478-6100
Fax +352 2478-6108
E-mail: info@mte.public.lu
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.mte.public.lu/
Inspection du Travail et des Mines
3, rue des primeurs
2361 Luxembourg
LUXEMBOURG
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.itm.lu
Association d’Assurance contre les Accidents (AAA)
125, route d’Esch
BP 1342
2976 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 2619-151
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.aaa.lu
Malta
Ministry of Education, Employment and the Family —
Social Policy
Palazzo Ferreria, 310 Republic Street
Valletta VLT 2000
MALTA
Tel. +356 25903100
Fax +356 25903121
E-mail: info.mfss@gov.mt
Publicaties zijn beschikbaar via:
https://secure2.gov.mt/SocialPolicy/SocProt/default.aspx

Bijlagen

Occupational Health and Safety Authority (OHSA)
17, Triq Edgar Ferro
Pietà — PTA 1533
MALTA
Tel. +356 21247677
Fax +356 21232909
E-mail: ohsa@gov.mt
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.ohsa.org.mt
Magyarorszàg (Hongarije)
Szociális és munkaügyi minisztérium
Ministry of Social Affairs and Labour
Budapest
Alkotmány u. 3.
1054
MAGYARORSZÁG/HUNGARY
Tel. +36 14738100
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13318a
ndlangchanged=eng
OMMF — Hungarian Labour Inspectorate
Budapest
Margit krt. 85.
1024
MAGYARORSZÁG/HUNGARY
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.ommf.gov.hu
Nederland
Ministerie van Sociale Zaken
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND
Publicaties zijn beschikbaar via: http://home.szw.nl/

Tel. +43 171100-0
E-Mail: briefkasten@bmask.gv.at
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.bmask.
gv.at/cms/siteEN/index.html
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)
Austrian Social Insurance for Occupational Risks
Adalbert-Stifter-Straße 65
1200 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 133111-0
Fax +43 133111-347
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.auva.sozvers.at
Polska (Polen)
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Ministry of labour and social policy
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 226611000
E-mail: info@mps.gov.pl
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.mpips.
gov.pl/index.php
Państwowa Inspekcja Pracy
(National Labour Inspectorate)
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 4203731/224203730
Fax +48 224203725/226254770
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.pip.gov.pl/html/en/html/index.htm

TNO Arbeid
Postbus 718
2130 AS Hoofddorp
NEDERLAND
Tel. +31 235549394
Fax +31 235549394
E-mail: info@arbeid.tno.nl
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.nia.tno.nl

Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)
Central Institute for Labour Protection
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 226233698
Fax +48 226233693
E-mail: oinip@ciop.pl
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.ciop.pl

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB)
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
NEDERLAND
Tel. +31 20566387
Fax +31 20569288
E-mail: ncv@amc.uva.nl
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.beroepsziekten.nl/

Portugal
Inspecção-Geral do Trabalho
Avenida Casal Ribeiro, 18-A
1000-092 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 213308700
Fax +351 213308710
E-mail: dsaai.mail@act.gov.pt

Österreich (Oostenrijk)
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH

Autoridade para as condições do trabalho (ACT)
Avenida Casal Ribeiro, n.º 18-A
1000-092 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 213308700
Fax +351 213308710
E-mail: imprensa@act.gov.pt
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.act.gov.pt
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Centro nacional de protecção contra os riscos profissionais (CNPRP)
Avenida da República, 25, 1.°esq.
1094 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 213547153
Fax +351 213522748
E-mail: cnprp@seg-social.pt
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.seg-social.pt
România (Roemenië)
Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale
Ministry of Labour, Family and Social Protection
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2–4
Sectorul 1,
București
ROMANIA
Tel. +40 213136267
E-mail: presa@mmuncii.ro
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.mmuncii.
ro/ro/website/ro/
Inspectia Muncii
Str. Matei Voievod nr. 14
Sectorul 2,
București
ROMANIA
Tel. +40 3027030
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.inspectmun.ro/
Institutul Nacional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protectia Muncii (INCDPM)
Bdul Ghencea nr. 35A
Sectorul 6,
București
ROMANIA
Tel. +40 213133158
Fax +40 213157822
E-mail: cis_inpm@rnc.ro
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.inpm.ro/
Slovenija (Slovenië)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministry of Labour, Family and Social Affairs
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 13697700
Fax +386 13697832
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.gov.si
ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d.
Institute of Occupational Safety
Chengdujska cesta 25
SI-1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIJA
Tel. +386 15855100
Fax +386 15855101
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.zvd.si
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Slovensko (Slowakije)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the
Slovak Republic
Špitálska 4–6
816 43 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1
Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 557979902
Fax +421 557979904
E-mail: nip@ip.gov.sk
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.safework.gov.sk/
Výskumný a vzdelávací ústav bezpecnosti práce
(VVUBP)
814 35 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 25729-1109
Fax +421 25729-1171
Suisse/Schweiz/Svizzera (Zwitserland)
Federal Dept. of Economic Affairs (FDEA)
Communication Services
Federal Palace East Wing
3003 Bern
SWITZERLAND
Tel. +41 313222007
Fax +41 313222194
E-mail: info@gs-evd.admin.ch
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.evd.admin.ch
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)
Fluhmattstrasse 1
6002 Luzern
SCHWEIZ
Tel. +41 41419-5111/5049
Fax +41 41419-5828
E-mail: bereich.bau@suva.ch
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.suva.ch
Suomi (Finland)
Ministry of Social Affairs and Health
Department for Occupational Safety and Health
PO Box 536
FI-33101 Tampere
SUOMI/FINLAND
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.stm.fi/
Työterveyslaitos
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Topeliuksenkatu 41
FI-00250 Helsinki
SUOMI/FINLAND
Tel. +358 947471
Fax +358 92414634
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.occuphealth.fi

Bijlagen

Sverige (Zweden)
Arbetsmarknadsdepartementet
Ministry of Employment
Mäster Samuelsgatan 70
SE-103 33 Stockholm
SVERIGE
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/8281
Arbetsmiljöverket
Swedish Work Environment Authority
Lindhagensgatan 133
SE-112 79 Stockholm
SVERIGE
Tel. +46 87309000
Fax +46 87301967
E-mail: arbetsmiljoverket@av.se
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.av.se/inenglish/
United Kingdom (Verenigd Koninkrijk)
Department for Work and Pensions
Caxton House
Tothill Street
London
SW1H 9DA
UNITED KINGDOM
Publicaties zijn beschikbaar via: http://www.dwp.gov.uk/

Health and Safety Executive (HSE)
Addresses:
Rose Court
2 Southwark Bridge
London
SE1 9HS
UNITED KINGDOM
Redgrave Court
Merton Road
Bootle
Merseyside
London
L20 7HS
UNITED KINGDOM
Tel. +44 1519514000
Fax +44 1619528222
E-mail: hse.infoline@natbrit.com
Publicaties zijn beschikbaar via:
http://www.hse.gov.uk
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Deskundigen die aan het tot stand
komen van deze handleiding hebben
meegewerkt
Ad-hocgroep

Mr Cornel CONSTANTIOAIA
C.N.S.L.R.
269, rue Gh.Gr, Cantacuzino
Blok 16 AP. 39
100208 Ploiesti, Jud Prahova
ROMANIA

Overheidsinstanties

Werkgevers

Mr Andrew EAST
Health and Safety Executive
Rose Court SSW
2 Southwark Bridge
London SE1 9HS
UNITED KINGDOM

Mrs Veronique FOUILLEROUX
Fédération française du bâtiment
33 Avenue Kleber
75784 Paris Cedex 16
FRANCE

Mrs Evangelista TSOULOFTA - KAKOUTA
Department of Labour Inspection
1493 Nicosia
CYPRUS
Mr Martin MOKRAO
Národný Inspektorát práce Kosice
(National Labour Inspectorate Kosice),
Masarykova 10
040 01 Kosice
SLOVAK REPUBLIC
Mr Matthias VAHLBRUCH
c/o Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
Referat IIIb2 - Grundsatzfragen des Arbeitsschutzes
Wilhelmstr. 49
10117 Berlin
GERMANY
Mr Boudewijn NOUWENS (Deputy Member)
Ministerie van SociaIe Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
THE NETHERLANDS
Werknemers
Mr Horst BUHR
Schlehdornweg 8a
82256 Forstenfeldbruck/Buchenau
GERMANY
Mr Rolf GEHRING
FETBB-EFBWW
Rue Royale 45, bte 3
1000 Bruxelles
BELGIUM
Mr Lars VEDSMAND
BAT-Kartellet
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 Copenhagen
DENMARK
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Mr Jose GASCON Y MARIN
FCC Construccion S.A.
Pedro Teixeira 8-6a
28020 Madrid
SPAIN
Mr Andre PELEGRIN
FABA-FEGC
Rue du Lombard 42
1000 Bruxelles
BELGIUM
Mr Michele TRITTO
ANCE
Via Guattani 16
00161 Rome
ITALY
Mr Bart VANMARCKE (Deputy member)
HSE Group Team Partner
Mainiine and Metros Division
Vaartdjikstraat 5
8200 Bruges
BELGIUM
Externe deskundigen die aan de Groep zijn
verbonden
Mr Philip BAKER
ISHCCO
c/o Foyer Technique
4-6, bd Grande-Duchesse Charlotte
1330 Luxembourg
LUXEMBOURG
Mr Jörg-Martin HOHBERG
EFCA c/o IUB
Thunstrasse 2
3005 Bern
SCHWlTZERLAND
Mr Adrian JOYCE
ACE
29, rue Paul Emile Janson
1050 Brussels
BELGIUM

Bijlagen

Mr Luc PROESMANS
BOUWUNIE
Spastraat 8
1000 Brussels
BELGIUM
Mr Jacob Ravn THOMSEN
AEEBC - Konstruktørforeningen
Vester Voldgade 111
1552 Copenhagen
DENMARK
Mr Alexander RYCHTER
BFW
Kurfürstendamm 57
10707 Berlin
GERMANY
Europese Commissie
Mrs Teresa MOlTINHO
European Commission DG EMPL F/4
EUFO 02/2180
10, rue R. Stumper
2920 Luxembourg
Luxembourg
E-mail: Maria-Teresa.Moitinho@ec.europa.eu

Consultants
Mrs Marie-Amelie BUFFET
EUROGIP - France
55 rue de la Fédération
75015 Paris
France
Tel. +33 140563040
Fax +33 140563666
E-mail: eurogip@eurogip.fr
http://www.eurogip.fr
Mr Bruno BISSON
Caisse Regionale d’Assurance Maladie d’Île De France
(CRAMIF)
France
Mr Luis ALVES DIAS
Instituto Superior Tecnico (IST) — PORTUGAL
Mr Ulrich BERG
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
Germany
Mr Martin THURGOOD
Consultant
United Kingdom

Mrs Christina FOGELQUIST
European Commission DG EMPL F/4
EUFO 02/2181
10, rue R. Stumper
2920 Luxembourg
Luxembourg
E-mail: Christina.FOGELQUIST@ec.europa.eu
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Europese Commissie

Niet-bindende handleiding voor een beter begrip en de toepassing van Richtlijn 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen (de „Bouwplaatsenrichtlijn”)
Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
2011 — 200 blz. — 21 × 29,7 cm
ISBN 978-92-79-19393-4
doi:10.2767/22693

In deze niet-bindende gids vindt u praktische informatie om een begrip te krijgen van
en voor het implementeren van Richtlijn 92/57/EEG over de minimale gezondheids- en
veiligheidsvereisten op tijdelijke of mobiele bouwsites. Door de richtlijn uit te leggen en
door suggesties en voorbeelden te geven voor goede praktijken, streeft de gids ernaar
om alle partijen die betrokken zijn bij bouw, inclusief klanten, projecttoezichthouders,
ontwerpers, coördinators, contractanten en andere medewerkers, arbeiders, leveranciers
en anderen te helpen voor wat betreft de volgende domeinen:
• om een begrip te krijgen van de algemene preventieprincipes en deze te implementeren
(Hoofdstuk 1);
• om een begrip te krijgen van de veiligheids- en gezondheidsvereisten van de richtlijn,
inclusief wanneer en op wat het van toepassing is, de verplichtingen en functies van aandeelhouders en de vereiste documentatie (Hoofdstuk 2);
• door het identificeren van enkele typische gevaren en risico’s tijdens de bouwwerkzaamheden (Hoofdstuk 3);
• door het beheer van risico’s gedurende de bouwprojecten, van projectvoorbereiding, tijdens de bouw, en in de fase na de bouwwerkzaamheden (Hoofdstuk 4); en
• door het samenvatten van de verplichtingen van aandeelhouders in de verschillende fasen (Hoofdstuk 5).
Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle andere officiële talen van de EU.
Er is ook een cd met 22 taalversies (catalogusnummer: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-9279-19096-4) beschikbaar.

HOE KOM IK AAN EU-PUBLICATIES?
Gratis publicaties:
• bij de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• bij de vertegenwoordigingen en delegaties van de Europese Unie. Ga voor de contactgegevens naar
http://ec.europa.eu of stuur een fax naar +352 2929-42758.
Betaalde publicaties:
• bij de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Betaalde abonnementen (bv. jaarreeksen van het Publicatieblad van de Europese Unie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie):
• via een van de verkoopkantoren van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm).

http://ec.europa.eu/social/publications

U kunt zich ook opgeven voor de gratis elektronische nieuwsbrief Sociaal Europa
van de Europese
Commissie
op на Европейската комисия
Можете също така да се абонирате
за безплатния
бюлетин
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
„Социална Европа“ на адрес
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social

www.facebook.com/socialeurope

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение на Директива 92/57/ЕИО — „Строителни участъци“

KE-30-10-351-NL-C
KE-30-10-351-BG-C

Вие се интересувате от публикациите на Генерална дирекция „Трудова заетост,
U kunt de publicaties
het directoraat-generaal
Werkgelegenheid,
социалниvan
въпроси
и равни възможности“?
sociale zaken en gelijke kansen downloaden of een gratis abonnement nemen via:
Можете да ги изтеглитеhttp://ec.europa.eu/social/publications
от интернет или да се абонирате безплатно за тях на адрес:

