Wat regelt RAW met betrekking tot
V&G?
Een ‘RAWeetje’ uit de serie met veel gestelde vragen van RAW-gebruikers.
De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving brengt voor zowel de opdrachtgevende als de
aannemende partij verplichtingen met zich mee. Het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat onderdeel is
van die wetgeving, brengt verplichtingen met zich mee tot het opstellen van een V&G-plan. In de RAWsystematiek zijn er in twee hoofdstukken bepalingen opgenomen over het V&G-plan.
De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving is van toepassing, ook op werken die uitgevoerd worden
vanuit een RAW-contract. Die wetgeving bestaat uit vier onderdelen:
–
–
–
–

Arbeidsomstandighedenwet;
Arbeidsomstandighedenbesluit;
Arbeidsomstandighedenregeling;
Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is wetgeving opgenomen omtrent het Veiligheids- en Gezondheidsplan.
In de RAW-systematiek zijn vervolgens bepalingen opgenomen over het Veiligheids- en Gezondheidsplan om
deze verplichting vanuit het besluit een plaats te geven binnen de systematiek.
Over het Veiligheids- en gezondheidsplan is in het besluit het volgende opgenomen: ‘De opdrachtgever zorgt
ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere
gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn of een bouwwerk ten aanzien waarvan
een melding verplicht is, een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.’
In de Standaard RAW Bepalingen wordt het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) in twee
hoofdstukken genoemd, in hoofdstuk 01 paragraaf 19 en in hoofdstuk 17 paragraaf 03.
Hoofdstuk 01
In hoofdstuk 01 van de Standaard RAW Bepalingen staan de algemene en administratieve bepalingen,
paragraaf 19 van dit hoofdstuk gaat over arbeidsomstandigheden.
Artikel 01.19.01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
01 Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb
2006, 674) door de opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) maakt,
voor zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft verstrekt op grond van het reeds
genoemde artikel van het Arbeidsomstandighedenbesluit, deel uit van het bestek.
02 Indien het door de aannemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering’ deel uitmaakt van het voor
acceptatie aan de directie voorgelegde (deel)kwaliteitsplan, wordt de beoordeling beperkt tot het
(deel)kwaliteitsplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever in het
‘V&G-plan uitvoering’.

In deze bepaling wordt toegelicht dat de opdrachtgever vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit, bij
bepaalde bouwwerken, verantwoordelijk is voor het (laten) opstellen van een V&G-plan. In het
Arbeidsomstandighedenbesluit staat wat er tenminste vermeld moet worden in het V&G-plan. Lid 01 van deze
bepaling stelt dat het door de opdrachtgever opgestelde V&G-plan deel uitmaakt van het bestek.
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Het V&G-plan moet telkens zijn aangepast aan de voortgang in het bouwproces. Op enig moment kan de
aannemer de verplichting hebben om het ‘V&G-plan uitvoering’ op te stellen. Dat plan is gebaseerd op het
oorspronkelijk V&G-plan. Lid 02 van deze bepaling stelt dat de aannemer in die situatie alleen
verantwoordelijk is voor dat deel van het V&G-plan waaraan hij invulling heeft gegeven. De aannemer is niet
verantwoordelijk voor het deel waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is vanuit het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
Artikel 01.19.02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)
01 De aannemer zal één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren)
aanstellen, indien hij daartoe op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 2006,674) verplicht is. De coördinator geeft uitvoering aan de
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 2006, 674).
02 Bij het in elkander grijpen van verschillende werken worden de coördinatietaken voor de
uitvoeringsfase, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 2006, 674), aan één van de aannemers opgedragen. In de
desbetreffende bestekken is vermeld aan wie deze taken zijn opgedragen.

In deze bepaling, onder lid 01 wordt toegelicht dat de aannemer de verplichting kan hebben, vanuit het
Arbeidsomstandigheden besluit, om één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen. En dat
die coördinator dan uitvoering geeft aan de coördinatietaken die beschreven staan in het
Arbeidsomstandighedenbesluit:
a. coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter
bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
b. de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of
achtereenvolgend aanwezig werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
c. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
d. de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
e. ervoor te zorgen dat het V&G-plan worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de
onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
f. aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of
op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoel
onder a en b.
In lid 02 van deze bepaling is geregeld dat bij verschillende werken die elkaar (kunnen) beïnvloeden,
bovengenoemde taken door één aannemer worden uitgevoerd. In de bestekken staat welke aannemer
verantwoordelijk is voor de coördinatie.
Hoofdstuk 17
In paragraaf 17.03 ‘informatieoverdracht’ staat een bepaling over het V&G-plan in relatie tot het werken in
verontreinigde grond en verontreinigd water.
Artikel 17.03.01 Plan van aanpak, aanvullen na de opdracht van het werk
01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk vult de aannemer het V&G-plan ontwerpfase aan
en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter kennisgeving aan. Met
betrekking tot de maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk
betrokkenen moet het, in overleg met een deskundige op het gebied van veiligheidskunde of
arbeidshygiëne, V&G-plan uitvoeringsfase in overeenstemming zijn met CROW-publicatie ‘Werken
in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’.
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In deze paragraaf zijn aanvullende bepalingen opgenomen die beschrijven wat er uitgevoerd moet worden
rondom het V&G-plan bij werken in verontreinigde grond en verontreinigd water. Het belang tot het hebben
van een V&G-plan bij dit type werken is groot. Daarbij is tevens bepaald dat:
–
het V&G-plan door de aannemer aangevuld moet worden;
–
wanneer de aannemer dit plan aan de directie moet aanbieden, én;
–
het plan in overeenstemming moet zijn met de CROW-publicatie ‘Werken in of met verontreinigde grond
en verontreinigd (grond)water’.
Overige vermeldingen V&G-plan
In de Catalogus Bepalingen zijn ook bepalingen opgenomen die gaan over Arbeidsomstandigheden en
specifiek over de veiligheids- en gezondheidscoördinatie.
In de UAV 2012, die van toepassing zijn bij het gebruik van de RAW-systematiek, staat in paragraaf 27 in lid 1:
‘De directie maakt weekrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:
voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.’

Colofon
Deze publicatie is onderdeel van de reeks
‘RAWeetjes’. Een serie met veelgestelde
vragen uit de praktijk met een uitgebreid
antwoord , gegeven vanuit de RAWsystematiek.
uitgave
Kennisplatform CROW, Ede
contact
Kennisplatform CROW
helpdesk@crow.nl
bestellen
Deze uitgave is gratis te downloaden via
www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw/ondersteun
ing/raweetje
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