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Bijlage 3   Veiligheids- en gezondheidsplan 

Informatie 
Een V&G plan wordt opgenomen in het contract met de aannemer. De maatregelen die getroffen wor-
den kunnen in nauw contact staan met de maatregelen voor het Overlastbeperkingsplan. Communica-
tie tussen de arbocoördinator op de bouwplaats en de arbo-functionaris van de opdrachtgever is dus 
van belang. 
 
Een V&G-plan is wettelijk verplicht als:  

- de geraamde duur meer dan 30 werkdagen is én als op de bouwplaats meer dan 20 werknemers 

tegelijkertijd aan het werk zijn; 

- de geraamde duur groter is dan 500 mensdagen;  

- er sprake is van bijzondere gevaren, waaronder in ieder geval valt:  

 bedelving, vastraken of vallen, 

 chemische of biologische stoffen, 

 ioniserende straling, 

 de nabijheid van hoogspanningskabels, 

 verdrinkingsgevaar, 

 het graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken, 

 werkzaamheden met duikuitrusting, 

 werkzaamheden onder overdruk, 

 werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt, 

 montage of demontage van zware prefab-elementen.  
Indien een V&G-plan verplicht is dient de uitvoerende partij de bouwwerkzaamheden te melden bij de 
Arbeidsinspectie. 

 
 

Inhoud V&G plan 
 
Het V&G-plan bevat minstens de volgende informatie:  

- een beschrijving van het bouwwerk; 

- een overzicht van de betrokken partijen; 

- de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;  

- afspraken die gemaakt zijn tussen de bouwcoördinator en de arbo-functionaris; 

- een risico-inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van gelijk-

tijdig en na elkaar bouwen (en van de wisselwerking tussen activiteiten, inclusief activiteiten 
van het exploiterende bedrijf); 

- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en –evaluatie; 

- de afspraken over het uitvoeren van de maatregelen; 

- de wijze waarop toezicht wordt gehouden; 

- bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in de ontwerpfase worden gemaakt; 

- de wijze waarop voorlichting en instructie van werknemers op de bouwplaats plaatsvindt.  

 
 


