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1. REGELGEVING 
 

1.1. Kaderrichtlijn 89/391 EEG of richtlijn Veiligheid en Gezondheid op het werk 
 
1.2. Richtlijn Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen 92/57 EEG 

 
1.3. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk (De Welzijnswet) 
 

1.3.1. Inleiding 
1.3.2. De Kaderwet op het welzijn 
1.3.3. De Programmawet van 27 december 2004 

 
1.4. KB van 25 januari 2001  betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 
 

1.4.1. Inleiding 
1.4.2. KB 19 december 2001 – Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende 

vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het 
KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

1.4.2.1. Profiel coördinatoren en aansprakelijkheid 
1.4.2.2. Aanvullende vorming 

1.4.3. KB 19 januari 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen  

1.4.3.1. Bepalen van de oppervlakte 
1.4.3.2. Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en bijscholing 
1.4.3.3. Certificatie  

1.4.4. Samenvatting  
 1.4.4.1. Werken uitgevoerd door één aannemer 
 1.4.4.2. Werken uitgevoerd door meerdere aannemers 
  1.4.4.2.1. Werken met een totale oppervlakte < 500 m² 
  1.4.4.2.2. Werken met een totale oppervlakte ≥ 500 m² 
1.4.5. Stroomschema Kb tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - 19.01.2005 

 
 
2. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

2.1. Definitie en taakomschrijving van de actoren 
 

2.1.1. In de ontwerpfase 
 

2.1.1.1. Opdrachtgever 
2.1.1.1.1. Definitie 
2.1.1.1.2. Taakomschrijving 
 

2.1.1.2. Coördinator - ontwerp. 
2.1.1.2.1. Definitie  
2.1.1.2.2. Taakomschrijving 
 

2.1.1.3. Bouwdirectie belast met het ontwerp en de personen aan wie zij  
  bepaalde opdrachten in onderaanneming heeft toevertrouwd 

2.1.1.3.1. Definitie 
2.1.1.3.2. Taakomschrijving 
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2.1.2. In de uitvoeringsfase 
 

2.1.2.1. Bouwdirectie belast met de uitvoering 
2.1.2.1.1. Definitie 
2.1.2.1.2. Taakomschrijving 
 
 

2.1.2.2. Bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering en de  
personen aan wie zij bepaalde opdrachten in onderaanneming heeft 
toevertrouwd 

2.1.2.2.1. Definitie 
2.1.2.2.2. Taakomschrijving 
 

2.1.2.3. Coördinator - verwezenlijking 
2.1.2.3.1. Definitie 
2.1.2.3.2. Taakomschrijving 

 
2.1.2.4. De aannemer 

2.1.2.4.1. Definitie 
2.1.2.4.2. Taakomschrijving 

 
2.1.2.5. De werknemers 

2.1.2.5.1. Definitie 
2.1.2.5.2. Taakomschrijving 

 
2.2. Preventieprincipes 
 

2.2.1. §1. De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn   
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

  Daartoe past hij de volgende algemene preventiebeginselen toe 
2.2.2. §2. De werkgever bepaalt 
2.2.3. §3 De Koning kan de in § 1 bedoelde algemene preventiebeginselen  

 nader omschrijven en nader uitwerken met toepassing of ter voorkoming van 
specifieke risicosituaties 
 

2.3. Gevaarlijke werken. 
 

2.3.1. Art. 2 § 1 van het KB van 25januari 2001: bepaalt de werken waarop het  
  KB van toepassing is  
2.3.2. Art. 2 § 2  
2.3.3. Art. 26 § 1 van het KB van 25/01/2001  
2.3.4. Art. 4septies decies § 2 van het KB van 25 januari 2005 

 
2.4. Gelijktijdig en achtereenvolgende werken 
 
2.5. Werken aan nutsleidingen in opdracht van A.I. 
 
2.6. Hinder en mogelijke gevaren ten opzichte van derden na de gunning en vóór de 

aanvang van de werken 
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3. DE VERPLICHTINGEN VAN DE ACTOREN PER 
BOUWPLAATSTYPE 

 
3.1. Werken met totale oppervlakte < 500 m² 
 

3.1.1. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang van meer dan 500 mandagen of meer dan 30 
 werkdagen waar op 1 of meer ogenblikken meer dan 20 werknemers gelijktijdig 
aan het werk zijn 

 
 3.1.1.1. Ontwerpfase 

  3.1.1.1.1. De bouwdirectie belast met het ontwerp 
  3.1.1.1.2. De coördinator - ontwerp 

  3.1.1.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving   
    moeten voegen 
  
 3.1.1.2. Fase van verwezenlijking 

 3.1.1.2.1. De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering  
 3.1.1.2.2. De coördinator - verwezenlijking 

  3.1.1.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund 
 
3.1.2. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang van minder dan 500 mandagen met bijzondere risico’s 
 
 3.1.2.1. Ontwerpfase 

  3.1.2.1.1. De bouwdirectie belast met het ontwerp 
  3.1.2.1.2. De coördinator - ontwerp 

  3.1.2.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving   
               moeten voegen 
  
 3.1.2.2. Fase van verwezenlijking 

 3.1.2.2.1. De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering 
 3.1.2.2.2. De coördinator - verwezenlijking 

 3.1.2.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund 
 
3.1.3. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang van minder dan 500 mandagen zonder bijzondere risico’s 
 
 3.1.3.1. Ontwerpfase 

  3.1.3.1.1. De bouwdirectie belast met het ontwerp 
  3.1.3.1.2. De coördinator - ontwerp 

  3.1.3.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving   
    moeten voegen 
  
 3.1.3.2. Fase van verwezenlijking 

 3.1.3.2.1. De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering 
 3.1.3.2.2. De coördinator - verwezenlijking 

 3.1.3.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund 
 
3.1.4 Werken door één aannemer uitgevoerd 
 
 3.2.4.1. De leidend ambtenaar  
       3.2.4.2. De aannemer 
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3.2. Werken met totale oppervlakte ≥ 500 m² 
 
 3.2.1. Werken met een omvang van meer dan 5000 mandagen of een kostprijs  
  van meer dan 2.500.000,00 €, BTW niet inbegrepen 

 
 3.2.1.1. Ontwerpfase 

  3.2.1.1.1. De opdrachtgever(s) of bouwdirectie belast met het ontwerp 
  3.2.1.1.2. De coördinator - ontwerp 
  3.2.1.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving   
    moeten voegen 

 
 3.2.1.2. Fase van verwezenlijking 

 3.2.1.2.1. De opdrachtgever of de gemachtigde (leidend) ambtenaar  
 3.2.1.2.2. De coördinator - verwezenlijking 
 3.2.1.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund 

 
 3.2.2. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1   
  aannemer – omvang tussen de 500 en 5000 mandagen of gevaarlijke werken 

 
 3.2.2.1. Ontwerpfase 

 3.2.2.1.1. De opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp 
 3.2.2.1.2. De coördinator-ontwerp 
  3.2.2.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten  
    voegen 

 
 3.2.2.2. Fase van verwezenlijking 

 3.2.2.2.1. De opdrachtgever of de gemachtigde (leidend) ambtenaar  
 3.2.2.2.2. De coördinator - verwezenlijking 
 3.2.2.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund  

 
3.2.3. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 aannemer 

met een omvang van minder dan 500 mandagen of gevaarlijke werken. 
 

 3.2.3.1. Ontwerpfase 
 3.2.3.1.1. De opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp 
 3.2.3.1.2. De Coördinator - ontwerp 

3.2.3.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten 
voegen 

 
 3.2.3.2. Fase van verwezenlijking 

 3.2.3.2.1. De opdrachtgever of de gemachtigde (leidend) ambtenaar  
 3.2.3.2.2. De coördinator-verwezenlijking 
 3.2.3.2.3. De aannemer aan wie de werken werden gegund 

 
 3.2.4. Werken door één aannemer uitgevoerd 

 
 3.2.4.1. De leidend ambtenaar  
 3.2.4.2. De aannemer 
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4. STANDAARD VEILIGHEIDS – EN GEZONDHEIDSPLAN 
 

4.1. Organigram 
 

4.1.1. Organigram fase ontwerp 
4.1.2. Organigram fase verwezenlijking 

 
4.2. Bouwplaatsreglement 
 

4.2.1. Algemeen 
4.2.2. Collectieve beschermingsmiddelen (CBM's) 
4.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) 

 
4.3. Werfsignalisatie 
 

4.3.1.  Stappenplan voor het opstellen van een werfsignalisatie 
4.3.2.  Vergunningen en verantwoordelijkheden 

 
4.4. EHBO en noodprocedures 

 
4.4.1. Interne hulp 
4.4.2. EHBO-uitrusting 
4.4.3. Externe hulp 
4.4.4. Procedure bij arbeidsongevallen 

 
4.5. Werfinrichting en organisatie 

 
4.5.1. Inplanting en inrichting van de werflokalen  
4.5.2. Lokaal voor EHBO 
4.5.3. Parkeergelegenheid 
4.5.4. Opslag van gevaarlijke producten 
4.5.5. Opslag van materialen 
4.5.6. Elektrische installaties 
4.5.7. Toegang tot de werf 
4.5.8. Arbeidsmiddelen (machines, gereedschap, materieel …) 

 
 
5. VGP AANNEMERS 
 

5.1. VGP hoofdaannemer 
 

5.2. Inhoud van het VGP van de hoofdaannemer 
 
 5.2.1.  Algemene gegevens 
 5.2.2.  Lijst met referentiepersonen en nuttige telefoonnummers 
 5.2.3.  Noodprocedures 
 5.2.4.  Risico-analyse 
 5.2.5.  Werfinstallatieplan 
 5.2.6.  Werfsignalisatie 

 
5.3. Specifiek VGP 
 

 5.3.1.  Inhoud specifiek VGP 
 5.3.2.  Lijst met referentiepersonen en nuttige telefoonnummers 
 5.3.3.  Noodprocedure 
 5.3.4.  Risico-analyse 
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6. BIJLAGEN 
 

6.1.  Samenvatting “kledij met signaalfunctie” 
6.2.  Reglementering “zichtveld verbeterend systeem” 
6.3.  Vergunningen voor vergunninghouders 
6.4.  Invulformulier te voegen bij inschrijving 

            6.5   Risico-analyse 
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Gebruikte afkortingen 
 
ARAB : algemeen reglement voor de arbeidsbescherming 
 
AREI : algemeen reglement op de elektrische installaties 
 
A.I. : Agentschap Infrastructuur 
 
BS : Belgisch Staatsblad 
 
BVGP : bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan 
 
CAO : collectieve arbeidsovereenkomst 
 
CBM : collectieve beschermingsmiddelen 
 
CD : coördinatiedagboek 
 
EHBO : eerste hulp bij ongevallen 
 
IDPB : interne dienst preventie en bescherming 
 
KB : koninklijk besluit 
 
MB : ministerieel besluit 
 
NAVB : nationaal actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf 
 
PBM : persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
PID : postinterventiedossier 
 
SVGP : standaard veiligheids- en gezondheidsplan 
 
TMB : tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 
 
VGP : veiligheids- en gezondheidsplan 
 
VVM : Vlaamse Vervoer Maatschappij 
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1. REGELGEVING 
 
1.1. Kaderrichtlijn 89/391 EEG of richtlijn Veiligheid en Gezondheid 
op het werk (12/06/1989) 
 
Deze richtlijn is een sociale richtlijn. Ze heeft tot doel de veiligheid en de gezondheid op het 
werk te bevorderen en is gebaseerd op artikel 137 van het Verdrag van de Europese Unie. 
Deze kaderrichtlijn bevat de minimumeisen die iedere Europese lidstaat moet omzetten in 
eigen wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. Iedere lidstaat mag evenwel strengere 
eisen stellen en bepaalde principes preciseren of omzetten in praktisch uitvoerbare 
principes. 
Deze kaderrichtlijn wordt door het KB van 14 september 1992 (BS 30 september 1992) 
opgenomen in de Belgische regelgeving. 
Zo bepaalt de kaderrichtlijn het volgende: 
- indien de werknemers van verschillende ondernemingen op eenzelfde werkplaats 

aanwezig zijn, moeten de werkgevers samenwerken bij de uitvoering van maatregelen 
inzake veiligheid en gezondheid en elkaar wederzijds, alsmede hun werknemers en 
vertegenwoordigers, van de risico’s op de hoogte brengen; 

- indien verschillende ondernemingen op één bouwplaats samenwerken, zijn ze verplicht, 
aan elkaar, hun werknemers en hun werknemers-vertegenwoordigers, informatie te 
verstrekken over de risico’s. Ze coördineren hun optreden met het oog op de preventie 
van en de bescherming tegen beroepsrisico’s. Ze werken samen bij de uitvoering van 
maatregelen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid. 

De nieuwe wet van 04 augustus 1996 (De Welzijnswet) geeft een volledige uitvoering van 
deze kaderrichtlijn in het Belgisch recht.  
Voor het eerst wordt de werkgever mee verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid en de 
gezondheid van andere dan zijn eigen werknemers. 
 
 
1.2. Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 92/57 EEG  
(24/06/1992) 
 
De Euro-richtlijn “tijdelijke of mobiele bouwplaatsen” voert bij het begin van het project een 
globaal concept in, waarbij alle betrokkenen verantwoordelijkheid dragen.  
Ze wijst op de naleving van de veiligheids- en gezondheidsregels door alle bedrijven. 
 
De voornaamste krachtlijnen van deze richtlijn kunnen als volgt worden samengevat: 
- stelt de werkgevers en werknemers verantwoordelijk en legt hen de preventieprincipes 

op die werden vastgelegd in de Kaderrichtlijn van 1989, ongeacht andere, meer 
beperkende en / of meer specifieke maatregelen die vervat zijn in de richtlijn tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen; 

- de richtlijn onderwerpt de individuele bedrijven en zelfstandigen aan de verplichtingen 
van de werkgevers en werknemers vervat in de Kaderrichtlijn, op voorwaarde dat er een 
verband is met de beroepsactiviteit. Zij moeten de veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften naleven, gebruikmaken van reglementair conform materieel, 
collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, enzovoort, en zij kunnen de 
informatie- en coördinatiestructuren van de bouwplaats benutten; 

- de Eurorichtlijn bevat bepalingen ter voorkoming van minder loyale concurrentiepraktijken 
ten nadele van de werknemers, en biedt de kleine ondernemingen die deelnemen aan 
werkzaamheden op grote bouwplaatsen de mogelijkheid een beroep te doen op efficiënte 
coördinatiestructuren, zonder er de lasten van te moeten dragen; 

- in de richtlijn is een interessante bepaling die de ergonomen en de ontwerpers dichter bij 
elkaar zou moeten brengen. Er wordt namelijk gevraagd een dossier samen te stellen dat 
is aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk, met daarin alle nuttige elementen op 
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het vlak van de veiligheid en de gezondheid waarmee bij latere werkzaamheden rekening 
moet worden gehouden; 

- de opdrachtgevers, bouwdirecties en werkgevers blijven volledig verantwoordelijk; 
- de aanstelling van een “coördinator-ontwerp” of een “coördinator-verwezenlijking” ontlast 

noch de opdrachtgevers, noch de bouwdirecties, noch de werkgevers, noch de 
individuele ondernemingen en zelfstandigen van hun verantwoordelijkheid voor preventie 
van beroepsrisico’s; 

- de coördinator-ontwerp wordt in de richtlijn omschreven als een natuurlijke of 
rechtspersoon die door de opdrachtgever en / of bouwdirectie aangesteld werd; 

- de coördinator-ontwerp is, tijdens de ontwerpfase, belast met een aantal taken om de 
arbeidsomstandigheden op de bouwplaats te verbeteren; 

- bij de bouwkundige, technische en / of organisatorische keuzen (m.b.t. de planning van 
de diverse, gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden of werkfasen) en bij de 
bepaling van de uitvoeringstermijnen van de werken, moet de coördinator-ontwerp 
zorgen voor de coördinatie en zich vergewissen van de integratie door de bouwdirectie of 
eventueel door de opdrachtgever, van de algemene preventieprincipes; 

- de coördinator-ontwerp moet er tevens over waken dat een veiligheids - en 
gezondheidsplan wordt opgesteld, een dossier samengesteld “aangepast aan de 
kenmerken van het bouwwerk” en een “voorafgaande kennisgeving” wordt bezorgd aan 
de bevoegde autoriteiten; 

- de werkgever blijft op de bouwplaats volledig verantwoordelijk voor de preventie en 
bescherming van zijn werknemers; 

- de coördinator-verwezenlijking d.w.z. de coördinator inzake veiligheid en gezondheid 
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk is een natuurlijk of rechtspersoon, 
aangesteld door de opdrachtgever of bouwdirectie. Bij de technische en / of 
organisatorische keuzen (m.b.t. de planning van de diverse, gelijktijdige of 
achtereenvolgende werken of werkfasen) en bij bepaling van de uitvoeringstermijn van 
de diverse werken, moet hij zorgen voor de coördinatie en zich vergewissen van de 
integratie door de bedrijven en zelfstandigen van de algemene preventieprincipes inzake 
beroepsrisico’s; 

- het dossier is “aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk”; 
- net als het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) voor de bouwplaats, biedt dit dossier 

de mogelijkheid de algemene preventieprincipes te integreren in de bouwkundige, 
technische en organisatorische keuzen m.b.t. het gebruik van het bouwwerk; 

- deze keuzen bepalen de prestaties van het bouwwerk op het gebied van veiligheid en 
gezondheid tijdens het gebruik, het volledig onderhoud, de latere transformatiewerken en 
de eventuele afbraak; 

- bij de voorbereiding dient de coördinator-ontwerp erop toe te zien dat er een VGP wordt 
opgesteld voor de werken die plaatsvinden op de bouwplaats. De coördinator moet 
tevens rekening houden met de risico’s veroorzaakt door andere activiteiten in de 
omgeving van de bouwplaats; 

- voor een aantal werken omvat het plan specifieke preventiemaatregelen; 
- de “voorafgaande kennisgeving” is een document dat moet worden aangebracht op de 

bouwplaats. Het dient overgemaakt aan de instellingen belast met de veiligheids- en 
gezondheidscontrole in de werkplaatsen, met alle nuttige gegevens die hen in staat 
stellen bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de aanvang 
van de werken; 

- de voorafgaande kennisgeving is vereist voor de bouwplaatsen waarvan de 
vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer dan 30 werkdagen is en waar meer 
dan 20 werknemers tegelijkertijd zijn tewerkgesteld, of waarvan de vermoedelijke duur 
langer dan 500 mandagen is; 
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“ Het doel van de voorafgaande kennisgeving is de bevoegde overheden de 
mogelijkheid bieden de werkplaatsen te controleren en preventieve acties te 
ondernemen.” 
“ De voorafgaande kennisgeving is vereist voor de bouwplaatsen waarvan de 
vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer dan dertig werkdagen is, …” 
Bron : “ De veiligheidscoördinatie in de bouw” 
             (NAVB) 

 

 
- de werkgevers van hun kant moeten de algemene verplichtingen naleven zoals bepaald 

in de kaderrichtlijn; 
- de werkgevers op de bouwplaats moeten daarenboven rekening houden met de 

aanwijzingen van de coördinator(en); 
- op de bouwplaatsen werken vaak meerdere werkgevers samen. Voor hen gelden, 

behalve de normale verplichtingen voor werkgevers, tevens de regels bepaald in de 
kaderrichtlijn m.b.t. samenwerking en informatie tussen de verschillende werkgevers; 

- de werknemers hebben eveneens verplichtingen. Die komen erop neer dat zij ook 
constructief moeten meewerken aan het preventiebeleid, informatie moeten doorspelen 
via de hiërarchische lijn en eveneens de preventieprincipes moeten toepassen. 

 
 
1.3. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk (Welzijnswet) 
 
1.3.1.  Inleiding 
 
De welzijnswet vervangt de volgende regelgeving: 
 
- de wet van 10/06/1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers 

alsmede de verfraaiing van het werk en van de werkplaatsen; 
- de bepalingen van de wetten op de mijnen, groeven en graverijen, gecoördineerd op 

15/09/1919 die betrekking hebben op wat nu de diensten en comités voor preventie en 
bescherming op het werk worden genoemd. 

 
De welzijnswet is tot stand gekomen om: 
 
- een bredere wettelijke basis te geven aan de bestaande regelgeving vervat in het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex over het welzijn 
op het werk; 

- naast de begrippen veiligheid en gezondheid, wordt er ook rekening gehouden met de 
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden; 

- de bestaande wetgeving beter aan te passen aan de vereisten van de Kaderrichtlijn; 
- er wordt een minimumeis vastgesteld voor veiligheid en gezondheid als verschillende 

ondernemingen bedrijvig zijn op eenzelfde arbeidsplaats waar werknemers werken; 
- er wordt een juridische omkadering vastgesteld voor de contractorarbeid of het werken 

met derden; 
- er wordt een wettelijke kader  gecreëerd voor de omzetting in Belgisch recht van de 

richtlijn tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met de vaststelling van de daaraan verbonden 
verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen; 

- de bepalingen betreffende de vroegere comités Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing 
(VGV) van de werkplaatsen worden geherstructureerd en herzien; 

- de gebruikte terminologie wordt geactualiseerd. 
Hoofdstuk V van de Welzijnswet schetst het algemeen kader voor de omzetting in Belgisch 
recht van de richtlijn tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 
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1.3.2.  De Kaderwet op het welzijn 
 
In de kaderwet “Wet betreffende het Welzijn op het Werk” (de Welzijnswet) van 04/08/1996 
is hoofdstuk V “bijzondere bepalingen betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” 
opgenomen, maar volgens diezelfde wet dient de Koning de nadere regels voor toepassing 
te bepalen (art. 19, 23, 24 en 32). Deze bijkomende regels worden bepaald in het KB 
betreffende  “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” van 25/01/2001. In de Welzijnswet wordt 
een onderscheid gemaakt tussen twee fasen van het bouwproces: de fase van ontwerp en 
de fase van verwezenlijking van het bouwwerk. 
 
1.3.3.  De Programmawet van 27 december 2004 
 
De programmawet van 27 december 2004 heeft de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitgebreid met mogelijke 
strafrechterlijke sancties voor veiligheidscoördinatoren die hun opdrachten uitoefenen in 
strijd met de regelgeving of deze opdrachten niet uitoefenen volgens de voorwaarden en 
regels bepaald door deze regelgeving (art. 86 en 87).  Er worden niet alleen de traditionele 
coördinatoren bedoeld welke een aanvullende vorming hebben gevolgd (niv. A of B / preven-
tieadviseur niv. I of II) maar iedereen die de functie van coördinator uitoefent, dus ook de 
aannemers die volgens de versoepelde regelgeving de functie van coördinator uitoefenen. 
Deze responsabilisering moet toelaten om een aantal heersende wanpraktijken te bannen 
hetgeen moet leiden tot betere garanties inzake het door de coördinator geleverde werk. 
 
 
1.4. KB van 25 januari 2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele 
Bouwplaatsen 
 
1.4.1. Inleiding 
Om de bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, gesteld in 
hoofdstuk V van de "Welzijnswet", te kunnen uitvoeren, werden door de Koning bijkomende 
voorwaarden beschreven in het koninklijk besluit van 25/01/2001.  
 

Dit besluit geeft meer duidelijkheid over het toepassingsgebied, de coördinatie bij ontwerp en 
bij verwezenlijking, de instrumenten die bij deze coördinatie gebruikt moeten worden en de 
verplichtingen van de verschillende betrokken partijen. 
 
Het KB van 25 januari 2001 werd meerdere malen aangevuld of gewijzigd. 
 

De bijzondere voorwaarden voor het uitoefenen van de coördinatieopdracht, omschreven in 
art. 58 van het genoemde koninklijk besluit, werden door het KB van 19/12/2001 (BS 
30/01/2002) gewijzigd en nader bepaald. De vorming en het opleidingsniveau van de 
coördinatoren en de adjunct-coördinatoren werden duidelijk omschreven alsook de inhoud 
van het programma van de verschillende opleidingsgraden. 
 

De toepassing van de regelgeving inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB van 
25/01/2001) werd door het KB van 19/01/2005 vereenvoudigd voor kleinere werken (met 
een totale oppervlakte < 500m²). 
Voor dergelijke werken wordt de coördinator-ontwerp (respectievelijk coördinator-
verwezenlijking) nu aangesteld door de bouwdirectie belast met het ontwerp (respectievelijk 
de bouwdirectie belast met de uitvoering) of in sommige gevallen zelfs door de aannemer 
zelf (mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden inzake relevante beroepservaring én 
basisvorming m.b.t. veiligheid en gezondheid).   
Bovendien werd de vereiste inhoud van de coördinatie-instrumenten (VGP, CD en PID) sterk 
vereenvoudigd. 
Voor de grotere werken (met een totale oppervlakte ≥ 500 m²) werd bijkomend een verplichte 
certificering volgens NBN EN ISO 17024 vanaf 31/12/2007 aan de coördinatoren opgelegd. 
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Voor de praktische toepassing van het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, 
bij het beheer en het onderhoud van wegenwerken bij de Vlaamse overheid, worden de 
documenten ter beschikking gesteld van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid, 
zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijking. 
 

Deze documenten vormen een standaard voor het uitwerken van alle coördinatieopdrachten 
binnen het Agentschap Infrastructuur. De basisvoorschriften die in deze "standaard" zijn 
opgenomen zijn steeds van toepassing. Enkel de specifieke bepalingen inzake de 
coördinatieopdrachten worden opgenomen in het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan 
dat voor iedere opdracht afzonderlijk wordt opgemaakt. 
 
 
1.4.2. KB 19 december 2001 – Koninklijk besluit tot wijziging, wat de 
aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid 
betreft, van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen. 
 
1.4.2.1. Profiel coördinatoren en aansprakelijkheid 
 
Art. 56 Basisvorming en nuttige beroepservaring. 
 
Basisvorming Nuttige beroepservaring 

Bouwplaats 
conform  

art. 26 § 1 of 
art. 26 § 2 

Bouwplaats 
conform 

art. 26 § 3 

Einddiploma ingenieur 
Einddiploma van hoger onderwijs van het lange type 

2 jaar 1 jaar 

Einddiploma van het hoger technisch onderwijs van het 
korte type 

5 jaar 1 jaar 

Hoger secundair onderwijs 10 jaar 3 jaar 
Lager secundair onderwijs - 5 jaar 
 
1.4.2.2. Aanvullende vorming 
 
Art. 58: 
Voor werken waar een veiligheids- en gezondheidsplan (art. 26) vereist is, levert de 
coördinator het bewijs dat hij met vrucht volgende vormingen heeft beëindigd, hetzij: 
 
a. een erkende cursus van aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor 

veiligheid (preventieadviseurs);  
 van het eerste niveau als voor de bouwplaats een coördinatiestructuur vereist is; (in de 

zin van art. 37, KB 25/01/2001) 
b. een erkende cursus “aanvulling tot coördinator”: het bewijs betreft een specifiek examen 

van het niveau A wanneer voor de bouwplaats een coördinatiestructuur vereist is; 
c. een erkend specifiek examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de 

TMB; het bewijs betreft een specifiek examen van het niveau A als voor de bouwplaats 
een coördinatiestructuur vereist is. 
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1.4.3. KB 19 januari 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen  
 
Het KB maakt een onderscheid tussen bouwwerken waarvan de oppervlakte kleiner is dan 
500 m2 en deze waarvan de oppervlakte gelijk of groter dan 500 m² is. 
Het nieuwe artikel 3, 5 ° en 26 bepalen hoe de totale oppervlakte berekend dient te worden. 
Teneinde op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en de regelgeving in 
zake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dragen de coördinatoren 
er zorg voor dat zij zich voortdurend bijscholen. Dit wordt omschreven in artikel 65septies.  
Voor de grotere werken ( werken met een oppervlakte ≥ 500 m² ), uitgezonderd de bouw-
plaatsen bedoeld in art. 26 § 3, dient de coördinator zich te laten certificeren volgens de 
norm NBN EN ISO 17024. 
 
1.4.3.1. Bepalen van de oppervlakte 
 
Art. 3, 5° 
 
“totale oppervlakte van een bouwwerk” = de som van de horizontaal gemeten oppervlaktes 
van de verschillende niveau’s van het te verwezenlijken bouwwerk.  
Maken deel uit van eenzelfde bouwwerk: alle al dan niet aan elkaar palende constructies die 
deel uitmaken van een zelfde project. 
 
Art 26: meer bepalend voor de wegenbouw 
 
Voor de bepaling van de omvang van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen die het voorwerp 
uitmaken van een continue opdracht of van een pakket opdrachten zonder onderling 
verband, wordt het geheel van de werken die een onderling verband hebben, als een 
afzonderlijke tijdelijke of mobiele bouwplaats beschouwd. 
 
 

 

Bij wegenwerken wordt de totale breedte van het bouwwerk in rekening gebracht (het 
wegdek, voetpaden, fietspaden, enz., inbegrepen) en vermenigvuldigd met de lengte, 
desgevallend vermeerderd met lokale verbredingen (bvb. op kruispunten).   
Voor het uitsluitend aanleggen van nutsleidingen wordt de diameter van de kabel, de leiding 
of de rioolbuis in rekening gebracht en vermenigvuldigd met de aan te leggen lengte, 
ongeacht of de wanden van de sleuf vertikaal of schuin worden uitgevoerd. 
Voor het in de grond leggen van een kabel met een diameter van bvb. 50 mm, zonder 
andere bijkomende werken, wordt deze oppervlakte bereikt bij 10 km. 
 
Bron: ir. Millès RAEKELBOOM  
FOD 
 

 
 
1.4.3.2. Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en bijscholing 
 
KB 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 
 
Afdeling VII, Onderafdeling V. - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering  
 
Art. 65: De persoon die de functie van coördinator-ontwerp of coördinator- verwezenlijking 
als zelfstandige uitoefent, sluit in eigen naam een verzekering tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid af, waarvan de dekking rekening houdt met de omvang en de risico's van 
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar hij zijn functie uitoefent. 
Voor de persoon die de functie van coördinator-ontwerp of coördinator -  verwezenlijking als 
werknemer uitoefent, sluit de werkgever een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid 
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af, waarvan de dekking rekening houdt met de omvang en de risico's van de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen waar hij zijn functie uitoefent, tenzij deze burgerlijke aansprakelijkheid 
door de Staat wordt gedekt. 
 
KB 19 januari 2005 
Art. 65septies : Teneinde op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en de 
regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dragen de 
coördinatoren er zorg voor dat zij zich voortdurend bijscholen.  Deze bijscholing gebeurt door 
deelname aan kennisverrijkende initiatieven in de hiervoor bedoelde gebieden, ingericht op 
privé-initiatief dan wel op initiatief van de overheid, inzonderheid specifieke bijscholings-
cursussen of studiedagen.  Voor coördinatoren die (conform art. 65) gecertificeerd moeten 
zijn, bedraagt het totaal aantal uren van de bijscholing ten minste 5 uur/jaar of 15 uur over 
een periode van 3 jaar. Deze bijscholing is een vereiste voor het verlengen van het 
certificaat. 
 
Commentaar 
 
De coördinator moet nuttige beroepservaring hebben opgedaan in de wegenbouwsector. 
De coördinator moet bij zijn aanstelling een afschrift bezorgen van zijn burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering en vanaf 31/12/2007 een bewijs van certificatie volgens de 
norm NBN EN ISO 17024 ingeval van werken waarvan de totale kostprijs 2.500.000 € (excl. 
BTW) overschrijdt of ingeval van werkzaamheden met een omvang van meer dan 500 
mandagen of verhoogde risico’s (art. 26 § 1). 
De jaarlijkse bijscholing dient aangetoond. 
 
Opmerking : de vermelde data i.v.m. certificering (ontvangbewijs van aanvraag tegen 
13.12.06 en certificering tegen 31.12.06) zal naar alle waarschijnlijkheid verschoven  
worden naar respectievelijk 31.12.07 en 31.12.08. 

 
 
 
1.4.3.3. Certificatie  
 
Art. 65 : Met uitzondering van de personen bedoeld in art. 56 § 2 (zijnde de coördinatoren 
voor bouwplaatsen bedoeld in art. 26 § 3, zijnde werken welke niet behoren tot de risico-
activiteiten bedoeld in art. 26 § 1 en qua omvang kleiner zijn dan de bouwplaatsen bedoeld 
in art. 26 § 2 – komt neer op punt 1.4.4.2 ) moet de persoon die de functie van coördinator-
ontwerp of –verwezenlijking uitoefent in staat zijn om het bewijs te leveren gecertificeerd te 
zijn volgens de norm NBN EN ISO 17024. 
Betreffend bewijs moet kunnen worden voorgelegd uiterlijk op 31/12/2007. 
Uiterlijk op 31/12/2006 moet de coördinator een door de certificatie-instelling verstrekt 
ontvangstbewijs kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij bij die instelling een 
aanvraagdossier heeft ingediend om als coördinator-ontwerp of coördinator-verwezenlijking 
te worden gecertificeerd. 
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1.4.4. Samenvatting  
 
Het opleidingsniveau (basisvorming en aanvullende vorming) en de nuttige beroepservaring 
moet worden aangepast aan het type werk. 

 
1.4.4.1. Werken uitgevoerd door één aannemer 
 
De coördinatie wordt tijdens de verwezenlijking niet voortgezet. Tijdens de verwezenlijking 
worden de taken toegewezen aan de opdrachtgever en aannemer. 

 
1.4.4.2. Werken uitgevoerd door meerdere aannemers 

 
1.4.4.2.1. Werken met een totale oppervlakte < 500 m² 

 
* De werkzaamheden worden gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang meer dan 500 mandagen 

- De aannemer mag optreden als coördinator mits relevante beroepservaring én een 
opleiding m.b.t. veiligheid en gezondheid van tenminste 24 uur. 

- Certificatie is niet verplicht. 
- De coördinator stelt een vereenvoudigd VGP en een vereenvoudig PID op welk 

voldoet aan art. 36 (omvat 4 rubrieken).  Het CD is niet verplicht. Schriftelijke 
inkennisstelling van vastgestelde tekortkomingen volstaat. 

 
* De werkzaamheden worden gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang minder dan 500 mandagen en gevaarlijke werkzaamheden ( bedoeld 
   in art. 26 § 1 ) 

- De aannemer mag optreden als coördinator mits relevante beroepservaring én een 
opleiding m.b.t. veiligheid en gezondheid van tenminste 24 uur. 

- Certificatie is niet verplicht. 
- De coördinator stelt een vereenvoudigd VGP en een vereenvoudig PID op  
- welk voldoet aan art. 36 (omvat 4 rubrieken).  Het CD is niet verplicht. Schriftelijke 

inkennisstelling van vastgestelde tekortkomingen volstaat. 
 
* De werkzaamheden worden gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang minder dan 500 mandagen en niet-gevaarlijke werkzaamheden  
  ( bedoeld in art. 26 § 1 ) 

- De aannemer mag optreden als coördinator mits relevante beroepservaring én een 
opleiding m.b.t. veiligheid en gezondheid van tenminste 12 uur. 

- Certificatie is niet verplicht. 
- De coördinator stelt een vereenvoudigd VGP of een schriftelijke overeenkomst met 

duidelijke afspraken inzake achtereenvolgende of gelijktijdige werkzaamheden, hun 
uitvoeringstermijnen alsook de te voorziene preventiemaatregelen op.  Het CD is niet 
verplicht. Schriftelijke inkennisstelling van vastgestelde tekortkomingen volstaat.  De 
coördinator stelt een vereenvoudig PID op welk voldoet aan art. 36 (omvat 4 
rubrieken). 
 

1.4.4.2.2. Werken met totale oppervlakte ≥ 500 m² 
 

* Het vermoedelijk werkvolume bedraagt meer dan 5000 mandagen, of de totale prijs  
 overschrijdt 2.500.000 euro, excl. BTW, minstens 3 aannemers voeren gelijktijdig 
 werken uit 

- De coördinator moet voldoen aan vorming niveau 1 of A en kan zowel de coördinatie 
van het ontwerp als uitvoering voorzitten.   

- Certificatie is verplicht vanaf 31/12/2007. 
- De coördinator stelt het VGP, CD en PID op. 
- Het PID moet voldoen aan art. 35 (omvat 7 rubrieken). 
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* De werkzaamheden worden gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang tussen de 500 en 5000 mandagen of gevaarlijke werken 

- De coördinator moet voldoen aan vorming niveau 2 of B. 
- Certificatie is verplicht vanaf 31/12/2007. 
- De coördinator stelt het VGP, CD en PID op. 
- Het PID moet voldoen aan art. 35 (omvat 7 rubrieken). 

 
* De werkzaamheden worden gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 
 aannemer – omvang minder dan 500 mandagen 

- De coördinator moet voldoen aan vorming niveau 2 of B. De coördinator stelt  
  een vereenvoudigd VGP op. 
- Certificatie is niet verplicht. 
- De coördinator stelt het vereenvoudigd VGP en een vereenvoudig PID op welk  
  voldoet aan art. 36 (omvat 4 rubrieken).  Het CD is niet verplicht. Schriftelijke  
  inkennisstelling van vastgestelde tekortkomingen volstaat. 
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1.4.5. STROOMSCHEMA KB TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN - 19.01.2005 
 

 
 

Worden de werken 
uitgevoerd door meer dan 

1 aannemer? 
NEEN 

ONGEWIJZIGD KB 25.01.2001  
Geen VC-verwezenlijking 
Wel een vereenvoudigd PID  
(afdeling V en VI) 

JA 

Afdeling II < 500 m2 Afdeling III 
of 

Bijlage V 
JA NEEN 

JA 

NEEN 

INSTRUMENTEN VC 
1. Geen coördinatiestructuur (art. 37) 
2. Vereenvoudigd VGP (art. 28) 
3. Geen CD (art. 31) 
4. Vereenvoudigd PID (art. 36, 4 onderwerpen)  
5. Art. 30 

INSTRUMENTEN VC 
1. Geen coördinatiestructuur (art. 37) 
2. Vereenvoudigd VGP (art. 28) 
3. Geen CD (art. 31) 
4. Vereenvoudigd PID (art. 36, 4 onderwerpen)  
5. Geen art. 30 

Art; 26 §3 

Art. 26 §1 en §2 

VC-ONTWERP 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
Aannemer met ervaring + 24 uur opleiding 
(te registreren) 
 
 
 

VC-VERWEZELIJKING 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
Aannemer met ervaring + 24 uur opleiding 
 
 
 

VC-ONTWERP 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 1-3-5) 
Aannemer met ervaring + 24 uur opleiding 
(te registreren) 
Aannemer met ervaring + 12 uur opleiding 
(te registreren) 
 
 
 
  
VC-VERWEZELIJKING 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 1-3-5) 
Aannemer met ervaring + 24 uur opleiding 
(te registreren) 
Aannemer met ervaring + 12 uur opleiding 
(te registreren) 
 
 

INSTRUMENTEN VC 
1. Geen coördinatiestructuur (art. 37) 
2. Vereenvoudigd VGP (art. 28) 
3. Geen CD (art. 31) 
4. Vereenvoudigd PID (art. 36, 4 onderwerpen)  
5. Art. 30 

INSTRUMENTEN VC 
1. Geen coördinatiestructuur (art. 37) 
2. Volledig VGP (art. 28) 
3. CD (art. 31) 
4. Volledig PID (art. 36, 7 onderwerpen)  
5. Art. 30 

INSTRUMENTEN VC 
1. Coördinatiestructuur (art. 37) 
2. Volledig VGP (art. 28) 
3. CD (art. 31) 
4. Volledig PID (art. 36, 7 onderwerpen)  
5. Art. 30 

VC-ONTWERP 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
 
 
 
 

VC-VERWEZELIJKING 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
 
 
 
 

VC-ONTWERP 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
 
 
 
 

VC-VERWEZELIJKING 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
 
 
 
 

VC-ONTWERP 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 1-3-5) 
 
 
 
 
  

VC-VERWEZELIJKING 
VOORWAARDEN 
VC niv. A  
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 2-5-10) 
VC niv. B (basisopleiding met ervaring 1-3-5) 
 
 

JA 

Art. 26 §1 en §2 

JA NEEN 

NEEN 

ONGEWIJZIGD KB 25.01.2001 

> 2,5 Miljoen euro 
EN 

3 aannemers gelijktijdig 

> 500 m2 
of 

art. 4 septies decies en BIJLAGE V 
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2. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
2.1. Definitie en taakomschrijving van de actoren 
 
2.1.1. In de ontwerpfase 
 
2.1.1.1. Opdrachtgever 
 
 2.1.1.1.1. Definitie 
 
Wet 04/08/96 art 3, 7° : 
De opdrachtgever is ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening een 
bouwwerk wordt verwezenlijkt. Bij het Agentschap Infrastructuur van de Vlaamse Overheid 
wordt hiermee de leidend ambtenaar bedoeld. 
Leidend ambtenaar: iedere persoon die leiding geeft en toezicht uitoefent op de uitvoering 
van de opdracht wordt door de aanbestedende overheid aangewezen bij de betekening van 
de opdracht, tenzij deze inlichting reeds in de aankondiging van de opdracht of in het bestek 
is vermeld. 
Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een 
ambtenaar van de aanbestedende overheid, wordt elke eventuele beperking van zijn 
bevoegdheden aan de aannemer medegedeeld, tenzij dit in het bestek gebeurd is. 
Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een persoon 
buiten de aanbestedende overheid, wordt de draagwijdte van zijn eventueel mandaat in de 
betekening van de opdracht bepaald tenzij dit in het bestek gebeurd is. 
In de algemene aannemingsvoorwaarden wordt de ambtenaar of elke andere persoon die 
belast is met de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht, de leidend 
ambtenaar of projectleider genoemd. 
De voornaamste activiteiten van de leidend ambtenaar zijn:  
- de verantwoordelijkheid dragen voor het goede verloop van de conceptuele uitwerking 

van het project; 
- de ontwerpstudie opmaken, rekening houdend met de gestelde kwaliteits- en 

veiligheidsvereisten om te kunnen overgaan tot de aanbesteding; 
- de aanbestedingsprocedure volgen en de nodige acties ondernemen om de geschikte 

kandidaat te kiezen om over te gaan tot de eigenlijke uitvoering der werken; 
- de uitvoering van het project leiden en zorgen voor de voortgang ervan; 
- het project evalueren, voorstellen van eventuele verbeteringsmogelijkheden voor de 

toekomst en er voor zorgen dat de aanwezige kennis en ervaring  wordt overgedragen op 
de organisatie. 

Toezichter: één of meer natuurlijke personen die de opdracht van het realiseren van een 
bepaald bouwwerk op de bouwplaats controleren op technisch vlak en rapporteren aan de 
leidend ambtenaar en aan de opdrachtgever.  De toezichter is een werknemer van A.I.,  een 
werknemer van een ander Openbaar Bestuur of van een extern bureau. 
 
 2.1.1.1.2. Taakomschrijving 
 
KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96 15 past de algemene preventiebeginselen toe. 
04/08/96 
25/01/01 

16  
  5 
 
 

stelt een coördinator-ontwerp aan; 
indien meerdere opdrachtgevers één gemeenschappelijk 
coördinator-ontwerp  
ziet erop toe dat vóór de opening van de bouwplaats een 
VGP wordt opgesteld. 

KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
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04/08/96 
 
 

20 
 
 

organiseert de coördinatie van werkzaamheden van 
verschillende aannemers, indien ze zich gelijktijdig op de werf 
bevinden of achtereenvolgend werken. 

25/01/01   7 § 1 
 
 
 
 
 
 
 

ziet erop toe dat de coördinator-ontwerp: 
-zijn opdrachten volledig en juist vervult; 
-betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden 
omtrent de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het 
ontwerp van het bouwwerk; 
-de nodige informatie ontvangt en uitgenodigd wordt op alle 
vergaderingen die verband houden met het ontwerp; 
-bij het einde van de opdracht de volgende stukken 
overhandigt:     - geactualiseerd VGP;  
                         - geactualiseerd coördinatiedagboek; 
                         - postinterventie dossier. 

04/08/96 
 
25/01/01 

21 
 
15 

kennisgeving aan de overheid voor de aanvang van de 
werkzaamheden; 
stelt een coördinator-verwezenlijking aan. 

25/01/01 17 § 1 ziet erop toe dat de coördinator-verwezenlijking in het bezit 
gesteld wordt van een exemplaar van het VGP, het 
coördinatiedagboek en het postinterventie- dossier. 

25/01/01 48 overhandigt van het postinterventiedossier aan de bouwheer; 
(nieuwe eigenaar). De bouwheer houdt een exemplaar van 
het PID ter beschikking voor latere interventies. 

25/01/01 49 §1 stelt de delen van het postinterventiedossier die de 
coördinator aanbelangen aan hem ter beschikking stelt of 
bezorgt ze bij ontstentenis van de coördinator aan de  
aannemer, op het ogenblik dat deze personen betrokken 
worden bij de coördinatie of uitvoering van de latere 
werkzaamheden aan het bouwwerk. 

25/01/01   7 § 2 
17 § 3 

ziet erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen 
samenwerken en hun activiteiten coördineren. 

25/01/01 17 § 2 ziet erop toe dat de coördinator-verwezenlijking: 
- zijn opdrachten volledig en juist vervult; 
- betrokken is bij alle etappes van de verwezenlijking; 
- de nodige informatie en studies ontvangt en uitgenodigd 
wordt op alle vergaderingen; 
- op het einde van zijn opdracht aan de opdrachtgever, 
volgende stukken tegen ontvangstbewijs overmaakt: 
     - VGP; 
     - het coördinatiedagboek; 
     - postinterventiedossier. 

25/01/01 
 
 
 

25/01/01 

  9 
20 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 

de aanstelling van een coördinator-ontwerp en coördinator-
verwezenlijking  maakt deel uit van een schriftelijke 
overeenkomst. 
 

wanneer art. 4octies of art.13 van toepassing is ( werken  
uitgevoerd door één aannemer) dient de opdrachtgever een 
exemplaar van het VGP over te maken aan de aannemer en 
erover te waken dat de activiteiten op de plaats van de 
uitvoering van de werken worden gecoördineerd en dat er 
wordt samengewerkt bij de uitvoering van de 
veiligheidsmaatregelen van de personen betrokken bij de 
uitvoering van de werken. 
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KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
 43 § 2 De opdrachtgever of een door hem aangestelde derde stelt 

het vereenvoudigd PID op (conform art. 36) en ziet erop toe 
dat het PID wordt aangepast aan de eventuele wijzigingen die 
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk aan het project 
worden aangebracht. 

 
2.1.1.2. Coördinator-ontwerp 
 
 2.1.1.2.1. Definitie 
 
Wet 04/08/96 art 3. 12° : 
De coördinator-ontwerp is iedere persoon die door de opdrachtgever of de bouwdirectie, belast 
met het ontwerp, belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk. 
 
 2.1.1.2.2. Taakomschrijving 
 
KB / wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96 15 past de algemene preventiebeginselen toe; 
25/01/01   9 de functie coördinator-ontwerp mag uitgeoefend worden 

door een werknemer van de opdrachtgever; 
25/01/01   4sexies 

11 
29 

stelt VGP op overeenkomstig de bepalingen art. 27 of in 
toepassing van art. 26 § 3 een schriftelijke overeenkomst 
conform art. 29; 
past het VGP aan; 
neemt in het VGP de keuzen bedoeld in art. 17 van de wet 
op alsook de voor de veiligheid en gezondheid kritieke 
fasen waarop de coördinator-verwezenlijking tenminste op 
de bouwplaats aanwezig moet zijn; 
controleert de overeenstemming van de offertes met het 
VGP; 
opent het coördinatiedagboek en postinterventie-dossier, 
houdt ze bij en vult ze aan; 
draagt na beëindiging van zijn opdracht het VGP, 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier over aan de 
opdrachtgever. 

25/01/01 26 § 2 
 
 
 
 
 
26 § 3 

opstellen en bijhouden van een VGP is verplicht als : 
- werkzaamheden langer dan 30 werkdagen duren en 

waar op één of meer ogenblikken meer dan 20  
werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn; 

- het werkvolume vermoedelijk groter is dan 500    
      mandagen; 
- voor andere tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dan 
 die bedoeld in art. 26 § 1 en §2 is  een vereen- 
 voudigd VGP of een schriftelijke overeenkomst  
 conform art. 29 verplicht. 
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2.1.1.3. Bouwdirectie belast met het ontwerp en de personen aan wie ze bepaalde opdrachten in 
onderaanneming heeft toevertrouwd. 
 
 2.1.1.3.1. Definitie 
 
Wet 04/08/96 art 3. 8° : 
De bouwdirectie belast met het ontwerp is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor 
rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp van het bouwwerk. 
 
 2.1.1.3.2. Taakomschrijving 
 
KB / wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96 15 past de algemene preventiebeginselen toe. 
04/08/96 17 neemt de algemene preventiebeginselen in acht bedoeld 

in art 5 en 15 bij de bouwkundige, technische of 
organisatorische keuzen in verband met :  
- de planning van de werken; 
- de verschillende werkfasen (gelijktijdig of 

achtereenvolgend); 
- de raming van de duur van de verwezenlijking van de 

werken; 
25/01/01   6 

  4ter 
mag de studiefase niet aanvatten zolang de coördinator – 
ontwerp niet is aangesteld. 

25/01/01   4bis stelt een coördinator-ontwerp aan (ingeval de totale 
oppervlakte < 500 m²) 

25/01/01   4quater § 1 ziet er (ingeval de totale oppervlakte < 500 m²) op toe dat 
de coördinator-ontwerp : 
- zijn opdrachten volledig en adequaat vervult; 
- betrokken wordt bij alle etappes van de werk- 
 zaamheden betreffende de uitwerking,  
 wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp  
 van het bouwwerk; 
- alle informatie krijgt die nodig is voor de uit- 
 voering van zijn opdrachten, uitgenodigd wordt  
 op alle vergaderingen die verband houden met  
 het ontwerp en alle verwezenlijkte studies tijdig  
 ontvangt; 
- bij het einde van zijn opdracht de volgende  
 stukken overhandigt : 

- vereenvoudigd VGP 
- CD (facultatief / is niet verplicht) 
- vereenvoudigd PID (art. 36) 

25/01/01   4quater § 2 ziet er (ingeval de totale oppervlakte < 500 m²) op toe dat 
de verschillende partijen samenwerken en hun activiteiten 
coördineren 

25/01/01   4quinquies de aanstelling van de coördinator-ontwerp (ingeval de 
totale oppervlakte < 500 m²) maakt deel uit van een 
schriftelijke overeenkomst 
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2.1. 2. In de uitvoeringsfase 
 
2.1.2.1. Bouwdirectie belast met de uitvoering 
 
 2.1.2.1.1. Definitie 
 
Wet 04/08/96 art 3. 9° : 
De bouwdirectie belast met de uitvoering is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor 
rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor de uitvoering van het bouwwerk. 
Deze bouwdirectie draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
bouwwerf.  Het begrip aannemer heeft betrekking op diegenen die de werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
 2.1.2.1.2. Taakomschrijving 
 

KB / wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96 15 past de algemene preventiebeginselen toe. 
04/08/96 
 

20 organiseert de coördinatie van werkzaamheden van 
verschillende aannemers, indien ze zich gelijktijdig op de 
werf bevinden of achtereenvolgens werken. 

04/08/96 21 stelt een coördinator-verwezenlijking aan; 
(25/01/01 art 15 normaal door opdrachtgever) 

25/01/01 45 bezorgt vóór de opening van de bouwplaats een 
kennisgeving aan de overheid : 
- voor bouwplaatsen waar één of meer werken uitgevoerd 
worden volgens art 26 §1 en waarvan de totale duur 
meer dan 5 werkdagen bedraagt; 
- indien de vermoedelijke omvang van de werken  
beantwoordt aan die bedoeld in art 26§2. 
Indien er verschillende bouwdirecties, belast met de 
uitvoering, actief zijn, valt de verplichting ten laste van de 
bouwdirectie die als eerste activiteiten uitvoert op de 
bouwplaats; 
Indien één enkele aannemer actief is geldt de verplichting 
enkel voor werken die langer duren dan 5 werkdagen. 

25/01/01 46 bezorgt de kennisgeving minstens 15 dagen voor het 
begin der werken; 
plakt een kopie van de kennisgeving zichtbaar aan 
minstens 10 dagen voor de aanvang van de 
werkzaamheden. 

24/12/93 12 in geval van een overheidsopdracht: 
§1.1 de bouwdirectie doet de bepalingen inzake 
veiligheid en hygiëne naleven door elke persoon die 
handelt als onderaannemer; 
§2.1. de aannemer voor aanneming van  leveringen of 
diensten moet alle wettelijke bepalingen naleven en doen 
naleven door zijn eigen onderaannemers; 
§3. de onderaannemers moeten de wettelijke bepalingen 
naleven en doen naleven door hun eigen 
onderaannemers. 

25/01/01 55 doet aangifte van elk ernstig ongeval, overkomen aan 
een aannemer,  binnen de 15 kalenderdagen na de dag 
van het ongeval. 
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2.1.2.2. Bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering en de personen aan wie zij 
bepaalde opdrachten in onderaanneming heeft toevertrouwd. 
 
 2.1.2.2.1. Definitie 
 
Wet 04/08/96 art 3. 10° : 
De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering is iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het toezicht op de 
uitvoering van het bouwwerk. 
Deze bouwdirectie kan een aangestelde persoon of instelling zijn die belast wordt, in het kader 
van de overheidsopdrachten, om na te gaan of de wetgeving wordt nageleefd.  Deze taak wordt 
meestal waargenomen door de leidend ambtenaar van het  bestuur of eventueel een 
studiebureau (in vele gevallen de bouwdirectie belast met het ontwerp). 
 
 2. 1. 2. 2. 2. Taakomschrijving 
 
KB / wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96 15 past de algemene preventiebeginselen toe. 
04/08/96 21 stelt bij ontstentenis een coördinator-verwezenlijking aan; 

doet een voorafgaande kennisgeving aan de overheid. 
(25/01/01 art.45 normaal de bouwdirectie belast met de 
uitvoering) 

 
2.1.2.3. Coördinator-verwezenlijking 
 
 2.1.2.3.1. Definitie 
 
Wet 04/08/96 art 3 . 13° : 
De coördinator-verwezenlijking is iedere persoon die door de opdrachtgever, de bouwdirectie, 
belast met de uitvoering, of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, belast is 
om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de 
verwezenlijking van het bouwwerk. 
 
 2.1.2.3.2. Taakomschrijving 
 
KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96 15 past de algemene preventiebeginselen toe. 
04/08/96 22 coördineert bij technische of organisatorische keuzen met 

het oog op planning van de werken en de duur van de 
uitvoering; 
coördineert de tenuitvoerlegging zodat de  
aannemers: 
- de preventiebeginselen volgens art. 4, 5 en 15 
toepassen; 
- VGP  volgens art. 16,2° toepassen; 
- VGP aanpassen naargelang van de vooruitgang van de 
werken; 
- de samenwerking op de bouwwerf tussen de 
verschillende aannemers coördineren; 
- controle uitoefenen op de juiste toepassing van de 
werkprocedures; 
- de nodige maatregelen treffen opdat alleen bevoegden 
de bouwplaats kunnen betreden. 
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KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
25/01/01  20 de functie coördinator-verwezenlijking mag uitgeoefend 

worden door een werknemer van de opdrachtgever. 
25/01/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4quinquies      
         decies 
 

past (ingeval van werken met oppervlak < 500 m²) het VGP 
aan overeenkomstig bijlage I, deel A, afdeling II en bezorgt 
de nodige elementen aan de betrokken partijen; 
zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden 
gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, 
keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene 
preventieprincipes (daartoe mag hij ook een eventueel 
coördinatiedagboek aanwenden); 
roept een eventuele coördinatiestructuur samen 
overeenkomstig art. 40; 
vult het postinterventiedossier aan in functie van de 
elementen van het geactualiseerde VGP die voor de 
uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk 
van belang zijn; 
draagt bij de voorlopige oplevering, of bij definitieve 
oplevering, het geactualiseerde VGP, het eventuele 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de 
opdrachtgever of aan de betrokken bouwdirectie over. 

25/01/01 22 past (ingeval van werken met oppervlak ≥ 500 m²) het VGP 
aan overeenkomstig bijlage I, deel A, afdeling I  en bezorgt 
de nodige elementen over aan de betrokken partijen; 
houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan en brengt 
de betrokken personen hiervan op de hoogte; 
noteert tekortkomingen van de verschillende partijen in het 
coördinatiedagboek en brengt de opdrachtgever of de 
persoon belast met zijn aanstelling, daarvan op de hoogte; 
noteert opmerkingen van de aannemers  en laat zijn notities 
viseren door de betrokkenen; 
roept de coördinatiestructuur samen overeenkomstig art. 40; 
gaat, ongeacht het al dan niet bestaan van een coördi-
natiestructuur, in op elk (op grond van veiligheid en 
gezondheid) gemotiveerde verzoek van 1 of meer 
tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te 
zijn; 
vult het postinterventiedossier aan in functie van de 
elementen van het geactualiseerde VGP die voor de 
uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk 
van belang zijn; 
draagt bij de voorlopige oplevering, of bij definitieve 
oplevering, het geactualiseerde VGP, het geactualiseerde 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de 
opdrachtgever of aan de betrokken bouwdirectie over. 

25/01/01 40 zit de coördinatiestructuur voor en roept ze samen. 
25/01/01 49 § 2 alvorens een later werk aan te vatten aan het bouwwerk, 

vraagt de coördinator aan de opdrachtgever, de delen van 
het postinterventiedossier die hen aanbelangen. 
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Commentaar 
 
De coördinator heeft in beginsel geen politiebevoegdheid. 
Hij heeft hoofdzakelijk een taak van informatieverschaffing en -doorstroming. Zijn taak is 
beperkt tot het geven van richtlijnen en aanbevelingen. 
Indien een bepaald bevel zich opdringt wanneer een partij op de bouwplaats weigert een 
richtlijn uit te voeren, moet hij de normale weg volgen en het probleem aan zijn 
opdrachtgever signaleren die dan het initiatief moet nemen. 
Dit betekent echter niet dat de coördinator over geen enkele beslissings- of 
instructiebevoegdheid zou beschikken. Bepaalde taken van de coördinator zoals de 
coördinatietaak op grond van art.22,4° van de Welzijnswet en het nemen van maatregelen 
om de toegang aan onbevoegden te verhinderen (art.22 van de Welzijnswet) gaan 
noodzakelijkerwijze gepaard met een verdergaande instructiebevoegdheid. 
(bron: aansprakelijkheid van de veiligheids- en gezondheidscoödinator - Luc Willems, 
assistent economisch recht KULAK). 
 

 
 
2.1.2.4. De aannemer 
 
 2.1.2.4.1. Definitie 
 
Wet 04/08/96 art 3. 11° : 
De aannemer is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die activiteiten verricht tijdens de 
uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk ongeacht of hij werkgever of 
zelfstandige is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt op de bouwplaats. 
Hoofdaannemer: de aannemer die rechtstreeks voor de opdrachtgever werkt. 
Onderaannemer: de aannemers die in opdracht werken van een hoofdaannemer of van elke 
andere aannemer die niet rechtstreeks door de opdrachtgever gecontracteerd is. 
 
 2.1.2.4.2. Taakomschrijving 
 
KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96 15 past de algemene preventiebeginselen toe 
04/08/96   7 de hoofdaannemer en de onderaannemer werken samen bij 

de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot de 
veiligheid en gezondheid van de werknemers en  coördineren  
hun optreden; 

24/12/93 
 
 
 
 
 
 

12 §1.1° 
 
 
12 § 2 
 
 
12 § 3 

bepalingen inzake veiligheid en hygiëne naleven en doet ze 
naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer; 
de aannemer moet voor aanneming van leveringen of 
diensten alle wettelijke bepalingen naleven en doen naleven 
door zijn eigen onderaannemers; 
de onderaannemers moeten de wettelijke bepalingen naleven 
en doen naleven door hun eigen onderaannemers. 

25/01/01 41 
42 § 3 

werken uitgevoerd door één aannemer :  
de aannemer is ertoe gehouden de opdrachtgever de nodige 
informatie te verstrekken over de risico’s eigen aan die 
werken en zijn medewerking te verlenen aan de coördinatie 
en samenwerking. 

25/01/01 49 § 2 alvorens een later werk aan het bouwwerk aan te vatten, 
vraagt de aannemer, bij ontstentenis van de coördinator, de 
delen van het postinterventie-dossier die hem aanbelangen. 
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KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
25/01/01 50 de aannemer past de algemene preventie-beginselen toe wat 

betreft: 
- het in goede orde en met voldoende bescherming van de 
gezondheid in stand houden van de bouwplaats; 
- bij de keuze van de plaatsing van de werkplek- 
ken rekening houden met de toegangsmogelijk- 
heden en vastgestelde verplaatsingswegen; 
- de voorwaarden van intern transport en interne behandeling 
van materialen; 
- het onderhoud, de controle voor inbedrijfstelling en 
periodieke controle van de installatie en de toestellen; 
- afbakening van zones bestemd voor gevaarlijke stoffen; 
- de voorwaarden  voor verwijdering van gevaar-lijke stoffen; 
- de opslag en verwijdering of afvoer van afval en puin; 
- de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de 
verschillende fasen; 
- de samenwerking tussen de aannemers; 
- de wederzijdse inwerkingen met exploitatie of andere 
activiteiten. 

25/01/01 51 in geval van gelijktijdige of achtereenvolgende aanwezigheid 
op eenzelfde bouwplaats van minstens twee aannemers 
moeten deze samenwerken bij de uitvoering van de 
maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, zij coördineren ook hun optreden 
met het oog op de voorkoming van en de bescherming tegen 
beroepsrisico’s. 

25/01/01 52 § 1 de aannemer, overeenkomstig de instructies, zorgt voor de 
veiligheid en de gezondheid van alle betrokken personen op 
de werf, en zijn eigen veiligheid. 

25/01/01 52 § 2 overeenkomstig de volgende instructies: 
- maakt op de juiste wijze gebruik  van machines, toestellen, 
gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen…; 
- maakt op de juiste wijze gebruik  van persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 
- mag specifieke veiligheidsvoorzieningen niet uitschakelen, 
veranderen of verplaatsen; 
- brengt de coördinator-verwezenlijking en andere aannemers 
onmiddellijk op de hoogte  van elke gevaarlijke werksituatie; 
- verleent bijstand aan de coördinator-verwezenlijking en de 
verschillende aannemers en aan de diensten PBW, zolang 
dat nodig is om alle taken uit te voeren in verband met 
veiligheid en gezondheid van de werknemers; 
- verleent bijstand aan de coördinator-verwezenlijking en de 
verschillende aannemers en de diensten PBW, om hen in 
staat te stellen  te zorgen voor een veilig arbeidsmilieu en 
veilige werkomstandigheden; 

25/01/01 54 doet binnen vijftien kalenderdagen na de dag van het ongeval 
aangifte van elk ernstig ongeval, overkomen aan een 
aannemer die zelf een beroepsactiviteit uitoefent. 
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2.1.2.5. De werknemers 
 
 2.1.2.5.1. Definitie 
 
* Volgens de wet 04/08/96 art 2 §1 worden de volgende personen met werknemers  
 gelijkgesteld: 
 - de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid   
 verrichten onder het gezag van een ander persoon; 
 - de personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma  
 een vorm van arbeid bevat die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt   
 verricht; 
 - de personen verbonden door een leerovereenkomst; 
 - de stagiairs; 
 - de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het   
 opleidingsprogramma een vorm van arbeid bevat die in de onderwijsinstelling  
 wordt verricht; 
* Volgens wet 04/08/96, hfdst VIII, afdeling 2, art. 49, 2°  worden de volgende personen 
 gelijkgesteld met werknemers: 
 - de personen die tewerkgesteld zijn krachtens een arbeidsovereenkomst of een  
 leerovereenkomst; 
 
2.1.2.5.2. Taakomschrijving 
 
KB / Wet Artikel Taakomschrijving 
04/08/96   6 draagt naar best vermogen zorg voor zijn eigen veiligheid en 

deze van andere betrokken personen; 
overeenkomstig de volgende instructies: 
- maakt op de juiste wijze gebruik  van machines, toestellen, 
gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen…; 
- maakt op de juiste wijze gebruik  van persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 
- mag specifieke veiligheidsvoorzieningen niet uitschakelen, 
veranderen of verplaatsen; 
- brengt de werkgever en de interne dienst PBW onmiddellijk 
op de hoogte van elke gevaarlijke werksituatie; 
- verleent bijstand  aan de werkgever en de interne diensten 
PBW, zolang nodig, om alle taken uit te voeren in verband met 
veiligheid en gezondheid van de werknemers; 
- bijstand verlenen aan de werkgever en de interne diensten 
PBW, om hen in staat te stellen  te zorgen voor een veilig 
arbeidsmilieu en werkomstandigheden; 

 
 

 

Commentaar 
 
In de Welzijnswet en in het K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen is coördinatie het 
sleutelwoord. 
Men kan dit omschrijven als de plicht om enerzijds te voorkomen dat de gelijktijdige 
aanwezigheid van verschillende ondernemingen op een bouwplaats aanleiding geeft tot 
moeilijkheden (negatieve verplichting) en anderzijds om de werkzaamheden van de 
verschillende deelnemers aan het bouwproces te organiseren (positieve verplichting). 
(bron: aansprakelijkheid van de veiligheids- en gezondheidscoördinator - Luc Willems, 
assistent economisch recht KULAK) 
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2.2. Preventieprincipes 
 
De Welzijnswet art. 5 
 
2.2.1. De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk.  Daartoe past hij de volgende algemene 
preventiebeginselen toe : 
 
a) risico’s voorkomen; 

 

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

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

d) de vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; 
 

e) voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake 
individuele bescherming; 
 

f) de aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de 
werkposten, en de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met 
name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de 
gevolgen daarvan voor de gezondheid de beperken; 
 

g) zo veel mogelijk de risico’s inperken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de 
techniek; 
 

h) de risico’s op een ernstig letsel inperken door het nemen van materiële maatregelen met 
voorrang op iedere andere maatregel; 
 

i) de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een 
systeembenadering waarin onder andere arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen 
en omgevingsfactoren op het werk betrokken worden; 
 

j) de werknemer voorlichten over de aard van zijn werkzaamheden, de daaraan verbonden 
overblijvende risico’s en de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te voorkomen 
of te beperken en dit bij indiensttreding en telkens wanneer dit in verband met de 
bescherming van het welzijn noodzakelijk is; 
 

k) het verschaffen van passende instructies aan de werknemers en het vaststellen van 
begeleidingsmaatregelen voor een redelijke garantie op de naleving van deze instructies; 
 

2.2.2. De werkgever bepaalt : 
 
a) de middelen waarmee en de wijze waarop het in §1 bedoelde beleid inzake het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk kan worden gevoerd; 
 

b) de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het toepassen van 
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 
 

De werkgever past zijn welzijnsbeleid aan in het licht van de opgedane ervaring, de 
ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden. 
 
2.2.3. De Koning kan de in § 1 bedoelde algemene preventiebeginselen nader 
omschrijven en nader uitwerken met toepassing of ter voorkoming van specifieke 
risicosituaties. 
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2.3. Gevaarlijke werken 
 
2.3.1. Art. 2 § 1 van het KB van 25/01/2001: bepaalt de werken waarop het KB van 
toepassing is 
 
Het betreft :  
- wegenwerken 
- graafwerken 
- grondwerken 
- funderings- en verstevigingswerken 
- waterbouwkundige werken 
- plaatsing van nutsleidingen, voornamelijk riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels en 

tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf 
bedoelde werken 

- bouwwerken 
- montage en demontage van, inzonderheid geprefabriceerde elementen, liggers en 

kolommen 
- inrichtings- of uitrustingswerken 
- verbouwingswerken 
- vernieuwbouw 
- herstellingswerken 
- ontmantelingswerken 
- sloopwerken 
- instandhoudingswerken 
- onderhouds-, schilder- en reinigingswerken 
- saneringswerken 
- afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in het  

bovengaande. 
 
2.3.2. Art. 2 § 2 
 
Dit besluit is niet van toepassing op : 
- de boor- en winningswerkzaamheden in de winningsindustrieën; 
- de montage van installaties met name productie-, transformatie-, transport- en 
behandelingsinstallaties en de tussenkomsten op deze installaties, met uitzondering van de 
werken bedoeld in § 1, 6° en van de werken die betrekking hebben op de funderingen, op de 
beton – en de metselwerken en op de dragende structuren; 
- de werken bedoeld in § 1 die door één enkele aannemer worden uitgevoerd in een 
inrichting waar de opdrachtgever werknemers tewerkstelt. 
 
2.3.3. Art. 26 § 1 van het KB van 25/01/2001 
 
Ongeacht de vastgestelde preventiemaatregelen, is het opstellen en bijhouden van een VGP 
steeds verplicht voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar één of meer van de 
volgende werkzaamheden uitgevoerd worden: 
 

1. werkzaamheden, zoals bedoeld in het tweede lid, die de werknemers aan gevaren van 
bedelving, wegzinken of vallen blootstellen, gevaren die bijzonder vergroot worden door 
de aard van de werkzaamheden of van de toegepaste procédés of door de omgeving van 
de arbeidsplaats of de werken; 

2. werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische agentia 
die een bijzonder risico voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers 
inhouden; 

3. elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing van gecontroleerde of 
bewaakte zones, zoals bepaald in artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1963 
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houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de 
werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, vereist is; 

4. werkzaamheden in de nabijheid van elektrische hoogspanningslijnen of –kabels of 
leidingen onder inwendige druk ≥ 15 bar; 

5. werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan een risico op verdrinking; 
6. ondergrondse werken en tunnelwerken; 
7. werkzaamheden met duikuitrusting; 
8. werkzaamheden onder overdruk; 
9. werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt; 
10. werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde 

elementen. 
 
Voor de toepassing van het eerste lid worden voornamelijk als bijzonder vergrote gevaren 
beschouwd: 
a) het graven van sleuven of putten van meer dan 1,2  m diepte en het werken aan of in 

deze putten; 
b) het werken in de onmiddellijke nabijheid van materialen zoals drijfzand of slib;  
c) het werken met een valgevaar van een hoogte van 5 m of meer. 
 
2.3.4. Art. 4 septies decies § 2 van het KB van 25/01/2005 
 
Het bouwen en het afbreken van bouwwerken opgenomen in de bijlage V, ongeacht de 
totale oppervlakte van het bouwwerk. 
Bijlage V 
1° de bruggen, tunnels, viaducten 
2° de aquaducten 
 
 
 

Commentaar 
 
Specifiek voor het A.I. kunnen als gevaarlijke werken beschouwd worden de werken waar 
het doorgaand verkeer van de werkzone gescheiden is door een zijdelingse signalisatie die 
bestaat uit bakens, staanders of kegels (volgens MB van 07/05/1999) en waar de afstand 
tussen werkzone en doorgaand verkeer minder is dan 1 m. 
Werken in het kader van onderhoud van wegen, zoals het herstellen van verhardingen en 
vangrails, het maaien van gras, het snoeien van bomen, veegwerken, kolken zuigen en 
dergelijke vallen onder het toepassingsgebied van het KB van 25/01/2001 als dienend om de 
functie van de weg te behouden. 
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2.4. Gelijktijdig en achtereenvolgende werken 
 
Gelijktijdige werken zijn werken waar twee of meerdere aannemers (voor A.I. ook 
onderaannemers van de hoofdaannemer) met inbegrip van de zelfstandigen, gelijktijdig 
werken uitvoeren op eenzelfde bouwplaats. 
 

Achtereenvolgende werken zijn werken waar twee of meerdere aannemers (voor A.I. ook 
onderaannemers van de hoofdaannemer) met inbegrip van de zelfstandigen, na elkaar 
werken moeten uitvoeren op eenzelfde bouwplaats. 
 

Voor beide werken moeten de aannemers, rekening houdend met de aard van hun werk, 
hun activiteiten coördineren met het oog op het voorkomen van en de bescherming tegen 
beroepsrisico's. De aannemers moeten  hun respectievelijke werknemers en hun 
vertegenwoordigers de nodige informatie verstrekken omtrent alle bijkomende risico's en de 
genomen preventiemaatregelen die voortvloeien uit hun gezamenlijke of achtereenvolgende 
activiteiten.  
Zij moeten eveneens hun medewerking verlenen aan de coördinatie van de verschillende 
activiteiten. 
 
 

Commentaar 
 
Wanneer: 
-verschillende aannemers (inbegrepen nutsmaatschappijen) werken uitvoeren aan eenzelfde  
 project; 
-nutsmaatschappijen gelijktijdig werken laten uitvoeren ingevolge  geplande  
 aanpassingswerken die reeds in uitvoering zijn; 
dient er steeds gecoördineerd te worden ( werfsignalisatie, welzijn op het werk …). 
Indien er verschillende werken worden uitgevoerd op een zelfde wegvak dient de afstand 
tussen beide werken merkelijk groter te zijn dan de normale voorsignalisatie (die afhankelijk 
is van de categorie der werken) zoniet dient te signalisatie als één geheel aanzien te worden. 
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2.5. Werken aan nutsleidingen in opdracht van A.I. 
 
Het gaat hier om werken voor het heraanleggen of verplaatsen (aanpassen) van vergunde 
nutsleidingen, gelegen op openbaar gewestdomein, ingevolge wegenwerken waarvan A.I. de 
opdrachtgever is. 

Alle werken aan deze leidingen mogen alleen worden uitgevoerd na goedkeuring door de 
betrokken vergunninghouder (eigenaar of beheerder van deze leidingen).  

De "Algemene voorwaarden voor uitvoering van werkzaamheden op het openbaar 
gewestdomein", opgesteld door A.I., zijn strikt van toepassing. (zie bijlage 6. 3.) 

Vóór de aanbesteding van de wegenwerken (in de ontwerpfase) moet de leidend ambtenaar: 
- nagaan welke nutsbedrijven (vergunde) leidingen in hun beheer hebben in de zone 

van de geplande werken; 
- de ligging van die leidingen nagaan door het opvragen van de desbetreffende 

plannen bij de beheerders van deze leidingen. Bij voorkeur laat de leidend ambtenaar 
de betrokken maatschappijen hun leidingen intekenen op de grondplannen van 
wegenwerken;   

- zo nodig de verschillende soorten nutsleidingen intekenen op één verzamelplan om 
de invloeden op elkaar te kunnen beoordelen; 

- vooraf met de betrokken maatschappijen onderhandelen om de werkwijze, en de 
nodige uitvoeringstermijn te bespreken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met alle 
aspecten van "Welzijn op het werk";   

- een duidelijke en éénduidige opdracht(en) geven aan de betrokken maatschappij(en) 
of instelling(en) van de te verplaatsen leidingen.  
Hierbij wordt steeds aangegeven of de verplaatsingswerken als gelijktijdige of als 
achtereenvolgende werken worden beschouwd. Bij gelijktijdige werken worden de 
namen van de hoofdaannemers aan iedere betrokken partij(en) kenbaar gemaakt. Bij 
opeenvolgende werken worden alle opvolgers geïnformeerd over de werken en de 
werkmethoden van hun voorganger(s). 

- nagaan of de bijzondere of bewarende maatregelen van alle nutsleidingen worden 
opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan bij het ontwerp. Een lijst van de 
maatschappijen bijvoegen, die leidingen op de bouwplaats onder hun beheer hebben, 
is een uiterst minimum. 

 
 

Commentaar 
Bij wegenwerken gaat men ervan uit dat de verplaatsingen aan nutsleidingen ingevolge 
wegenwerken worden uitgevoerd vóór de aanvang van de wegenwerken. 
De (hoofd)aannemer van de wegenwerken moet  zich er steeds van  vergewissen of dit tijdig 
is uitgevoerd en of de uitgevoerde verplaatsingen conform de plannen zijn uitgevoerd. Bij 
eventuele wijzigingen worden de as-built plannen opgevraagd bij de betrokken maat-
schappij(en). 
 
Praktische tip: 
Om te kunnen aantonen dat de ligging van de installaties, van de verschillende nutsleidingen 
werden aangevraagd, gebeurt de  briefwisseling bij voorkeur aangetekend. Iedere 
aanschrijver wordt verzocht te antwoorden, zelfs al heeft hij geen leidingen onder zijn beheer 
in de zone van de werken. 
 

 
De coördinator-ontwerp vermeldt in het BVGP: 

- alle specifieke en/of bewarende maatregelen die nodig zijn om de installaties van de 
vergunninghouders veilig aan te passen of te verplaatsen. Hierbij houdt hij vooral 
rekening met de wettelijke regelgeving en de veiligheidsreglementering met betrekking 
tot transport en distributie van aardgas, van elektriciteit (AREI), van olie, van 
gevaarlijke of schadelijke stoffen, enzovoort. 
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Ook de onderlinge veiligheidsafstand van deze leidingen t.o.v. elkaar moet worden 
gerespecteerd; 

- alle opgelegde voorafgaande verplaatsingswerken aan de vergunninghouders; 
- alle opgelegde aanpassingen, verplaatsingen of vernieuwingen aan nutsleidingen die 

gelijktijdig met de wegenwerken worden uitgevoerd. Inclusief de daarvoor specifieke 
veiligheidsmaatregelen; 

- de uit te voeren manuele peilingen naar ondergrondse installaties of leidingen van 
nutsbedrijven die moeten worden uitgevoerd door de aannemer van de wegenwerken 
vooraleer mechanische graafwerken, op- of afbraakwerken e.d. mogen worden 
uitgevoerd. Inclusief de betreffende veiligheidsmaatregelen. 

- de veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden die de exploitanten van de nutsleidingen 
opleggen bij het peilen naar hun installaties. Aanpassingen aan installaties van derden 
worden steeds in overleg met de betrokken exploitant uitgevoerd; 

- de specifieke veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen die de aannemer van de 
werken moet nemen ten opzichte van de bewoners of de bedrijven gelegen in de zone 
van de werken of de zone waar de werken invloed op hebben. 

 
2.6. Hinder en mogelijke gevaren voor derden na de gunning en vóór de 
aanvang van het werk 
 
Voor ieder investeringswerk zal de leidend ambtenaar het gemeentebestuur op de hoogte 
brengen van: 

- de uit te voeren wegenwerken, de aanvangsdatum, de goedgekeurde aannemer en de 
uitvoeringstermijn; 

- alle werken aan nutsleidingen die voor de wegenwerken worden uitgevoerd; 
- de mogelijke hinder of gevaren voor de bewoners of de bedrijven die gevestigd zijn in 

de zone van de werken. 
 

Voor de onderhoudswerken aan de gewestwegen zal de provinciale afdeling van de wegen 
het gemeentebestuur op de hoogte brengen van de aard, de vermoedelijke termijn en de 
aanvangsperiode van de geplande structurele onderhoudswerken op hun grondgebied. Zij 
worden op de hoogte gebracht van de eventuele extra veiligheids- en 
gezondheidsvoorzieningen die mogelijk ernstige hinder kunnen veroorzaken t.o.v. de 
omwonenden.  
 

Bij herinrichting van wegen in de ontwerpfase wordt voorafgaand advies gevraagd aan de 
VVM m.b.t. de doorstroming van voertuigen van de VVM en beperkingen op de 
dienstregeling. 
 

Van alle geplande wegwerkzaamheden met mogelijke invloed op lijnvoering of dienstregeling 
van voertuigen van de VVM dienen start- en einddatum twee maanden voor de geplande 
start van de werken gemeld. 
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3. DE VERPLICHTINGEN VAN DE ACTOREN PER BOUWPLAATS-
TYPE 
 
Voor alle werken in opdracht van het Agentschap Infrastructuur wordt in de ontwerpfase 
rekening gehouden dat er verschillende aannemers de geplande werken zullen uitvoeren. 
 

3.1. Werken met een totale oppervlakte < 500 m² ( uitgezonderd de werken 
bedoeld in  bijlage V ) 
 

3.1.1. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 aannemer – 
omvang van meer dan 500 mandagen of meer dan 30 werkdagen waarvan op één of meer 
ogenblikken meer dan 20 werknemers gelijktijdig aan het werk zijn 
 
3.1.1.1. Ontwerpfase 
 

 3.1.1.1.1. De bouwdirectie belast met het ontwerp 
 

- stelt een coördinator-ontwerp aan (art. 4bis, 2e lid - KB); 
- overhandigt het eventueel bestaande postinterventiedossier aan de  coördinator (art. 49     
       KB); 
- ziet erop toe dat de coördinator-ontwerp: 

- zijn opdrachten volledig en adequaat vervult; 
- betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden in verband met de 

uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk; 
- alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; 
- hem bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde 

BVGP, het eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier bezorgt 
(art. 4quater KB); 

- ziet erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun 
activiteiten coördineren (art. 4quater KB). 

- controleert de coördinator, de coördinatie en de samenwerking (art. 4quater - KB). 
 

Opmerking : De aannemer mag optreden als coördinator mits relevante beroepservaring  
   én een opleiding m.b.t. veiligheid en gezondheid van tenminste 24 uur. 
 
 3.1.1.1.2. De coördinator-ontwerp 
 

- stelt het vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP) op overeen-
 komstig het SVGP en neemt er de keuzen bedoeld in art. 17 van de  
 wet in op alsook de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen waarop de  
 coördinator-verwezenlijking tenminst op de bouwplaats aanwezig moet zijn; 
- past het BVGP aan aan elke wijziging aangebracht aan het ontwerp; 
- bezorgt de elementen uit het BVGP aan de tussenkomende partijen voor zover  
 die bekend zijn en deze elementen hen betreffen (art. 4sexies KB); 
- coördineert de intergratie van de preventieprincipes (Art. 18 – Welzijnswet); 
- stelt eventueel een coördinatiedagboek op (is niet verplicht / schriftelijke  
 inkennisstelling van vastgestelde tekortkomingen volstaat); 
- stelt een vereenvoudigd postinterventiedossier op (conform art. 36 KB); 
- overhandigt het vereenvoudigd VGP , het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de leidend ambtenaar (art. 4sexies - KB); 
- adviseert de leidend ambtenaar over de overeenstemming van de inschrijvers met het 

VGP (art. 4sexies - KB). 
 

 3.1.1.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten voegen 
 

Artikel 30 van het KB van 25/01/2001 beschrijft de documenten die de kandidaten bij hun 
offerte moeten voegen. 



                                                                      35                              versie 2/november 2006 

3.1.1.2. Fase van verwezenlijking 
 
 3.1.1.2.1. De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering 
 

-  stelt een coördinator-verwezenlijking aan na de goedkeuring van het  inschrijvingsbiljet   
       en uiterlijk vóór het begin van de uitvoering van de werken (art. 4decies KB); 
- overhandigt het vereenvoudigd VGP, het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de coördinator-verwezenlijking (art. 
 4duodecies  KB); 
- controleert de activiteiten van de coördinator-verwezenlijking, (art. 4duodecies  KB); 
- betrekt de coördinator-verwezenlijking bij het verloop van het bouwwerk (art. 
 4duodecies KB). 
 
 3.1.1.2.2. De coördinator-verwezenlijking 
 

- coördineert (art. 22 – Welzijnswet); 
- past het vereenvoudigd VGP toe en past het aan (art. 4quinquies decies  KB); 
- is tenminste op de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen, zoals bepaald in de 

schriftelijke overeenkomst (art. 4quater decies § 3, 4°), op de bouwplaats aanwezig; 
- houdt het eventuele coördinatiedagboek bij en vult het aan (art. 4quinquies decies  KB); 
- gaat in op elk (op grond van veiligheid en gezondheid) gemotiveerd verzoek van één of 

meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn; 
- stelt de tussenkomende partijen schriftelijk in kennis van eventuele vastgestelde 

tekortkomingen en stelt en stelt de opdrachtgever of de persoon belast met zijn 
aanstelling hiervan in kennis (art. 4quinquies decies  KB); 

- roept een eventuele coördinatiestructuur samen overeenkomstig art. 40; 
- past het postinterventiedossier aan (art. 4quinquies decies KB), en draagt het 

geactualiseerde BVGP, eventuele coördinatiedagboek en postinterventiedossier, bij de 
voorlopige oplevering van de werken, over aan de leidend ambtenaar (art. 4quinquies 
decies KB); 

- vult zo nodig het eventuele coördinatiedagboek en postinterventiedossier aan bij 
geplande werken (zie lastenboek) tijdens de waarborgperiode.  

 
 3.1.1.2.3. De aannemer aan wie de werken werden gegund 
 

- doet een voorafgaande kennisgeving aan de administratie (art. 45 KB); 
- past het BVGP toe (art. 52 KB); 
- verleent medewerking aan de coördinatie door o.a. de nodige informatie te verstrekken 

over veiligheid en gezondheid eigen aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en werkt 
samen (art. 51 KB); 

- past de algemene preventiebeginselen toe (art. 50 KB); 
- past de reglementering inzake PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 53 KB); 
- doet aangifte van eventuele arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 54 KB); 
- past de overige bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk toe (art. 51 KB). 
 
3.1.2. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 aannemer – 
omvang van minder dan 500 mandagen met bijzondere risico’s ( bedoeld in art. 26 § 1 ) 
 
3.1.2.1. Ontwerpfase 
 
 3.1.2.1.1. De bouwdirectie belast met het ontwerp  
 

- stelt een coördinator-ontwerp aan (art. 4bis, 2e lid - KB); 
- overhandigt (overhandigen) het eventueel bestaande postinterventiedossier aan de 
 coördinator (art. 49 - KB); 
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- ziet erop toe dat de coördinator-ontwerp: 
- zijn opdrachten volledig en adequaat vervult; 
- betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden in verband met de 

uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk; 
- alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; 
- hem bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde 

BVGP, het eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier bezorgt 
(art. 4quater KB); 

- ziet erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun 
activiteiten coördineren (art. 4quater KB); 

- controleert de coördinator, de coördinatie en de samenwerking (art. 4quater - KB). 
 

Opmerking : De aannemer mag optreden als coördinator mits relevante beroepservaring  
   én een opleiding m.b.t. veiligheid en gezondheid van tenminste 24 uur. 
  
 3.1.2.1.2. De coördinator-ontwerp 
 

- stelt het vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP) op overeenkomstig het 
SVGP en neemt er de keuzen bedoeld in art. 17 van de wet in op alsook de voor de 
veiligheid en gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking tenminste 
op de bouwplaats aanwezig moet zijn; 

- past het BVGP aan aan elke wijziging aangebracht aan het ontwerp; 
- bezorgt de elementen uit het BVGP aan de tussenkomende partijen voor zover die 

bekend zijn en deze elementen hen betreffen (art. 4sexies KB); 
- coördineert de intergratie van de preventieprincipes (Art. 18 – Welzijnswet); 
- stelt eventueel een coördinatiedagboek op (is niet verplicht / schriftelijke inkennisstelling 

van vastgestelde tekortkomingen volstaat); 
- stelt een vereenvoudigd postinterventiedossier op (conform art. 36 KB); 
- overhandigt het vereenvoudigd VGP , het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de leidend ambtenaar (art. 4sexies - KB); 
- adviseert de leidend ambtenaar over de overeenstemming van de inschrijvers met het 

VGP (art. 4sexies - KB). 
 

 3.1.2.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten voegen 
 
Zie 3.1.1.1.3. 
 
3.1.2.2. Fase van verwezenlijking 
 
 3.1.2.2.1. De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering 
 

- stelt een coördinator-verwezenlijking aan na de goedkeuring van het inschrijvingsbiljet 
en uiterlijk vóór het begin van de uitvoering van de werken (art. 4decies KB); 

- overhandigt het vereenvoudigd VGP, het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de coördinator-verwezenlijking (art. 
 4duodecies  KB); 
- controleert de activiteiten van de coördinator-verwezenlijking, (art. 4duodecies  KB); 
- betrekt de coördinator-verwezenlijking bij het verloop van het bouwwerk (art. 
 4duodecies KB). 
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 3.1.2.2.2. De coördinator-verwezenlijking 
 

- coördineert (art. 22 – Welzijnswet); 
- past het vereenvoudigd VGP toe en past het aan (art. 4quinquies decies  KB); 
- is tenminste op de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen, zoals bepaald in 

de schriftelijke overeenkomst (art. 4quater decies § 3, 4°), op de bouwplaats 
aanwezig; 

- houdt het eventuele coördinatiedagboek bij en vult het aan (art. 4quinquies decies 
KB); 

- gaat in op elk (op grond van veiligheid en gezondheid) gemotiveerd verzoek van 1 of 
meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn; 

- stelt de tussenkomende partijen schriftelijk in kennis van eventuele vastgestelde 
tekortkomingen en stelt en stelt de opdrachtgever of de persoon belast met zijn 
aanstelling hiervan in kennis (art. 4quinquies decies  KB); 

- roept een eventuele coördinatiestructuur samen overeenkomstig art. 40; 
- past het postinterventiedossier aan (art. 4quinquies decies KB), en draagt het 

geactualiseerde BVGP, eventuele coördinatiedagboek en postinterventiedossier, bij 
de voorlopige oplevering van de werken, over aan de leidend ambtenaar (art. 
4quinquies decies KB); 

- vult zo nodig het eventuele coördinatiedagboek en postinterventiedossier aan bij 
geplande werken (zie lastenboek) tijdens de waarborgperiode.  

 
 3.1.2.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund 
 

- doet een voorafgaande kennisgeving aan de administratie (art. 45 KB); 
- past het BVGP toe (art. 52 KB); 
- verleent medewerking aan de coördinatie door o.a. de nodige informatie te verstrekken 

over veiligheid en gezondheid eigen aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en werkt 
samen (art. 51 KB); 

- past de algemene preventiebeginselen toe (art. 50 KB); 
- past de reglementering inzake PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 53 KB); 
- doet aangifte van eventuele arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 54 KB); 
- past de overige bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering  van 

hun werk toe (art. 51 KB). 
 
3.1.3. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 aannemer – 
omvang van minder dan 500 mandagen zonder bijzondere risico’s ( bedoeld in art. 26 § 1 ) 
 
3.1.3.1. Ontwerpfase 
 

 3.1.3.1.1. De bouwdirectie belast met het ontwerp  
 

- stelt een coördinator-ontwerp aan (art. 4bis, 2e lid - KB); 
- overhandigt (overhandigen) het eventueel bestaande postinterventiedossier aan de 
 coördinator (art. 49 - KB); 
- ziet erop toe dat de coördinator-ontwerp: 

- zijn opdrachten volledig en adequaat vervult; 
- betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden in verband met de 

uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk; 
- alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; 
- hem bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde 

BVGP, het eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier bezorgt 
(art. 4quater KB); 

- ziet erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun 
activiteiten coördineren (art. 4quater KB). 

- controleert de coördinator, de coördinatie en de samenwerking (art. 4quater - KB). 
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Opmerking : De aannemer mag optreden als coördinator mits relevante beroepservaring 
   én een opleiding m.b.t. veiligheid en gezondheid van tenminste 12 uur. 
 
 3.1.3.1.2. De coördinator-ontwerp 
 

- stelt het vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP) op overeenkomstig het 
SVGP of een schriftelijke overeenkomst met duidelijke afspraken; 

- inzake achtereenvolgende of gelijktijdige werkzaamheden, hun uitvoeringstermijnen 
alsook de te voorziene preventiemaatregelen én neemt er de keuzen bedoeld in art. 17 
van de wet in op alsook de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen waarop de 
coördinator-verwezenlijking tenminste op de bouwplaats aanwezig moet zijn; 

- past het BVGP aan aan elke wijziging aangebracht aan het ontwerp; 
- bezorgt de elementen uit het BVGP aan de tussenkomende partijen voor zover die 

bekend zijn en deze elementen hen betreffen (art. 4sexies KB); 
- coördineert de intergratie van de preventieprincipes (art. 18 – Welzijnswet); 
- stelt eventueel een coördinatiedagboek op (is niet verplicht / schriftelijke  
 inkennisstelling van vastgestelde tekortkomingen volstaat); 
- stelt een vereenvoudigd postinterventiedossier op (conform art. 36 KB); 
- overhandigt het vereenvoudigd VGP , het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de leidend ambtenaar (art. 4sexies - KB); 
- adviseert de leidend ambtenaar over de overeenstemming van de inschrijvers met het 

VGP (art. 4sexies - KB). 
 

 3.1.3.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten voegen 
 

Zie 3.1.1.1.3. 
 
3.1.3.2. Fase van verwezenlijking 
 
 3.1.3.2.1. De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering 
 

- stelt een coördinator-verwezenlijking aan na de goedkeuring van het inschrijvingsbiljet 
en uiterlijk vóór het begin van de uitvoering van de werken (art. 4decies KB); 

- overhandigt het vereenvoudigd VGP, het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de coördinator-verwezenlijking (art. 
 4duodecies  KB); 
- controleert de activiteiten van de coördinator-verwezenlijking, (art. 4duodecies  KB); 
- betrekt de coördinator-verwezenlijking bij het verloop van het bouwwerk (art. 
 4duodecies KB). 
 
 3.1.3.2.2. De coördinator-verwezenlijking 
 

- coördineert (art. 22 – Welzijnswet); 
- past het vereenvoudigd VGP toe en past het aan (art. 4quinquies decies  KB); 
- is tenminste op de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen, zoals bepaald in de 

schriftelijke overeenkomst (art. 4quater decies § 3, 4°), op de bouwplaats aanwezig; 
- houdt het eventuele coördinatiedagboek bij en vult het aan (art. 4quinquies decies  KB); 
- gaat in op elk (op grond van veiligheid en gezondheid) gemotiveerd verzoek van 1 of 

meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn; 
- stelt de tussenkomende partijen schriftelijk in kennis van eventuele vastgestelde 

tekortkomingen en stelt en stelt de opdrachtgever of de persoon belast met zijn 
aanstelling hiervan in kennis (art. 4quinquies decies  KB); 

- roept een eventuele coördinatiestructuur samen overeenkomstig art. 40; 
- past het postinterventiedossier aan (art. 4quinquies decies KB), en draagt het 

geactualiseerde BVGP, eventuele coördinatiedagboek en postinterventiedossier, bij de 
voorlopige oplevering van de werken, over aan de leidend ambtenaar (art. 4quinquies 
decies KB); 
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- vult zo nodig het eventuele coördinatiedagboek en postinterventiedossier aan bij 
geplande werken (zie lastenboek) tijdens de waarborgperiode.  

 
 3.1.3.2.3. De aannemer aan wie de werken werden gegund 
 
- doet een voorafgaande kennisgeving aan de administratie (art. 45 KB); 
- past het BVGP toe (art. 52 KB); 
- verleent medewerking aan de coördinatie door o.a. de nodige informatie te verstrekken 

over veiligheid en gezondheid eigen aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en werkt 
samen (art. 51 KB); 

- past de algemene preventiebeginselen toe (art. 50 KB); 
- past de reglementering inzake PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 53 KB); 
- doet aangifte van eventuele arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 54 

KB); 
- past de overige bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
 van hun werk toe (art. 51 KB). 
 
 
3.1.4. Werken uitgevoerd door één aannemer 
 
 3.1.4.1. De leidend ambtenaar 
 

- overhandigt aan de aannemer een exemplaar van het BVGP dat door de coördinator-
ontwerp is opgesteld (art. 42 KB); 

- werkt samen met de aannemer aan de risicopreventie op de bouwplaats (art. 42 KB); 
- past het BVGP toe (art. 42  KB); 
- informeert de aannemer over de risico’s (art. 42  KB); 
- coördineert en werkt samen bij de uitvoering van de preventiemaatregelen (art. 42  
 KB); 
- stelt het vereenvoudigd postinterventiedossier op of laat het opstellen en past het aan of 

laat het aanpassen aan de eventuele wijzigingen die tijdens de verwezenlijking van het 
bouwwerk aan het project werden aangebracht (art. 43  KB). 

 
 3.1.4.2. De aannemer 
 

- verstrekt informatie aan de leidend ambtenaar over de risico’s eigen aan de werken 
 (art. 42 KB); 
- doet een voorafgaande kennisgeving aan de administratie als: 
  - de werken langer duren dan 500 mandagen; 
  - gevaarlijk werk wordt uitgevoerd dat langer dan vijf werkdagen duurt (art. 45  KB). 
- past de algemene preventieprincipes toe (art. 50  KB); 
- verleent zijn medewerking aan de coördinatie en samenwerking (art. 42  KB); 
- past de reglementering PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 52  KB); 
- doet aangifte van arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 55  KB); 
- past de overige bepalingen inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
 hun werk toe (art. 51  KB).
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3.2. Werken met een totale oppervlakte ≥ 500 m² ( incl. de werken bedoeld in 
bijlage V ) 
 
3.2.1. Werken met een omvang van meer dan 5000 mandagen of een kostprijs van 
meer dan 2.500.000,00 €, BTW niet inbegrepen 
 
3.2.1.1. Ontwerpfase 
 
 3.2.1.1.1. De opdrachtgever(s) of bouwdirectie belast met het ontwerp 
 

- stelt (stellen) de coördinator-ontwerp aan (art. 5 KB); 
- overhandigt het eventuele bestaande PID aan de coördinator-ontwerp (art. 49 KB); 
- ziet (zien) erop toe dat de coördinator-ontwerp: 

art. 7§1: 
- zijn opdrachten volledig en adequaat vervult; 
- betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden in verband met de 

uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk; 
- alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; 
- hem (hen) bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde 

VGP, het coördinatiedagboek en het postinterventie dossier bezorgt (art. 7 KB); 
art. 7§2: 
- ziet (zien) erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en 

hun activiteiten coördineren. (art. 7 KB); 
 
 3.2.1.1.2. De coördinator-ontwerp 
 

- stelt het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP) op overeenkomstig het SVGP 
en neemt er de keuzen bedoeld in art. 17 van de wet in op alsook de voor de veiligheid en 
gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking tenminste op de 
bouwplaats aanwezig moet zijn; 

- past het BVGP aan aan elke specifieke wijziging bij het ontwerp; 
- bezorgt de elementen uit het BVGP aan de tussenkomende partijen voor zover die 

bekend zijn en deze elementen hen betreffen (art. 11 KB); 
- opent het CD en PID, houdt ze bij en vult ze aan; 
- overhandigt het BVGP, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de 

leidend ambtenaar;  
- adviseert de leidende ambtenaar over de overeenstemming van de inschrijvers met het 

BVGP (art. 11 KB).  
 
 3.2.1.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten voegen 
 

Artikel 30 van het KB van 25/01/2001 beschrijft de documenten die de kandidaten bij hun 
offerte moeten voegen. 
 

Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en 
gezondheidsplan deel zou uitmaken van, al naargelang van het geval, het bijzonder bestek, 
de prijsaanvraag of de contractuele documenten en daarin als een afzonderlijk en als 
dusdanig betiteld deel wordt opgenomen. 
Opdat de maatregelen vastgesteld in het VGP daadwerkelijk toegepast zouden kunnen 
worden bij de uitvoering van de werken, zorgt hij ervoor dat : 
- de kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het VGP en 

waarin zij beschrijven op welke wijze zij het  bouwwerk zullen uitvoeren rekening 
houdend met dit VGP; 

- de kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met 
de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de 
buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en - middelen; 
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- de coördinator-ontwerp zijn taak, bedoeld in de artikelen 4sexies,5° en 11, 4°, kan 
volbrengen. 

 
. 

Commentaar 
 
Het document dat verwijst naar het VGP  moet  een specifieke beschrijving  zijn van het uit te 
voeren project, rekening houdend met het VGP van de coördinator-ontwerp.  
 
In de meeste gevallen zullen er geen specifieke posten worden voorzien voor de te nemen 
preventiemaatregelen en -middelen. In dit geval zijn de kosten voor de preventiemaatregelen 
begrepen in de algemene kosten van de aanneming. In uitzonderlijke gevallen kunnen er 
posten worden voorzien voor zeer specifieke preventiemaatregelen. Ook in dit geval zijn de 
andere collectieve en individuele beschermingsmaatregelen en -middelen begrepen in de 
algemene kosten van de aanneming. In beide gevallen zijn de inschrijvers gehouden om bij 
hun offerte een prijsberekening te voegen (of verklaart dat de wettelijke 
veiligheidsmaatregelen zijn vervat in de inschrijvingsprijzen van de verschillende posten). 
De coördinator-ontwerp adviseert de leidend ambtenaar inzake de conformiteit van de 
bijgevoegde documenten en de overeenstemming van de voorgestelde maatregelen met het 
VGP. 
Als één of beide documenten niet bij de offerte werden gevoegd, of als de voorgestelde 
uitvoeringswijze niet in overeenstemming is met het VGP, heeft de aanbestedende overheid 
de mogelijkheid om de offerte als onregelmatig te verklaren.   
Om praktische redenen is het niet aangeraden om meer documenten te eisen bij de offerte 
dan de in artikel 30 voorziene informatie. Eventueel kan de afdeling een aantal documenten 
(bijvoorbeeld veiligheidsstructuur van de aannemer, jaaractieplan, ongevallengegevens, 
enzovoort) opvragen bij de courante aannemers. 
Deze documenten kunnen jaarlijks geactualiseerd worden. Ze kunnen samen met de offerte 
aan de coördinator-ontwerp bezorgd worden zodat die een gemotiveerd advies kan geven. 
 
In bijlage 6. 4. wordt een invulformulier gevoegd dat door de inschrijver moet gebruikt 
worden om te voldoen aan artikel 30. 
De coördinator-ontwerp vult de van toepassing zijnde rubrieken in alvorens het wordt 
gevoegd bij het lastenboek. 
De inschrijver vult dit formulier in en voegt het bij zijn offerte. De inhoud van dit 
document is van essentieel belang bij de beoordeling van de offerte(s). 
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3.2.1.2. Fase van verwezenlijking 
 
 3.2.1.2.1. De opdrachtgever of de gemachtigde (leidend) ambtenaar 
 

- stelt (stellen) de coördinator-verwezenlijking aan na de goedkeuring van het 
inschrijvingsbiljet en uiterlijk voor het begin van de uitvoering van de werken (art.15 KB); 

- overhandigt (overhandigen) het BVGP, het postinterventiedossier en het 
coördinatiedagboek aan de coördinator-verwezenlijking (art. 17 KB); 

- controleert (controleren) de activiteiten van de  coördinator – verwezenlijking               
(art. 17 KB); 

- betrekt (betrekken) de coördinator-verwezenlijking bij het verloop van het bouwwerk (art. 
17 KB). 

 
 3.2.1.2.2. De coördinator - verwezenlijking 
 

- coördineert (art. 22 Welzijnswet); 
- past het BVGP toe en past het, zo nodig, aan (art. 22 KB); 
- is tenminste op de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen, zoals bepaald in de 

schriftelijke overeenkomst (art. 21 § 2, 4°), op de bouwplaats aanwezig; 
- houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan (art. 22 KB); 
- noteert de tekortkomingen van de tussenkomende partijen in het coördinatiedagboek en 

stelt de opdrachtgever of de persoon belast met zijn aanstelling hiervan in kennis (art. 22 
KB); 

- noteert de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek en laat ze door de 
betrokken partijen viseren (art. 22 KB); 

- roept de coördinatiestructuur samen en zit die voor (art. 40 KB), maakt van iedere 
bijeenkomst een verslag van de gevoerde besprekingen en zendt dit verslag naar de 
betrokken partijen; 

- gaat in op elk (op grond van veiligheid en gezondheid) gemotiveerd verzoek van één of 
meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn; 

- past het postinterventiedossier aan (art. 22 KB) en draagt het BVGP, het 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier bij de voorlopige oplevering der werken 
over aan de leidend ambtenaar (art. 22 KB);  

- vult zo nodig het coördinatiedagboek en postinterventiedossier aan bij geplande werken 
(zie lastenboek) tijdens de waarborgperiode. 

 
 3.2.1.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund 
 

- doen een voorafgaande kennisgeving aan de administratie (art. 45 KB); 
- passen het BVGP toe (art. 52 KB); 
- passen de algemene preventiebeginselen toe (art. 50 KB); 
- verleent medewerking aan de coördinatie door o.a. de nodige informatie te verstrekken 

over de  veiligheid en gezondheid eigen aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en 
werkt samen (art. 51 KB); 

- passen de reglementering inzake PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 53 KB); 
- doen aangifte van eventuele arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 54 

KB); 
- past de overige bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk toe (art. 51 KB). 
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Opmerking 
 
De artikels 25 tot 28 van de welzijnswet, die de bouwdirecties belast met de uitvoering en alle 
aannemers, de verplichting opleggen om alle veiligheidsmaatregelen te laten naleven door 
hun rechtstreekse onderaannemers en door alle andere onderaannemers, en het stelsel van 
art. 29 van de wet, zijn niet van toepassing op bouwplaatsen waarvoor de reglementering op 
de overheidsopdrachten geldt (toepassing van art. 30 van de wet). 
Het is niet de bedoeling van art. 30 bouwplaatsen onderworpen aan de reglementering op de 
overheidsopdrachten vrij te stellen van de verplichtingen van de artikels 25 tot 28 van de wet. 
Aangezien de inschrijvers en alle onderaannemers krachtens de wetgeving op de 
overheidsopdrachten onderworpen zijn aan gelijkaardige verplichtingen als die van de artikels 
25 tot 28 van de wet, was de wetgever van oordeel de toepassing van deze artikels te 
moeten beperken, teneinde geen afbreuk te doen aan het toepassingsgebied van een 
bestaande reglementering. Artikel 30 bevat evenwel een echte afwijking, voor de 
overheidsopdrachten, van het stelsel van art. 29, in het bijzonder wat de toepassing van de 
verplichte voorafgaande beoordeling betreft. 
 

 
 
3.2.2. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan één 
aannemer (omvang tussen de 500 en 5000 mandagen) of gevaarlijke werken ( be- 
doeld in art. 26 § 1 ) 
 
3.2.2.1. Ontwerpfase 
 
 3.2.2.1.1. De opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp 
 

- stelt de coördinator-ontwerp aan (art. 5 KB); 
- overhandigt het eventueel bestaande postinterventiedossier aan de coördinator-ontwerp 

(art. 49 KB); 
- ziet erop toe dat de coördinator-ontwerp: 

- zijn opdrachten volledig en adequaat vervult; 
- betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden in verband met de 

uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk; 
- alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; 
- hem bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde 

BVGP, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier bezorgt. (art. 7 KB); 
- ziet erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun 

activiteiten coördineren (art. 7 KB). 
- controleert de coördinator, de coördinatie en de samenwerking (art. 7 KB). 
 
 3.2.2.1.2. De coördinator-ontwerp 
 

- stelt het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP) op overeenkomstig het SVGP 
en neemt er de keuzen bedoeld in art. 17 van de wet in op alsook de voor de veiligheid en 
gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking tenminst op de 
bouwplaats aanwezig moet zijn; 

- past het BVGP aan aan elke specifieke wijziging bij het ontwerp; 
- bezorgt de elementen uit het BVGP aan de tussenkomende partijen voor zover die 

bekend zijn en deze elementen hen betreffen (art. 11 KB); 
- opent het CD en PID, houdt ze bij en vult ze aan; 
- overhandigt het BVGP, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de 

leidend ambtenaar; 
- adviseert de leidende ambtenaar over de overeenstemming van de inschrijvers met het 

BVGP (art. 11 KB). 
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 3.2.2.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten voegen 
 

Zie 3.2.1.1.3.  
 
3.2.2.2. Fase van verwezenlijking 
 
 3.2.2.2.1. De opdrachtgever of de gemachtigde (leidend) ambtenaar 
 

- stelt de coördinator-verwezenlijking aan na de goedkeuring van het inschrijvingsbiljet en 
uiterlijk voor het begin van de uitvoering van de werken (art. 15 KB); 

- overhandigt het BVGP, het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek aan de 
coördinator-verwezenlijking (art. 17 KB); 

- controleert de activiteiten van de coördinator-verwezenlijking (art. 17 KB); 
- betrekt de coördinator-verwezenlijking bij het verloop van het bouwwerk (art. 17 KB); 
 
 3.2.2.2.2. De coördinator-verwezenlijking 
 

- coördineert (art. 22 Welzijnswet); 
- past het BVGP toe en past het, zo nodig, aan (art. 22 KB); 
- is tenminste op de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen, zoals bepaald in de 

schriftelijke overeenkomst (art. 21 § 2, 4°), op de bouwplaats aanwezig; 
- houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan (art. 22 KB); 
- noteert de tekortkomingen van de tussenkomende partijen in het coördinatiedagboek en 

stelt de opdrachtgever of de persoon belast met zijn aanstelling hiervan in kennis (art. 22 
KB); 

- gaat in op elk (op grond van veiligheid en gezondheid) gemotiveerd verzoek van één of 
meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn; 

- past het postinterventiedossier aan (art. 22 KB), en draagt het BVGP, het 
coördinatiedagboek en het postinterventie dossier bij de voorlopige oplevering der 
werken over aan de leidend ambtenaar. (art. 22 KB). De overdracht wordt in een proces-
verbaal vastgesteld en wordt bij het postinterventiedossier gevoegd. 

- vult zonodig het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan bij geplande 
werken (zie lastenboek) tijdens de waarborgperiode.  

 
 3.2.2.2.3. De aannemer(s) aan wie de werken werden gegund 
 

- doet een voorafgaande kennisgeving aan de administratie (art. 45 KB); 
- past het BVGP toe (art. 52 KB); 
- verleent medewerking aan de coördinatie door o.a. de nodige informatie te verstrekken 

over de veiligheid en gezondheid eigen aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en 
werkt samen (art. 51 KB); 

- past de algemene preventiebeginselen toe (art. 50 KB); 
- past de reglementering inzake PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 53 KB); 
- doet aangifte van eventuele arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 54 KB); 
- past de overige bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk toe (art. 51 KB). 
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Opmerking 
 
De artikels 25 tot 28 van de welzijnswet, die de bouwdirecties belast met de uitvoering en alle 
aannemers, de verplichting opleggen om alle veiligheidsmaatregelen te laten naleven door 
hun rechtstreekse onderaannemers en door alle andere onderaannemers, en het stelsel van 
art. 29 van de wet, zijn niet van toepassing op bouwplaatsen waar-voor de reglementering op 
de overheidsopdrachten geldt (toepassing van art. 30 van de wet). 
Het is niet de bedoeling van art. 30 bouwplaatsen onderworpen aan de reglementering op de 
overheidsopdrachten vrij te stellen van de verplichtingen van de artikels 25 tot 28 van de wet. 
Aangezien de inschrijvers en alle onderaannemers krachtens de wetgeving op de 
overheidsopdrachten onderworpen zijn aan gelijkaardige verplichtingen als die van de artikels 
25 tot 28 van de wet, was de wetgever van oordeel de toepassing van deze artikels te 
moeten beperken, teneinde geen afbreuk te doen aan het toepassingsgebied van een 
bestaande reglementering. Artikel 30 bevat evenwel een echte afwijking, voor de 
overheidsopdrachten, van het stelsel van art. 29, in het bijzonder wat de toepassing van de 
verplichte voorafgaande beoordeling betreft. 
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3.2.3. Werken gelijktijdig of achtereenvolgend uitgevoerd door meer dan 1 aannemer 
met een omvang van minder dan 500 mandagen of niet-gevaarlijke werken ( bedoeld in 
art. 26 § 1 ) 
 
3.2.3.1. Ontwerpfase 
 
 3.2.3.1.1. De opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp 
 

- stelt een coördinator-ontwerp aan (art. 5 KB); 
- overhandigt (overhandigen) het eventueel bestaande postinterventiedossier aan de 

coördinator (art. 49 KB); 
- ziet erop toe dat de coördinator-ontwerp: 

- zijn opdrachten volledig en adequaat vervult; 
- betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden in verband met de 

uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk; 
- alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; 
- hem bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde 

BVGP, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier bezorgt. (art. 7 KB); 
- ziet erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun 

activiteiten coördineren (art. 7 KB). 
- controleert de coördinator, de coördinatie en de samenwerking (art. 7 KB). 
 
 3.2.3.1.2. De coördinator-ontwerp 
 

- stelt het vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP) op overeenkomstig het 
SVGP en neemt er de keuzen bedoeld in art. 17 van de wet in op alsook de voor de 
veiligheid en gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking tenminste 
op de bouwplaats aanwezig moet zijn; 

- past het BVGP aan aan elke specifieke wijziging bij het ontwerp; 
- bezorgt de elementen uit het BVGP aan de tussenkomende partijen voor zover die 

bekend zijn en deze elementen hen betreffen (art. 11 KB); 
- coördineert de intergratie van de preventieprincipes (Art. 18 – Welzijnswet); 
- stelt eventueel een coördinatiedagboek op (is niet verplicht / schriftelijke inkennisstelling 

van vastgestelde tekortkomingen volstaat); 
- overhandigt het vereenvoudigd VGP , het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de leidend ambtenaar (art. 11 KB); 
- adviseert de leidend ambtenaar over de overeenstemming van de inschrijvers met het 

VGP (art. 11 KB). 
 

 3.2.3.1.3. De documenten die de inschrijvers bij hun inschrijving moeten  voegen 
 

Zie 3.2.1.1.3. 
 
3.2.3.2. Fase van verwezenlijking 
 
 3.2.3.2.1. De opdrachtgever of de gemachtigde (leidend ambtenaar) 
 

-  stelt een coördinator-verwezenlijking aan na de goedkeuring van het inschrijvingsbiljet  
       en uiterlijk vóór het begin van de uitvoering van de werken (art. 15 KB); 
- overhandigt het vereenvoudigd VGP, het eventuele coördinatiedagboek en het 
 vereenvoudigd postinterventiedossier aan de coördinator-verwezenlijking (art. 17 KB); 
- controleert de activiteiten van de coördinator-verwezenlijking (art. 17 KB); 
- betrekt de coördinator-verwezenlijking bij het verloop van het bouwwerk (art. 17 KB). 
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 3.2.3.2.2. De coördinator-verwezenlijking 
 

- coördineert (art. 22 – Welzijnswet); 
- past het vereenvoudigd VGP toe en past het aan (art. 22  KB); 
- is tenminste op de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen, zoals bepaald in 

de schriftelijke overeenkomst (art. 21 § 2, 4°), op de bouwplaats aanwezig; 
- houdt het eventuele coördinatiedagboek bij en vult het aan (art. 22  KB); 
- gaat in op elk (op grond van veiligheid en gezondheid) gemotiveerd verzoek van één 

of meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn; 
- stelt de tussenkomende partijen schriftelijk in kennis van eventuele vastgestelde 

tekortkomingen en stelt en stelt de opdrachtgever of de persoon belast met zijn 
aanstelling hiervan in kennis; 

- past het postinterventie dossier aan (art. 22 KB), en draagt het geactualiseerde 
BVGP, eventuele coördinatiedagboek en postinterventie- dossier, bij de voorlopige 
oplevering van de werken, over aan de leidend ambtenaar (art. 22 KB); 

- vult zo nodig het eventuele coördinatiedagboek en postinterventiedossier aan bij 
geplande werken (zie lastenboek) tijdens de waarborgperiode.  

 
 3.2.3.2.3. De aannemer aan wie de werken werden gegund 
 

- doet een voorafgaande kennisgeving aan de administratie (art. 45 KB); 
- past het BVGP toe (art. 52 KB); 
- verleent medewerking aan de coördinatie door o.a. de nodige informatie te verstrekken 

over veiligheid en gezondheid eigen aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en werkt 
samen (art. 51 KB); 

- past de algemene preventiebeginselen toe (art. 50 KB); 
- past de reglementering inzake PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 53 KB); 
- doet aangifte van eventuele arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 54 KB); 
- past de overige bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk toe (art. 51 KB). 
 
3.2.4. Werken uitgevoerd door één aannemer 
 
 3.2.4.1. De leidend ambtenaar 
 

- overhandigt aan de aannemer een exemplaar van het BVGP dat door de coördinator-
ontwerp is opgesteld (art. 13-42 KB); 

- werkt samen met de aannemer aan de risicopreventie op de bouwplaats (art. 42 KB); 
- past het BVGP toe (art. 42 KB); 
- informeert de aannemer over de risico’s (art. 42 KB); 
- coördineert en werkt samen bij de uitvoering van de preventiemaatregelen (art. 42  KB); 
- stelt het vereenvoudigd postinterventiedossier op of laat het opstellen en past het aan of 

laat het aanpassen aan de eventuele wijzigingen die tijdens de verwezenlijking van het 
bouwwerk aan het project werden aangebracht (art. 43 KB). 

 
 3.2.4.2. De aannemer 
 

- verstrekt informatie aan de leidend ambtenaar over de risico’s eigen aan de werken 
 (art. 42 KB); 
- doet een voorafgaande kennisgeving aan administratie als: 
  - de werken langer duren dan 500 mandagen; 
  - gevaarlijk werk wordt uitgevoerd dat langer dan vijf werkdagen duurt (art. 45 KB). 
- past de algemene preventieprincipes toe (art. 50  KB); 
- verleent zijn medewerking aan de coördinatie en samenwerking (art. 42 KB); 
- past de reglementering PBM en arbeidsmiddelen toe (art. 52 KB); 
- doet aangifte van arbeidsongevallen aan de Technische Inspectie (art. 55 KB); 
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- past de overige bepalingen inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
 hun werk toe (art. 51 KB). 

 
 

Commentaar 
 
Het KB is van toepassing bij ALLE bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde. 
Een coördinator hoeft niet aangesteld te worden indien het zeker is dat de werkzaamheden 
door slechts één aannemer worden uitgevoerd. 
Indien er achteraf verschillende aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren 
moet alsnog een coördinator- verwezenlijking te worden aangesteld. 
Na goedkeuring van het inschrijvingsbiljet verklaart de aannemer dat de werken door één of 
meerdere aannemers wordt uitgevoerd.  
Voor bestekken opgedeeld in deelopdrachten, zoals bv. de onderhoudsbestekken, moet er 
per deelopdracht dezelfde verklaring overgemaakt worden. Hiervoor moet het 
standaardformulier ingevuld en ondertekend binnen 10 kalenderdagen aan de opdrachtgever 
worden bezorgd. 
Indien tijdens de uitvoering toch een beroep moet gedaan worden op eventuele 
onderaannemers is het de taak van de aannemer dit onmiddellijk te melden. 
Indien het werk door verschillende aannemers wordt uitgevoerd moet een coördinator- 
verwezenlijking worden aangesteld voor met het werk mag worden gestart.  
Bij overtreding van bovenvermelde procedure kan de aanbestedende overheid de werken 
schorsen tot aan de nodige vereisten wordt voldaan. 
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4. STANDAARD VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 
 
4.1. Organigram 
 
4.1.1. Organigram fase ontwerp 
 
Administratieve gegevens: 
 
 
 
 
De werking gebeurt volgens het onderstaande organigram: 
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4.1.2. Organigram fase verwezenlijking 
 
Administratieve gegevens: 
 
 
 
 
De werking gebeurt volgens onderstaand organigram: 
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4.2. Bouwplaatsreglement 
 
Het bouwplaatsreglement is een opsomming van de van toepassing zijnde wetten en 
verplichtingen die van toepassing zijn op de  veiligheid, de gezondheid, de hygiëne en het 
milieu en dat op alle bouwplaatsen (ongeacht de aard) en voor alle intervenanten. 
 
De coördinator-ontwerp zal in het BVGP vermelden welke specifieke regelgeving van 
toepassing is. Zonder extra specifieke vermeldingen in het BVGP zijn de onderstaande 
voorschriften steeds van toepassing.  
 
4.2.1. Algemeen 
 
4. 2. 1. 1. Elke onderneming en elke zelfstandige die op de bouwplaats werken uitvoert en/of 
laat uitvoeren, en ieder persoon die op de bouwplaats aanwezig is, moet het 
bouwplaatsreglement naleven. 
Het reglement alsook de daaruit vloeiende verplichtingen beogen de coördinatie van de 
veiligheid, de gezondheid, de hygiëne en het milieu op de bouwplaats. 
Elke onderneming (aannemers, onderaannemers, zelfstandigen of leveranciers) moet er zelf 
voor zorgen dat zijn personeel en eventuele bezoekers in kennis worden gesteld van het 
reglement en moet de toepassing ervan op leggen. 
Op verzoek van de leidend ambtenaar, zijn gemachtigde of de coördinator-verwezenlijking 
moet elke aannemer het bewijs leveren dat zijn werknemers en die van zijn onderaannemers 
behoorlijk en tijdig ingelicht werden over de inhoud van de V&G-plans die hen specifiek 
aanbelangen. 
 

4.2.1.2. Het reglement doet geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 
bepalingen van: 

- het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB-codex); 
- het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI); 
- de wet op de overheidsopdrachten; 
- de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's); 
- de geldende reglementen met betrekking tot het milieu; 

 

4.2.1.3. Elke aannemer is verplicht een V&G-plan op te stellen voor de aanvang van het werk. 
Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de  coördinator-verwezenlijking. Pas na overleg 
en goedkeuring mogen de werken worden aangevat. 
 

4.2.1.4. De leidend ambtenaar of zijn gemachtigde en de coördinator -verwezenlijking heeft 
steeds het recht (en zelfs de plicht) de werkzaamheden te controleren. Hij kan eveneens te 
allen tijde de nodige documenten opvragen waaruit blijkt dat het materieel en het materiaal 
voldoen aan de voorschriften. De coördinator-verwezenlijking informeert de leidend ambtenaar 
(of zijn gemachtigde) over onveilige situaties. De leidend ambtenaar kan steeds onveilige 
werken doen stopzetten zonder dat de aannemer enige schadevergoeding kan eisen. Enkel in 
bedreigende omstandigheden (als zich levensbedreigende situaties voordoen), en liefst na 
telefonisch overleg met de leidend ambtenaar, kan ook de coördinator-verwezenlijking de 
werken doen stoppen. 
Alle aanvullende werkzaamheden die, in opdracht van de leidend ambtenaar of zijn 
gemachtigde, nodig zijn om de veiligheids-, gezondheids- of de milieureglementering na te 
leven, worden uitgevoerd op kosten van de aannemer die in gebreke wordt gesteld. 
 

4.2.1.5. Alle personen die de veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving niet naleven en 
zich niet kunnen identificeren worden van de bouwplaats weggestuurd. 
 

4.2.1.6. Door werken uit te voeren voor het A.I. verklaart iedere aannemer, onderaannemer of 
zelfstandige zich automatisch akkoord de regelgeving betreffende de  veiligheid, de 
gezondheid, de hygiëne en het milieu correct na te leven. 
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4.2.2. Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) 
 
4.2.2.1. Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet elke aannemer, waar nodig, zorgen voor 
collectieve beschermingsmiddelen. De keuze wordt bepaald volgens de preventie-principes 
van de welzijnswet art. 5 §1. 
In deze context wordt de aandacht van de aannemers voor wegenwerken nogmaals gevestigd 
op een correcte en degelijke werfsignalisatie die, zo nodig dagelijks, wordt aangepast aan de 
werksituatie. 
4.2.2.2. Het wegnemen of plaatsen van CBM's gebeurt in samenspraak met de coördinator-
verwezenlijking. 
4.2.2.3. De wegen, doorgangen, trappen, eventuele vluchtwegen e.d. moeten te allen tijde vrij 
zijn van obstakels en hindernissen. Soepele leidingen en kabels mogen de doorgang niet 
belemmeren. 
Voor wegeniswerken moeten ook de doorgangen naar particuliere woningen voldoende ruim 
zijn en gevrijwaard blijven van obstakels. Voor tijdelijke volledige afsluiting (vb. bij aanleg van 
rioleringen) van de doorgang naar particuliere eigendommen worden de bewoners, 24 uur 
voor die werken gewaarschuwd. 
4.2.2.4. Elke gevaarlijke of ongezonde situatie, vastgesteld door de leidend ambtenaar, zijn 
gemachtigde of de coördinator-verwezenlijking, wordt vermeld in het coördinatiedagboek en 
wordt onmiddellijk aangepast. 
4.2.2.5. Verplicht gebruik van zichtveldverbeterend systeem op de bedrijfsvoertuigen – zie 
bijlage 6.2. 
 
4.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 
 
4.2.3.1. Het dragen van PBM's, op de bouwplaats, conform de geldende regelgeving, is voor 
iedereen verplicht (ook voor eventuele bezoekers). De aannemer moet, op eigen kosten, die 
PBM's ter beschikking stellen. Hij moet eveneens toezien op het gebruik ervan. 
4.2.3.2. Voor wegenwerken is het dragen van signaalkleding verplicht, behalve op afgesloten 
bouwplaatsen waar het verkeer (ook het interne werfverkeer) geen enkele hinder vormt voor 
de werknemers.  
De gebruikte signaalkleding voor wegenwerken is van de klasse 3 (norm EN 471)  
(zie bijlage 6. 1.) 
4.2.3.3. De aannemer(s) en de eventuele onderaannemers moeten ervoor  zorgen dat alle 
werknemers hun PBM's correct gebruiken en opbergen, overeenkomstig hun opleiding en de 
gegeven instructies. 
 
 
4.3. Werfsignalisatie 
 
Het verdient aanbeveling het werfsignalisatieplan op te maken in de ontwerpfase en te voegen 
bij het bestek. Voorwaarde is dat, indien nodig, ook vooraf een fasering van de werken 
opgemaakt moet worden. 
Deze werkwijze heeft als voordeel dat de geïnteresseerde aannemer duidelijkheid heeft over 
het deel van de rijbaan dat ingenomen mag worden en de te plaatsen signalisatie. 
Het signalisatieplan kan opgemaakt worden volgens het onderstaande stappenplan. 
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4.3.1. Stappenplan voor het opstellen van een werfsignalisatie 
 
Proces- of procedurestap Omschrijving Verantwoordelijke 

In de ontwerpfase 
 1.Overlegvergadering 

§ ontwerper (en/of bouwheer) 
§ coördinator-ontwerp 
§ politiedienst 

      -omschrijft de werfsignalisatie 
      -bepaalt of er een gedetailleerd 
       signalisatieplan wordt opgemaakt 

          of een beschrijving van de signalisatie 
 
2.Gedetailleerd signalisatieplan voor: 
§ werken op A-wegen 
§ wegomleggingen 
§ bijzondere voorschriften voor al of niet 
gefaseerde uitvoering van het werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Opstellen werfsignalisatieplan volgens: 
§ M.B.07/05/1999 
§ Standaardbestek 250 H.X 
§ aanvullende dienstorders 
§ specifieke omstandigheden 
bespreekt met coördinator-ontwerp 

ontwerper 
 
 
 
 
 
 
 
 

ontwerper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwerper 
 
 
 
 
 
 

 

Na aanbesteding en toewijzing 
 4.Aanpassen van het signalisatieplan 

rekening houdend met de organisatie van 
de uitvoering. 
Goedkeuring door: 
§ coördinator-verwezenlijking 
§ leidend ambtenaar 
§ federale politie (A-wegen) 
§ lokale politie (andere openbare wegen) 
 
5.Voor goedkeuring bezorgen aan de 
bevoegde instantie volgens: 
KB 01/12/1975 art.78 met vermelding van 
aanvangsdatum en duur van de werken 
 
 
 

Hoofdaannemer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdaannemer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

opstellen 
signalisatieplan 

 3 

 
 
 

plan aanpassen 
organisatie uitvoering 

 
 
 

voor goedkeuring 
overmaken aan 

de bevoegde 
instantie 

 4 

 5 

 
 
 
bepaling strategie        

bij ontwerp 

 
 
 
Gedetailleerd 
signalisatieplan 

 2 

 1 

neen ja 

3a 
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minister of gemachtigde voor A-wegen 
burgemeester voor andere openbare 
wegen 
 
 
 
 
6. Plaatsing signalisatie                                         
§ goedgekeurd plan bezorgen aan 
coördinator-verwezenlijking 
§ goedgekeurd plan plus toestemming ter 
beschikking op de werf  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdaannemer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
 
 
 
3a.Beschrijving van de werfsignalisatie 
volgens: 
§ MB 07/05/1999 
§ Standaardbestek 250 H.X 
§ bijkomende dienstorders 
§ specifieke omstandigheden 
bespreekt met coördinator-ontwerp 

 
 

4a.0pmaken van het signalisatieplan 
rekening houdend met de organisatie 
uitvoering. 
 
§ goedkeuring coördinator-verwezenlijking 
§ goedkeuring leidend ambtenaar 
§ goedkeuring federale politie (A-wegen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ontwerper 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdaannemer 

 

ja 

4a 

 5 

 
 
 
 

beschrijving 
werfsignalisatie 

 

 
 
 
 

opmaken 
werfsignalisatieplan 

neen 

 4 

goedkeuring 

 
 
 
 

beschrijving 
werfsignalisatie 

 

6 

3a 

4a 
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4.3.2.  Vergunningen en verantwoordelijkheden 
 
De hoofdaannemer moet steeds een vergunning aanvragen voor het plaatsen van de 
werfsignalisatie. Die vergunning moet steeds, samen met het werfsignalisatieplan aanwezig 
zijn op de werf. 
 
KB 01/12/1975 

 
Art. 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen. 
78.1.1. Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van 
diegene die de werken uitvoert. 
Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, 
verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de 
rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden 
aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven: 
- door de Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort   
  of door zijn gemachtigde, zo het een autosnelweg betreft; 
- door de burgemeester of zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg betreft. 
 
78.1.2. De verkeerstekens moeten weggenomen worden door diegene die de werken uitvoert 
zodra die beëindigd zijn. 
 
MB 07/05/1999 
 
Art.1.2.1 
De toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen bepaalt in elk geval 
de verkeerstekens die zullen gebruikt worden. Deze toelating moet zich op het werk bevinden 
en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid. 
 
 

Commentaar 
 
Er mogen geen werken worden aangevat als de aannemer niet over een goedgekeurd 
signalisatieplan beschikt. 
Signalisatieplan en goedkeuring moeten steeds op de werf aanwezig zijn. 
Het verdient aanbeveling dat de werfsignalisatie dagelijks d.m.v. een checklist wordt 
gecontroleerd door de verantwoordelijke en dat de gedateerde checklisten worden 
bijgehouden op de werf. 
Voor werken op autosnelwegen is een voorafgaand advies van de bevoegde federale politie 
gewenst. 
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4.4. EHBO en noodprocedures 
 
De coördinator-ontwerp vermeldt uitdrukkelijk in het BVGP welke elementen door de 
coördinator-verwezenlijking moeten worden aangevuld of uitgewerkt. Zonder specifieke 
vermeldingen zijn de hierbij vermelde minimumvoorschriften van toepassing. 
 
4.4.1. Interne hulp 
 
- De aannemer(s) moet(en) ervoor zorgen dat bij iedere werkploeg per locatie minstens één 

gebrevetteerde hulpverlener aanwezig is. Voor werkgroepen groter dan 10 personen is er 
per 10 werknemers één gebrevetteerde hulpverlener. De hoofdaannemer moet erop toe 
zien dat iedere onderaannemer deze regelgeving naleeft of hierover afspraken gemaakt 
heeft met de hoofdaannemer bij gemeenschappelijke hulpverlening. Tevens stelt hij een 
lijst op met de namen van alle eerste hulpverleners op het terrein. De geactualiseerde lijst 
is ter beschikking in het lokaal voor EHBO. Deze namen zullen kenbaar gemaakt worden 
aan iedere werknemer op de bouwplaats. 

- De interne hulpdienst zal steeds de eerste hulp moeten verlenen bij een ongeval. Bijgevolg 
wordt die dienst onmiddellijk van zijn normale taak ontheven om hulp te kunnen bieden bij 
een arbeidsongeval. 
 

4.4.2. EHBO-uitrusting 
 
Zonder specifieke voorschriften in het BVGP zijn de volgende minimumvoorschriften verplicht: 
 
1. bij ieder werk (hoe klein ook) moeten twee verbandkoffers aanwezig zijn. De eerste met de 

reglementaire minimuminhoud volgens het ARAB. De tweede met een inhoud die 
afgestemd is op de specifieke werkbehoeften. De samenstelling van deze verbandkoffer 
gebeurt in overleg met de arbeidsarts van de betrokken aannemer. Deze verbandkoffers 
worden regelmatig aangevuld met de ontbrekende materialen of producten waarvan de 
gebruiksdatum is verstreken. 

2. voor mobiele werkplaatsen worden deze verbandkoffers meegenomen in de wagens. De 
werknemers worden hiervan op de hoogte gebracht. 

3. de noodzaak voor het inrichten van een afzonderlijk EHBO-lokaal wordt voorgeschreven 
door de coördinator-verwezenlijking (zie werfinrichting 5. 2.) 

 
4.4.3. Externe hulp 
 

Bij nood 

- 100 bellen  (GSM 112); 
Een juiste plaatsbeschrijving en een omschrijving van de ernst van 
het ongeval steeds doorgeven aan de externe hulpdiensten. 

- interne hulpdiensten alarmeren; 
- zo nodig het antigifcentrum waarschuwen : 070/245 245; 
- werfleiding en opdrachtgever (leidend ambtenaar of zijn 

vertegenwoordiger) waarschuwen 
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De coördinator-ontwerp vermeldt in het BVGP het adres en het telefoonnummer van het 
dichtstbijzijnde algemeen ziekenhuis, dat over een permanente wachtdienst (vierentwintig uur 
per dag) beschikt.  
Bij werfactiviteiten buiten de normale diensturen wordt dit ziekenhuis op de hoogte gebracht 
van mogelijke gevraagde bijstand. Door de hoofdaannemer wordt, voor complexe of moeilijk 
bereikbare bouwplaatsen, de te volgen reisroute vooraf aan het ziekenhuis in kwestie kenbaar 
gemaakt bij de aanvang van de werken. De (hoofd)aannemer brengt de coördinator-
verwezenlijking hiervan op de hoogte.   
 
1. Voor de aanvang van de werken brengt de (hoofd)aannemer zijn werknemers op de hoogte 

van de naam en het telefoonnummer van de huisarts, die zijn praktijk uitoefent in de 
onmiddellijke omgeving van de werken en die zij tijdens de werkuren kunnen raadplegen 
voor medische bijstand.  

 
2. Het adres, de reiswijzer en de telefoonnummers van de in 1 en 2 vermelde externe 

hulpdiensten worden geafficheerd in het EHBO-lokaal. Als er geen EHBO-lokaal in de 
personeelsketen of in de wagens van de mobiele werkplaats is, worden die gegevens 
opgehangen.  
 

4.4.4. Procedure bij arbeidsongevallen 
 
De coördinator-ontwerp detailleert in het BVGP de specifieke arbeidsongevallenprocedure. 
Zonder specifieke voorschriften in het BVGP is de volgende procedure van toepassing. 
 
1. Vóór elk ingrijpen moet het nog bestaande gevaar worden uitgeschakeld (vb.    

 elektrische stroom, mogelijk vallende voorwerpen, bedelvingsgevaren …e.d.); 
2. Interne hulpdiensten en werfleiding worden gealarmeerd; 
3. Het slachtoffer krijgt de best mogelijke zorgen toegediend van de hulpverleners; 
4. Lichtgewonden kunnen vervoerd worden naar de ter beschikking zijnde huisarts   of naar     
      het algemeen ziekenhuis in de onmiddellijke omgeving; 
5. Bij zwaargewonden worden de externe hulpverleners op de hoogte gebracht (zie 4. 4. 3.   
      Externe hulp). De externe hulpdiensten worden opgevangen bij de werftoegang, eventueel  
      begeleid naar en geïnformeerd over het ongeval;  
6. De volgende personen en instanties worden in kennis gesteld van zware of dodelijke   
      arbeidsongevallen: 

- de familie van de gewonden; 
- de preventieadviseur van de hoofdaannemer; 
- de werkgever van het slachtoffer; 
- de coördinator-verwezenlijking; 
- de leidend ambtenaar of zijn vertegenwoordiger; 
- de lokale arbeidsinspectie (adres en telefoonnummer in het BVGP); 
- het Ministerie van Economische zaken bij ongevallen met elektriciteit (adres en 

telefoonnummer in het BVGP). 
7. De preventieadviseur van de hoofdaannemer doet een ongevallenonderzoek en neemt de 

nodige maatregelen om herhaling van elk gelijkaardig ongeval te voorkomen.  
8. Alle arbeidsongevallen, evenals de voorgestelde maatregelen om gelijkaardige 

ongevallen te voorkomen, worden geregistreerd in het coördinatiedagboek. 
9. De aangifte van het arbeidsongeval gebeurt door de betreffende werkgever van het 

slachtoffer overeenkomstig de wettelijk regelgeving.  
 
De procedure bij arbeidsongevallen wordt kenbaar gemaakt aan alle werknemers. Ze wordt 
tevens geafficheerd in het EHBO-lokaal, de personeelskeet of ter beschikking gesteld aan de 
werknemers van mobiele werven. 



 

                                                                      58                              versie 2/november 2006 

4.5. Werfinrichting en organisatie 
 
4.5.1. Inplanting en inrichting van de werflokalen 
 
Vóór de aanvang van de werken stelt de aannemer een plan op van de inrichting van zijn 
bouwplaats. Dat plan voorziet onder andere in de opstelling van werfburelen, refters, 
kleedkamers, sanitaire installaties, EHBO-lokaal, leveringsplaatsen, opslagplaatsen 
(gevaarlijke producten), stelplaatsen van vaste bouwkranen, speciale toegang voor 
hulpdiensten …e.d. 
De coördinator-ontwerp beschrijft de aard en de grootte van die installaties of inrichtingen in 
het BVGP. 
De coördinator-verwezenlijking geeft, na overleg met de leidend ambtenaar of zijn 
gemachtigde, zijn goedkeuring over de inrichtingsplannen.  
 

De inplanting en de inrichting van de werflokalen moet aan de onderstaande voorwaarden 
voldoen: 
 

1. de verschillende lokalen zullen zodanig in een of meerdere zones gegroepeerd worden, dat 
ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de werknemers.  Een voldoende afstand ten opzichte 
van de openbare weg moet steeds bewaard blijven. 

2. de bureel- en personeelslokalen moeten vanaf de openbare weg zonder gevaar toegankelijk 
zijn.  

3. indien nodig voor een vlotte bereikbaarheid van de hulpdiensten wordt er signalisatie 
aangebracht vanaf de openbare weg 

4. de onderaannemers moeten de wettelijke regels voor het onderbrengen van hun werknemers 
eerbiedigen. Voor hun water-, riool- en elektriciteitsvoorziening kunnen ze eventueel 
afspraken maken met hun hoofdaannemer of met de algemene aannemer. 

5. de lokalen moeten worden uitgerust met voldoende en aangepaste 
brandbestrijdingsmiddelen die periodiek worden gekeurd.  

6. de vloeren van de werfketen zijn samengesteld uit een effen waterdichte bekleding, bestand 
tegen regelmatige schoonmaak met water. 

7. de lokalen van de sanitaire installaties (kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten) voldoen 
aan de wettelijke hygiëne- en veiligheidseisen  en moeten telkens als het nodig is en 
minstens eenmaal per dag gereinigd worden. Daartoe wordt een persoon aangesteld die niet 
alleen de vloeren proper houdt, maar ook de wanden, ruiten en het meubilair.  Elke aannemer 
is verantwoordelijk voor de reiniging van zijn eigen inrichtingen en is tegenover het bestuur 
verantwoordelijk voor zijn onderaannemers. 

8. het onderhoud en reiniging van de gemeenschappelijke inrichtingen gebeurd door de 
algemene aannemer. 

9. de sanitaire afvoeren zullen, indien mogelijk aangesloten worden op de openbare riolering 
conform met de plaatselijke reglementering. 

10. voor meer gedetailleerde gegevens nopens de nodige werflokalen vormt de bundel 18 van de 
veiligheidsnota's van het NAVB een zeer bruikbare documentatie. 

 
4.5.2. Lokaal voor EHBO 
 
Het lokaal voor eerste hulp bij ongevallen bevindt zich in het burelenblok van de algemene 
aannemer en wordt door hem ingericht.  Dat lokaal moet aangeduid worden met een 
reglementair pictogram (wit kruis op groene achtergrond) en moet uitgerust zijn met: 
• een gebruiksklare en voldoende stevige draagberrie, zo nodig een draagberrie die met 

hijsriemen verplaatst kan worden; 
• twee dekens; 
• twee aluminiumfolie dekens; 
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• twee verbandkoffers waarvan één met de reglementaire minimuminhoud volgens het ARAB 
en één met een inhoud die aangevuld is met en afgestemd is op de specifieke werfbehoeften 
en die samengesteld wordt na overleg en advies met de arbeidsgeneesheer; 

• stromend warm en koud water; 
• een zo natuurlijk mogelijke verlichting, verluchting en temperatuursregeling. 
 

De netheid in het lokaal is van groot belang. De ruimte mag zeker niet gebruikt worden voor het 
stapelen van allerlei werfmateriaal of -materieel. 
 

Indien voor sommige activiteiten welbepaalde verzorgingsmiddelen noodzakelijk zijn, wordt dat 
aangegeven in het BVGP. 
 

Het materieel voor eerste hulp moet steeds beschikbaar zijn tijdens de werkuren, dus ook bij 
eventueel nachtwerk en bij ongelijke uurroosters.  
Elke onderaannemer moet in orde zijn met de regelgeving ter zake, hoewel hij desbetreffend 
eventueel kan afspreken met de hoofdaannemer of met de algemene aannemer voor het 
gemeenschappelijk gebruik van de reeds aanwezige voorzieningen. 
 
4.5.3. Parkeergelegenheid 
 
Een parkeergelegenheid voor voertuigen wordt zodanig ingeplant dat ze zonder gevaar 
bereikbaar is. 
De parkeerplaatsen zullen afgelijnd en vrij van oneffenheden zijn.  Er is een afstand van ten 
minste één meter te voorzien tussen de openbare weg en de geparkeerde auto's.  Het parkeren 
en de bijbehorende bewegingen zijn verboden op de plaatsen waar ze het openbaar verkeer 
hinderen. 
Eén of meerdere wachtzones moeten ingeplant worden voor vrachtwagens om te voorkomen dat 
ze bij aankomst, tijdens eventueel wachten en tijdens laden en lossen de openbare weg onnodig 
in beslag nemen. Een aangepaste signalisatie moet daartoe aangebracht  worden ( bv. 
onderbord "uitsluitend vrachtwagens").  
 
4.5.4. Opslag van gevaarlijke producten 
 
In de eerste plaats moet men er zeker van zijn dat er voor dezelfde toepassing geen minder 
gevaarlijke producten met evenwaardige eigenschappen bestaan. 
 

De opslagplaatsen van ontvlambare producten en materialen, van welke aard ook, moeten 
zorgvuldig uitgekozen worden. Dat wil zeggen dat ze zo ver mogelijk van de arbeidsplaatsen 
moeten liggen, vooral als er werkzaamheden worden uitgevoerd die een zeker brandrisico 
inhouden (bijvoorbeeld laswerken).  

De inplanting van de voorraadplaatsen en de brandbestrijdingsmiddelen zal gekozen worden op 
basis van de aard van de aanwezige producten. De algemene aannemer voorziet op zijn 
werfoverzichtsplan in een zone voor de opslag van gevaarlijke producten. De omheining 
daarrond bestaat uit twee meter hoge verplaatsbare draadhekkens met de nodige pictogrammen 
met rook- en vuurverbod. Elke aannemer zorgt in die zone voor de reglementaire opslag van zijn 
producten met zonodig extra signalisatiepictogrammen, aangepast aan de eigenschappen van 
de stoffen. 
Bij een interventie van de brandweer moet de opslagplaats van de bovenvermelde producten en 
de hoeveelheid dadelijk en spontaan worden meegedeeld. Daarom is ook een correct plan van 
de werfinstallatie onontbeerlijk. 
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Tevens dienen : 
- alle producten op de bouwplaats reglementair geëtiketteerd te zijn; 
- afschriften van de veiligheids- en gezondheidskaart van de gebruikte producten te 

worden overgemaakt aan de coördinator-verwezenlijking; 
- een lijst met de opgave van de aanwezige gevaarlijke stoffen en hoeveelheden 

steeds aanwezig te zijn op de werf; 
- het verwijderen van de verpakking moet gebeuren volgens de geldende wetgeving en in 

samenspraak met de coördinator. 
 
4.5.5. Opslag van materialen 
 
De aannemer en de eventuele onderaannemers zullen samen de afgebakende zones vastleggen 
waar materialen opgeslagen zullen worden. 
De aldus vastgelegde zones zullen voldoende verwijderd zijn van de verkeerszones, zodat het 
normale verkeer en het werfverkeer niet gehinderd wordt.  De voorraden zullen op een stabiele 
manier gestapeld worden en duidelijk gescheiden naar hun aard.  Het handhaven van die orde 
geldt voor iedereen.  De afstand tussen de voorraden moet een gemakkelijke doorgang toelaten. 
 
De toegang tot de verschillende zones wordt duidelijk aangegeven.  Die toegang moet voldoende 
breed zijn om de voertuigen voor het verplaatsen van materialen een gemakkelijke doorgang te 
verlenen.  De voertuigen moeten aangepast zijn aan de te vervoeren lasten. 
 
Dit alles moet zo nodig in overleg met de coördinator-verwezenlijking gebeuren om zo rekening 
te houden met de eventuele aanwezigheid van de aannemers van andere, gelijktijdige werken. 
 
4.5.6. Elektrische installaties 
 
Het geheel van de elektrische installaties moet voldoen aan de eisen van het AREI.  Zo is een 
beschermingsgraad IP44 vereist voor het materieel dat dient voor het transport van elektrische 
stroom in open lucht. 
 

De algemene aannemer installeert en onderhoudt de gemeenschappelijke elektrische installatie. 
Het gaat daarbij om de aansluiting op het net, de plaatsing van een hoofdverdeelkast en van een 
aantal werfkasten. De plaats van die kasten en van de voedingskabels ernaartoe wordt in overleg 
met de desbetreffende nutsmaatschappij bepaald en eventueel gewijzigd wanneer de 
werfevolutie daartoe aanleiding geeft. Elke aannemer houdt de  keuringsattesten van de 
elektrische installatie of kopieën ervan en het totaalschema van de hiervoor bedoelde 
stroomverdeling op de werf ter beschikking van de coördinator-verwezenlijking. 
Het volstaat niet om borden of verdeelkasten op magazijn te laten keuren, maar wel moet de 
volledige  installatie (aansluitingen + kasten + kabels + verbindingen + stroomgroepen + aarding) 
gekeurd  worden.  Stroomverdeelkasten moeten aangepast zijn voor werfgebruik. Dat wil zeggen 
dat ze bijvoorbeeld voldoende beschermd moeten zijn tegen alle weersomstandigheden, ze 
stevig en stabiel moeten zijn, dat de stroomonderbrekers zonder gevaar bereikbaar zijn en dat er 
een differentiaalschakeling aangebracht is. Elke stroomverdeelkast moet afzonderlijk zonder 
elektrische spanning gezet kunnen worden zonder tussenkomst van een bevoegde elektricien. 
Dat betekent dat voedingskabels niet op de stroomrails of andere contactpunten van een 
hoofdkast of van een vóórliggende kast mogen worden aangesloten, maar wel na 
tussenplaatsing van een zonder gevaren bereikbare en afschakelbare overstroombeveiliging, 
met een gepaste stekker op een stopcontact. 
Verlengkabels die op de grond liggen, zullen gegroepeerd worden en beschermd worden tegen 
beschadiging door bouwactiviteiten (doorgang van voertuigen, chemische of thermische 
belasting,...).  Indien kabels ondergronds geplaatst worden, dan wordt op de plaatsen waar de 
kabel de grond ingaat een bescherming aangebracht tot op de liggingsdiepte van de kabel. Die 
bescherming steekt ongeveer een meter boven de grond uit en is voorzien van een stevig en 
duidelijk signaalbaken (piket + opschrift in opvallende kleur), zo geplaatst dat het voldoende de 
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aandacht van vrachtwagen- en werftuigbestuurders trekt.  Onder de werfrijweg kan het best een 
buis of koker aangebracht worden zodat kabels er steeds achteraf doorgeleid kunnen worden.  
 

Het spreekt voor zich dat op stroomkabels geen trekkrachten uitgeoefend worden en dat ze 
evenmin over scherpe randen geplaatst worden.  Elk defect aan de elektrische installatie zal 
onmiddellijk aan de werfverantwoordelijke gemeld worden. 
 

Verdeelstekkers en tafelcontactdozen zijn verboden. Beschadigde kabels moeten onmiddellijk 
buiten gebruik gesteld worden.  Beschadigde, niet-conforme of niet-conform gebruikte stekkers, 
stopcontacten of verbindingsdozen zijn eveneens verboden. 
 

Elk werk aan de elektrische installatie zal uitgevoerd worden door een bevoegd persoon, die zal 
werken volgens de regels van goed vakmanschap.  Werkzaamheden aan elektrische installaties 
moeten steeds spanningsvrij gebeuren. 
 

De aarding van de elektrische borden, kabelgoten en belangrijke metalen delen 
(verluchtingskokers, ...) evenals de equipotentiale verbindingen moeten worden uitgevoerd 
alvorens de elektrische installatie onder spanning wordt gezet. 
 

Elke aannemer zorgt voor de verlichting van zijn werkposten en de eventuele noodverlichting. 
Vooral bij wegenwerkzaamheden die ‘s nachts (of bij valavond) worden uitgevoerd, moet de 
aannemer zijn verlichtingsplannen laten goedkeuren door de coördinator-verwezenlijking. 
Specifieke uitvoeringen worden voorgeschreven in het BVGP. 
 
4.5.7. Toegang tot de werf 
 
Buiten de aangebrachte werfsignalisatie zal voldoende aandacht besteed worden om de 
bouwputten en sleuven aan te duiden en te omheinen. Op die manier worden niet alleen de 
werknemers beschermd, maar ook de aangelanden die via de werfzone toegang moeten krijgen 
tot hun eigendom. In vele gevallen moet ook toegang gegeven worden aan de in de werfzone 
gelegen handelszaken. Die toegangen moeten duidelijk aangegeven worden en moeten 
obstakelvrij zijn. Op de plaatsen waar nodig moeten opschriften met toegangsverbod in 
voldoende mate worden geplaatst. 
De werknemers (ook die van onderaannemers) moeten uitdrukkelijke richtlijnen krijgen inzake de 
toegangsvoorwaarden tot de werfzone.  
Tijdens de werkuren moeten de aannemers steeds erop toezien dat het toegangsverbod tot de 
werf gerespecteerd wordt door derden. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat alle personen 
die de werf betreden via plaatsen waar geen borden met richtlijnen voor beschermingskledij 
staan, toch de nodige beschermingsuitrusting (minimaal signaalkledij en veiligheidsschoenen, 
mogelijk beschermhelm) dragen. 
Eventuele groepsbezoeken moeten vooraf aangevraagd worden en het akkoord  krijgen van de 
leidend ambtenaar of zijn gemachtigde om een gepaste begeleiding en coördinatie van de 
bezoekers te kunnen voorbereiden (parking, ontvangst, veiligheidsuitrusting, richtlijnen, 
verantwoordelijkheden en verzekeringsvoorwaarden). 
 
4.5.8. Arbeidsmiddelen (machines, gereedschap, materieel …) 
 
Alle op de bouwplaats aanwezige arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de wettelijke 
voorschriften (CE-label, conformiteitsattesten, indienststellingsverslagen, periodieke en andere 
keuringen …). De aannemer houdt die documenten ter beschikking van de coördinator 
verwezenlijking. Op het eerste verzoek, en binnen 24 uur, worden die documenten ter 
beschikking gesteld. Bij gebrek aan die documenten worden die arbeidsmiddelen automatisch 
buiten dienst gesteld.  
De coördinator-verwezenlijking noteert in het coördinatiedagboek  de buiten dienst gestelde 
arbeidsmiddelen. Deze worden onmiddellijk van de bouwplaats verwijderd. 
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1. Elke aannemer, onderaannemer of zelfstandige moet zijn arbeidsmiddelen zodanig 
kenmerken (markeren) dat ze identificeerbaar zijn. De identificatie moet beschreven zijn in 
het V&G-plan. Bij onvoldoende duidelijke of dubbelzinnige identificatie is de 
hoofdaannemer verantwoordelijk voor het betreffende arbeidsmiddel.  

 

2. Bij gebruik van arbeidsmiddelen van derden is de gebruiker steeds verantwoordelijk voor 
de veiligheid.  
Vooral bij wegenwerkzaamheden in bebouwde kommen worden de arbeidsmiddelen op het 
einde van de werkdag van de bouwplaats verwijderd of zodanig opgesloten of afgesloten 
dat ze door derden niet gebruikt kunnen worden. 

 

3. Alle hijs- en heftoestellen zijn steeds voorzien van een geldig keuringsattest. De opstelling 
van de heftoestellen met overlappende gieken wordt ingetekend op het inrichtingsplan (zie 
punt 5 ). De gebruiksprocedures worden in overleg met de coördinator-verwezenlijking 
goedgekeurd. 

 

4. Alle vrachtwagens die op de bouwplaats gebruikt worden door de aannemers, 
onderaannemers of zelfstandigen moeten voorzien zijn van een verbeterd systeem voor het 
gezichtsveld. (zie bijlage 6.2) 

 
5. VGP aannemers 
 
5.1. VGP hoofdaannemer 
 
De eerste versie van het VGP van de hoofdaannemer moet na de gunning en voor de 
aanvang der werken aan de coördinator bezorgd worden. 
 

De hoofdaannemer stelt zijn eigen VGP op met een overzicht van de risico-evaluaties die 
rechtstreeks voortvloeien uit de werkzaamheden. De coördinator-verwezenlijking ziet na of 
deze risico-analyse overeenstemt met het BVGP. 
 

Naarmate de werken vorderen moeten de in dIt VGP opgenomen risico-activiteiten uitgewerkt 
worden bij middel van specifieke VGP, hetzij door de hoofdaannemer zelf indien het door hem 
uitgevoerde werkzaamheden betreft, hetzij door de onderaannemer. 
 
5.2. Inhoud van het VGP van de hoofdaannemer 
 
5.2.1. Algemene gegevens 
 

Beschrijving der werken   titel van het project 
Duur der werken   voorziene uitvoeringsduur 
Tewerkgesteld personeel  aantal bedienden, werfleiders, ploegbazen, arbeiders 
 
5.2.2. Lijst met referentiepersonen en nuttige telefoonnummers 
 

Zie invultabel BVGP:  “2.3. Tussenkomende partijen in de verwezenlijkingsfase” 
 
5.2.3. Noodprocedures 
 

Organisatie van de eerste hulpverlening op de werf voor de eigen werknemers. 
Zie invultabel BVGP:  “6. EHBO en noodprocedures” 
 
5.2.4. Risico-analyse 
 

De risico-analyse van de VGP van de hoofdaannemer moet een overzicht geven van alle 
activiteiten waarvoor een specifiek VGP zal opgemaakt worden.  
Zij moeten minstens de volgende zaken bevatten : 
- een overzichtslijst van de voorziene uitvoeringsfasen en hun uitvoeringsperiode; 
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- per uitvoeringsfase, uitwerken van de voorziene detailfasen, opdat een voldoende  
  verregaande evaluatie van de risico’s mogelijk wordt. 
Dit gebeurt in tabelvorm, waarvan de kolommen verrichting en risico’s, reeds moeten ingevuld 
worden. 
De kolom met vermelding van de maatregelen en de opmerkingen dient in dit stadium nog niet 
volledig ingevuld te zijn. 
 

Te nemen maatregelen te kiezen volgens de hiërarchie van de preventieprincipes: 
1. uitschakeling van het risico 
2. reductie van het risico 
3. collectieve bescherming 
4. persoonlijke bescherming 
5. opleiding 
6. signalisatie 
 
5.2.5. Werfinstallatieplan 
 

Dit plan met de werfinrichting omvat onder andere: 
• werftoegangen 
• plaats van de EHBO-post 
• plaats van noodsignalisatie 
• plaats brandblustoestellen 
• werfdoorgangen en evacuatiewegen 
• elektrische installatie 
• inplanting van schaftketen, sanitair en materiaalketen 
• voorbestemde stockagezones 
• stockageplaatsen gevaarlijke producten 
 
5.2.6. Werfsignalisatie 
 

Volgt het voorgesteld stappenplan (zie 4. 3. 1). 
Het werfsignalisatieplan en de vergunning wordt bijgevoegd. 
 
5.3. Specifiek VGP 
 

De hoofdaannemer, alsook de onderaannemer(s) stelt zijn specifiek VGP op dat rechtstreeks 
slaat op de door hem uit te voeren werkzaamheden. Ook de hoofdaannemer dient voor alle 
werkzaamheden waarvoor volgens de coördinator een gedetailleerde risico-analyse nodig is, 
een specifiek VGP op te stellen. 
 

De hoofdaannemer is tegenover het bestuur verantwoordelijk voor zijn onderaannemers en 
bijgevolg ook voor het behoorlijk opstellen en in de praktijk omzetten van hun VGP. Het is 
belangrijk dat deze VGP op elkaar zijn afgestemd. De specifieke VGP worden tijdig aan de 
veiligheidscoördinator overgemaakt voor het werk aanvangt, zodat de doeltreffendheid ervan 
kan worden beoordeeld en er eventueel coördinatie-maatregelen kunnen genomen worden die 
het werk van andere aannemers kunnen beïnvloeden. 
Elke onderneming moet zelf instaan om dit reglement ter kennis van zijn personeel, 
leveranciers, onderaannemers en eventueel bezoekers te brengen en de toepassing ervan op 
te leggen. 
 
5.3.1. Inhoud specifiek VGP 
 

Bovenaan elk specifiek VGP dienen volgende vermeldingen aangegeven te worden: 
Activiteit  uit te voeren werkzaamheden 
Datum indienen datum overgemaakt aan de veiligheidscoördinator 
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5.3.2. Lijst met referentiepersonen en nuttige telefoonnummers 
 

Kantoor 
Preventieadviseur 
Keuringsorganisme 
Veiligheidsverantwoordelijke op de werf 
EHBO hulpverleners op de bouwplaats 
 
5.3.3. Noodprocedure (enkel voor de onderaannemers) 
 

Organisatie van de eerste hulpverlening op de werf voor de eigen werknemers 
 
5.3.4. Risico-analyse 
 

De risico-analyse van de specifieke VGP moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn. Ze is een 
aanvulling op de risico-analyse behorend bij het SVGP (bijlage 6.5.) 
Zij moet minstens de volgende zaken bevatten: 
1. een overzichtslijst van de voorziene uitvoeringsfasen en hun uitvoeringsperiode. 

Per uitvoeringsfase, uitwerken van de voorziene detailfasen, opdat een voldoende 
verregaande evaluatie van de risico’s mogelijk wordt. Dit gebeurt in de vijfkolommentabel 
met vermelding van deelactiviteit, middelen, risico’s, maatregelen en opmerkingen; 

2. de vermelding van de aangewende producten en van de risico’s voor derden, met 
inbegrip van de veiligheidsfiches van deze producten; 

3. inplantingsplan werflokalen, stockagezones en dergelijke. 
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6. BIJLAGEN 
 
6. 1. Samenvatting “kledij met signaalfunctie” 
6. 2. Reglementering “zichtveld verbeterend systeem” 
6. 3. Vergunningen voor vergunninghouders 
6. 4. Invulformulier te voegen bij inschrijving 
6. 5. Risico-analyse
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 Bijlagen 6.1.1 

KLEDIJ MET SIGNAALFUNCTIE (SIGNAALKLEDIJ) 
 
 
De kledij met signaalfunctie moet aan volgende eisen voldoen: 
 
1. Ze is gecertificeerd volgens de 89/686/CE (=> CE label) op basis van de EN471. 
 
2. De kledij moet van klasse 3 (tabelI EN471) zijn (bovenste cijfer rechts van het 
pictogram). De klasse kan gecontroleerd worden via de etiketten in de kleding (verplichte 
weergave van de pictogrammen) en/of via het certificaat van de leverancier. Deze klasse 
kan gerealiseerd worden door combinatie van één of meerdere kledingstukken: 

- ofwel, één kledingstuk van de klasse 3  
(bv. parka, overall) 

 
- ofwel, twee kledingstukken van de klasse 2  

(bv. een gilet en een broek van klasse 2; een vest en 
een broek van klasse 2) 

 
 
3. De zichtbaarheid overdag moet gerealiseerd worden met een fluorescerende kleur (tabel 2 
EN471). 
 
4. De retroflecterende banden moeten van klasse 2 zijn (tabel 5 EN471) (onderste cijfer 
rechts van het pictogram). 
 
5. De retroflecterende banden zien er als volgt uit: 
- 2 horizontale banden op het lijf, de mouwen*, de broekspijpen* 
- 2 verticale banden die over de schouder lopen tot aan de bovenste horizontale band. 
 
* indien van toepassing 
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ZICHTVELD VERBETEREND SYSTEEM 
 
 
Belgisch Staatsblad – 20.03.2002 
 
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ EN ALGEMENE DIENSTEN EN MINISTERIE VAN 
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR 

[C -2002/14058] 
 
28 FEBRUARI 2002. -Omzendbrief met betrekking tot de voorwaarden van uitvoering van de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten en voor de concessies voor openbare 
werken van de diensten van de staat en de instellingen van openbaar nut dewelke ervan afhangen, 
waarbij het gebruik van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, behorend tot de 
categorieën N2 en N3, zoals gedefinieerd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de technische eisen, waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun 
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nodig is 
 
Aan de administraties en andere diensten van de federale overheidsdiensten en ministeriële 
departementen en de instellingen van openbaar nut dewelke aan het gezag, de controle of de voogdij 
van de Staat zijn onderworpen, 
 

Mevrouw" de Minister, 
Mijnheer de Minister, 
Mevrouw de Staatssecretaris, 
Mijnheer de Staatssecretaris, 

 
Teneinde dodelijke of zware ongevallen met zwakke weggebruikers te vermijden of zelfs uit te sluiten, 
dewelke te wijten zijn aan het welgekende probleem van de dode hoek en waarbij in hoofdzaak voor het 
vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximale massa van meer dan 3,5 ton, zoals 
gedefinieerd in artikel l van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op 
de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, betrokken zijn, zijnde de voertuigen van de categorieën N2 en 
N3, bestaan er zichtveldverbeterende systemen dewelke toelaten dit probleem te herleiden of zelfs op 
te heffen" 
 
Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid heeft het hierbij gevoegde document opgesteld dat het 
geheel van specificaties bevat waaraan deze systemen. willen ze efficiënt zijn. dienen te beantwoorden. 
 
De Regering wijst erop dat deze specificaties een synthese vormen van de huidige stand van de 
wetenschappelijke kennis terzake dewelke met name als dusdanig erkend wordt door de automobiel- 
en de transportsector. 
 
Deze technische specificaties moeten opgelegd worden als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten of van de concessies voor openbare 
werken dewelke uitgevoerd worden met behulp van voertuigen N2 of N3 in de bebouwde kom (zoals 
gedefinieerd in art. 2.12. van het koninklijk besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer), gelet op het feit dat zij een bijzonder belangrijke verhoging van de 
risico's met zich meebrengen dewelke in aanzienlijke mate verminderd kunnen worden door de 
zichtveldverbeterende systemen. Telkenmale dat bijzondere verkeersomstandigheden, die een hoger 
gevaar inhouden dan gebruikelijk op de plaats van uitvoering van de werken, het rechtvaardigen, zijn 
deze technische specificaties eveneens toe te passen. 
 
De Voorzitters van de Directiecomités van de verschillende federale overheidsdiensten en de leidende 
ambtenaren van deinstellingen van openbaar nut dewelke aan het gezag, de controle of de voogdij van 
de Staat onderworpen zijn, zullen er bijgevolg over waken: 
 
I. Om als uitvoeringsvoorwaarde van dergelijke opdrachten of concessies van openbare werken te 
voorzien dat alle voertuigen van de categorieën N2 en N3, dewelke in het kader van de uitvoering ervan 
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gebruikt worden, zullen uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem, overeenkomstig de 
technische specificaties opgenomen in de bijlage aan onderhavige omzendbrief. 
 
2. Dat met het oog op het respect van deze voorwaarde een uitdrukkelijk en voorafgaandelijk 
engagement van de inschrijver voorzien moet worden. 
 
De inschrijver zal in zijn offerte uitdrukkelijk verklaren dat al zijn voertuigen, of deze van zijn 
onderaannemers, dewelke gebruikt zullen worden indien hij wordt aangeduid voor de desbetreffende 
opdracht, zullen uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem dat voldoet aan de bepalingen van 
de bijlage van onderhavige omzendbrief. 
 
3. Deze vereisten zullen opgenomen worden in het bestek dat in extenso de bepalingen van de bijlage 
aan onderhavige omzendbrief zal opnemen in het deel dat betrekking heeft op de algemene 
uitvoeringsvoorwaarden van de desbetreffende opdracht. 
 
Er zal niet verwezen worden naar enig merk of fabrikant van bijzondere producten, noch naar enig 
octrooi, type, model of procédé van een welbepaald zichtveldverbeterend systeem. Zelfs gevolgd door 
de termen" of gelijkwaardig ». Het bestek zal geen beschrijvingen van dergelijk systeem vermelden 
dewelke overgenomen zijn uit specifieke catalogi of prospectussen. 
 
4. Dat in geval de opdrachtgever een tekortkoming op deze vereisten zou vaststellen. aan de aannemer 
opgelegd zal worden om het desbetreffende .materiaal in overeenstemming te brengen binnen de 
vijftien dagen. 
 
Na het verstrijken van deze termijn zullen de desbetreffende voertuigen niet meer gebruikt kunnen 
worden tot dat zij in overeenstemming gebracht zijn. 
 
5. Dat in geval van betwisting door de aannemer deze de desbetreffende voertuigen wat betreft de 
conformiteit aan de bepalingen inzake het zichtveldverbeterend systeem. opgenomen in het bestek en 
wat betreft de installatie ervan in de voertuigen zal laten controleren door het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid, Haachtsesteenweg 1405, te 1130 Brussel. 
 
6. Dat er een register zal worden bijgehouden waarin het geheel van de bijzondere inbreuken op de 
uitvoeringsvoorwaarden van de opdrachten zal worden opgenomen, met aanduiding van het merk, het 
model en het immatriculatienummer van de voertuigen van de aannemer of de betrokken 
onderaannemers. 
 
In geval van herhaalde inbreuk op deze voorwaarde door middel van hetzelfde voertuig, zullen, na het 
verstrijken van de termijn bepaald om de voertuigen in overeenstemming te brengen onder punt 4 
hierboven, de boeten vermeld in artikel 20, § 4 van de algemene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten kunnen worden toegepast. 
 

Deze omzendbrief treedt in werking op I mei 2002. 
 

Brussel, 28 februari 2002. 
 

De Eerste Minister, 
G. VERHOFSTADT 

 
De Minister van Mobiliteit en Vervoer, 
Mevr. I. DURANT 

   ----------- 
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Bijlage bij de omzendbrief met betrekking tot de voorwaarden van uitvoering van de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten en voor de concessies voor openbare 
werken van de diensten van de staat en de instellingen van openbaar nut dewelke er van afhangen, 
waarbij het gebruik van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, behorend tot de 
categorieën N2 en N3, zoals gedefinieerd door artikel I van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de technische eisen, waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun 
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nodig is 
 
Zichtveldverbeterende systemen -Specificaties 
 
1. Algemene specificaties 
 

1.1. De specificaties zijn van toepassing voor de voertuigen van categorie N2 en N3. De 
specificaties zijn dezelfde voor beide categorieën voertuigen. 

 
1.2. Gezichtsveld 
 
Naast het vereiste gezichtsveld zoals beschreven in EG/71/127, laatst gewijzigd door 
EG/88/321, dient er voldaan te zijn aan het extra gezichtsveld gedefinieerd in de bijgevoegde 
figuur (zone ABCDEF). 
 
Het vereiste gezichtsveld wordt gedefinieerd op grondniveau. Het gezichtsveld is gedefinieerd 
voor de voertuigen in de positie rechtuit. 
 
Er dient voldaan te worden aan het vereiste gezichtsveld d.m.v. de actueel verplichte spiegels, 
eventueel aangevuld met een extra zichtveldverbeterend systeem. 
 
1.3. De waarnemingscyclus om het gehele gezichtsveld te bestrijken mag maximaal 2 
seconden duren (voor het geheel van spiegels en/of monitor). 

 
2. Definities 
 

2.1. Zichtveldverbeterend systeem: een systeem waarmee na montage op het voertuig voldaan 
is aan het extra vereiste gezichtsveld uit paragraaf 1.2. 
 
Het zichtveldverbeterend systeem kan gebaseerd zijn op spiegels, op een camera & monitor 
systeem, of op andere technologieën. 
 
2.2. Kritisch object: een cirkelvormige schijf met diameter 0,80 m. Dit is het kleinste voorwerp 
dat waargenomen moet kunnen worden in het vereiste gezichtsveld. 
 
2.3. Hoekresolutie: 8 boogminuten (I boogminuut = 1/60"). Dit is de minimale boog dat een 
voorwerp moet bestrijken opdat het waargenomen kan worden. 

 
3. Bijkomende specificaties voor een spiegel -type zichtveldverbeterend systeem. 

 
3.1. De extra spiegel moet goedgekeurd zijn volgens richtlijn EG/71/127. 
 
3.2. De montage van de spiegel moet zodanig zijn dat het rechtstreeks gezichtsveld slechts 
minimaal gereduceerd wordt. 
 
3.3. De opstelling van de spiegel t.o.v. de andere spiegels aan de rechterzijde van het voertuig 
moet toelaten het gehele gezichtsveld in één waarnemingscyclus te kunnen bestrijken. 
 
3.4. De spiegel zal bij voorkeur voorzien zijn van een geïntegreerd verwarmingselement. 
 
3.5. De montage op het voertuig moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving (Technisch 
Reglement voor Motorvoertuigen en Aanhangwagens). 
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4. Bijkomende specificaties voor een camera & monitor –type zichtveldverbeterend systeem. 
 
4.1. De montage van de monitor moet zodanig zijn dat het rechtstreeks gezichtsveld slechts 
minimaal gereduceerd wordt. 
 
4.2. De opstelling van de monitor t.o.v. de spiegels aan de rechterzijde van het voertuig moet 
toelaten het gehele gezichtsveld in één waarnemingscyclus te kunnen bestrijken. 
 
4.3. Het beeld moet in het zichtbaar spectrum liggen; de weergave van het beeld gebeurt 
zonder behoefte aan interpretatie. 
 
4.4. De montage op het voertuig moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving. (Technisch 
Reglement voor Motorvoertuigen en Aanhangwagens). 
 
4.5. De afstand tussen de bestuurder en de monitor enerzijds, en de resolutie van de monitor 
en zijn afmetingen anderzijds, moeten maximaal aan elkaar aangepast zijn. 
 
4.6. De monitor moet toelaten om het contrast en de helderheid van het beeld (automatisch of 
manueel) te regelen. 
 
4.7. De opstelling van de monitor in de cabine dient rechtstreeks zonlicht op het scherm 
maximaal te vermijden. 
 
4.8. Het geheel camera & monitor dient te voldoen aan de EMC-vereisten conform EG/95/54. 
De inschrijver dient de conformiteit van zijn systeem met deze specificatie te garanderen. 
 
4.9. De betrouwbaarheid van de camera & monitor en de montage ervan in/ op het voertuig 
moeten aangepast zijn aan het gebruiksprofiel (maximaal bestand tegen water, bestand tegen 
hoge en lage temperaturen, bestand tegen schokken en trillingen). 
 
4.10. De camera zal bij voorkeur voorzien zijn van een geïntegreerd verwarmingselement. 

 
 
 
FIGUUR : Extra gezichtsveld 
 
Coördinaten : 
 
A (1.5;0.9) 
 
B (1.5;4.5) 
 
C (8.0;12.5) 
 
D (15.0;12.5) 
 
E (3.0;2.5) 
 
F (3.0;0.9) 
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKEN 
OP HET OPENBAAR GEWESTDOMEIN. 

 
 
ARTIKEL 1 - VOORWERP VAN DE VERGUNNING 
 
1.1. De aard van de vergunde werken wordt nauwkeurig beschreven in de vergunning. 
 De uitvoering van een vergund werk is ondergeschikt aan de uitvoering van werken door 

of in opdracht van de wegbeheerder. 
 
1.2. Het A.I. behoudt zich het recht voor om in het belang van de Wegen en overeenkomstig 

de wettelijke bepalingen wijzigingen van welke aard ook aan de vergunning aan te 
brengen. In voorkomend geval moet de vergunninghouder op het eerste verzoek van het 
A.I. de vereiste aanpassingen aanbrengen aan het dossier en het aangepaste dossier 
terug voorleggen aan het A.I. voor het afleveren van de vergunning.  

 
1.3. De vergunningaanvrager wordt geacht de aard van de terreinen alsook de aard en de 

structuur van het ontleende domein te kennen. 
 
1.4. De vergunning wordt uitsluitend verleend voor de gewestwegen en betreft alleen de 

principiële toelating die voor de uitvoering van de vergunde opdracht zelf nodig is. Het 
verkrijgen van andere vergunningen nodig voor de uitvoering van de werken en alle 
andere verrichtingen en verplichtingen die er aan onderworpen zijn vallen ten laste van 
de vergunninghouder. De vergunninghouder mag aan het vergunde werk geen enkele 
wijziging aanbrengen zonder een voorafgaande nieuwe vergunning van het A.I. 

 
1.5. De vergunninghouder blijft aansprakelijk ten opzichte van het A.I. wanneer hij de 

uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. Het 
A.I. acht zich door geen enkele  band met die derden verbonden. 
 

De werken worden uitgevoerd volgens het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (laatste editie) en de bijbehorende uitvoeringsplannen. 
De bijzondere voorwaarden van de vergunning, evenals ter plaatse gemaakte opmerkingen, in 
het belang van de wegen, door de afgevaardigde van het A.I. ‘(zie ook art.11 hierna) hebben 
altijd voorrang op het lastenboek en de uitvoeringsplannen. 

 
 
ARTIKEL 2 – AFLEVEREN VAN DE VERGUNNING 
 
2.1. Inbreuk op de verplichtingen voorzien in de vergunning worden beschouwd als een 

tekortkoming van de vergunninghouder en kunnen overeenkomstig de procedures 
voorzien in artikel 11 van deze algemene voorwaarden aanleiding zijn voor het nemen 
van maatregelen van ambtswege  De eruit voortvloeiende kosten zullen verhaald 
worden op de vergunninghouder. 

 
 De domeinbeheerder kan de vergunning intrekken. De vergunning vervalt als er geen 

gebruik van gemaakt wordt binnen één jaar na de datum van aflevering tenzij de 
vergunninghouder voor het verstrijken van die periode een gemotiveerde vraag om 
verlenging overmaakt. De eventuele aanvaarding van deze verlenging moet schriftelijk 
door de domeinbeheerder worden bevestigd. 

 
2.2. Al de bepalingen van deze vergunning zijn tevens uitvoerbaar voor de  recht verkrijgers 

van de vergunninghouder. De vergunninghouder dient de administratie die de 
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vergunning afleverde in te lichten over een eventuele gehele of gedeeltelijke overdracht 
van het vergunde werk. 

 Doet hij dit niet, dan blijven alle voorwaarden en bepalingen van de vergunning op hem 
van toepassing. 
 
 

ARTIKEL 3 – TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN DE VERGUNNING  
 
De vergunde werken worden uitgevoerd onder de volledige en uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder en dit conform met de goedgekeurde plannen 
en de voorwaarden voorzien in de vergunning. De vergunninghouder moet op elk ogenblik de 
passende maatregelen nemen om de belangen van de aangelanden,( de veiligheid van het 
wegverkeer en de beveiliging van de zwakke weggebruikers optimaal te verzekeren.  
 
De domeinbeheerder ziet toe op de uitvoering van de vergunde werken hetgeen enkel een 
controle inhoudt van de vergunningsvoorwaarden, zonder dat de domeinbeheerder hiervoor 
enige verantwoordelijkheid draagt. 
De uitvoerder van de vergunde werken dient evenwel over de nodige beroepsbekwaamheid te 
beschikken en mag door zijn gedrag de goede uitvoering van de vergunde werken niet 
verstoren. 
 
Het toezicht op de vergunningsvoorwaarden wordt uitgeoefend door het district waarvan de 
naam en het adres terug te vinden zijn in de aanhef van deze vergunning. 
Alle briefwisseling in verband met de uitvoering van deze vergunning dient naar deze dienst te 
worden gestuurd.  

 
Indien om welke reden dan ook de vergunninghouder of zijn aannemer een beroep dient te doen 

op de diensten van  het betrokken district dan dient dit te gebeuren op de normale werkdagen 
tussen 09h00 en 16h00. 
 
Nadat de vergunning is afgeleverd en voor de aanvang van de werken,  zorgt de 
vergunninghouder,  overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van de bijzondere 
voorwaarden, dat volgende gegevens aan de bevoegde districtchef  worden overgemaakt: 

• de naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerder van de vergunde werken,  
• de naam, adres en telefoonnummer van de gemachtigde van de vergunninghouder 

en zijn eventuele plaatsvervanger die belast is met het toezicht op de goede 
uitvoering van de vergunde werken, 

• de aanvangsdatum van de werken; 
• kopie van het door de bevoegde overheid goedgekeurd signalisatieplan. 

 
De afgevaardigde van de vergunninghouder moet steeds bereikbaar zijn om binnen de 
voorgeschreven termijn op klachten te reageren of om eventueel inlichtingen te verstrekken. 
Hiervoor zal hij over een fax, een semadigit en bij voorkeur over een GSM beschikken. 
Deze gegevens worden bij voorkeur gemeld door middel van een faxbericht volgens model 
bijgevoegd aan de afgeleverde vergunning of van een elektronische mail. 
 
 
ARTIKEL 4 - VEILIGHEID EN HYGIENE. 
 
4.1. Voorkomingbeleid: de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de 

Arbeidsbescherming (ARAB), van de Codex over het Welzijn op het Werk, van het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en de regelgeving m.b.t. de 
tijdelijke en mobiele werkplaatsen (KB is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 07-
02-2001), zijn integraal van toepassing op de vergunde werken. 
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4.2. De vergunninghouder staat in voor het respecteren, door zijn personeel of door andere 
personen, die hij op de werf toegelaten heeft, van alle regels inzake veiligheid. De 
werken worden gesignaleerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en 
reglementeringen van toepassing op het moment van de uitvoering van de vergunde 
werken.  

De werken worden gesignaleerd zoals voorgeschreven in het: 
 

- KB van 01.12.1975: houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en alle latere wijzigingen. 

- MB van 11.10.1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden vastgelegd en alle latere 
wijzigingen. 

- MB van 07.05.1999: betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

- Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap (versie 2.0). 

Vooraleer de werken aan te vatten, wordt een signalisatieplan opgemaakt. Het 
signalisatieplan houdt rekening met de bovenstaande regelgeving, het is situationeel 
opgemaakt en vermeldt minimum alle gebruikte verkeerstekens. 

• Voor de gewestwegen na voorafgaandelijk gunstig advies van de districtchef en 
na goedkeuring door de gemeentelijke overheid, moet het signalisatieplan 
vooraf (vóór de aanvang van de werken), tezamen met de 
signalisatievergunning aan de districtchef medegedeeld worden (KB 
01.12.1975:art. 78.1.1). 

• Voor de autosnelwegen moet het signalisatieplan vóór de aanvang van de 
werken bij de districtchef ingediend worden en ter goedkeuring aan het 
afdelingshoofd voorgelegd. Hiermee levert deze de toelating af voor het 
plaatsen van werfsignalisatie (KB 01.12.1975: art. 78.1.1.). 

Indien tijdens de werken blijkt dat de aangebrachte signalisatie moet aangevuld worden 
of dat zij niet conform is met het, door de bevoegde overheid, goedgekeurde 
signalisatieplan kan Het A.I. aanpassingen aan de signalisatie opleggen of indien nodig, 
onmiddellijk en ambtshalve (zie art 11 hierna) de nodige signalisatie zelf of door een 
gespecialiseerde firma, laten aanbrengen op de plaatsen waar enig risico bestaat voor 
de gebruikers van de openbare weg en/ of de werken stilleggen.  

De kosten welke uit deze interventie voortvloeien zijn ten laste van de 
vergunninghouder. Het stilleggen van de werken, omwille van ontoereikende signalisatie 
kan door de vergunninghouder of zijn aannemer niet ingeroepen worden tot het 
bekomen van een eventuele schadevergoeding of verlenging van vergunning. 

Indien  tijdens de werken rijstroken worden afgesloten voor het verkeer, dient minstens 
twee dagen voor de afsluiting de districtchef over het juiste tijdstip en de duur van de 
afsluiting op de hoogte gebracht.   

Het verlichten, de signalisatie en het bewaken van de werken zijn ten laste van de 
vergunninghouder. 
 
 

ARTIKEL 5 - WERKPLANNING, DOCUMENTATIE EN MATERIALEN. 
 
5.1. Vóór de aanvang van grote werken (sleufoppervlakte groter dan 5O m²) kan door de 

vergunninghouder of het A.I. een coördinatievergadering belegd worden. Hierop dient 
zowel de vergunninghouder en/ of zijn toezichter, eventueel de uitvoerder van de 
vergunde werken en een afgevaardigde van het A.I. aanwezig te zijn. Tijdens de werken 
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zullen werfvergaderingen gehouden worden telkenmale als het A.I. of de 
vergunninghouder het nuttig acht. 

 
5.2. Alle briefwisselingen, plannen, nota's en documenten die door de vergunninghouder 

moeten geleverd worden, moeten opgesteld zijn in het Nederlands 
 

De vergunninghouder zorgt ervoor dat ter plaatse een werfleider of een ploegbaas 
aanwezig is die een goede kennis bezit van het Nederlands. 
 
Indien de vergunninghouder of zijn aannemer op dit gebied geen voldoening schenkt, 
behoudt het A.I. zich het recht voor de werken eenzijdig stil te leggen tot aan deze eis 
voldaan is. 
 
 

ARTIKEL 6 – GEBRUIK VAN GRONDEN VAN HET A.I. 
 
6.1. De diepte waarop de installaties worden aangebracht en de onderlinge tussenafstanden 

zullen voldoen aan de wettelijke bepalingen en minima.  
Deze dieptes gemeten van de bovenste raaklijn zullen nooit minder bedragen dan: 
• Onder wegverhardingen minimum 1m; 
• Onder voetpaden en onverharde weggedeelten: minimum 0.60 m. 
De aansluitingen van gebouwen zullen in principe op dezelfde diepte worden uitgevoerd 
teneinde de risico’s op beschadigingen te beperken. 
 

6.2. In afwijking van de bepalingen van Hoofdstuk 12 “Herstellingen” van het 
Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw en voor zover de Bijzondere Voorwaarden 
van de vergunning geen afwijkende  bepalingen bevatten, mogen bij het maken van 
sleuven of putten, of bij het uitvoeren van andere werken nodig voor de realisatie van de 
vergunde werken geen materialen op de rijbaan, het fietspad, het voetpad of het andere 
domein van het A.I. gestapeld blijven na het beëindigen van de werkdag. Na 
gemotiveerde aanvraag echter van de vergunninghouder en voor zover in het 
goedgekeurde signalisatieplan reeds de nodige voorzieningen zijn ingevuld kan de 
bevoegde districtchef afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen moeten door hem 
schriftelijk worden betekend aan de vergunninghouder.  

 
6.3. Wanneer de vergunninghouder voor deze of een andere reden wenst gebruik te maken 

van het domein van het A.I., dient hij hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toelating van 
de districtchef van het A.I. te bekomen. 
 

 
 
ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID:  
 
7.1. De het A.I. gaat er a priori van uit dat het haar toebehorend domein en installaties op de 

plaats van het vergunde werk in goede staat verkeren. Wanneer de vergunninghouder 
hiermee niet akkoord kan gaan, dient hij ten minste 8 (acht) dagen voor de aanvang van 
de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak op te stellen van de zone der werken. 
De domeinbeheerder moet ten laatste 3 dagen voor de aanvang van het vergunde werk, 
de plaatsbeschrijving goedkeuren en een exemplaar daarvan terug overmaken aan de 
aanvrager. Het vergunde werk mag pas beginnen nadat alle partijen de 
plaatsbeschrijving hebben goedgekeurd. 

 
De plaatsbeschrijvingen van de vergunninghouder moeten krachtens de bepalingen van 
het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw worden opgemaakt en moeten in drie 
exemplaren worden opgesteld waarvan één voor de domeinbeheerder het A.I., één voor 
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de vergunninghouder en in betreffend geval één voor de aannemer belast met de 
uitvoering. 

 
7.2. Alle door de vergunninghouder of de uitvoerder van de vergunde werken gemaakte 

beschadigingen dient hij onmiddellijk aan de domeinbeheerder te melden. Bovendien is 
hij  verplicht het incident onmiddellijk schriftelijk en ten laatste binnen de 24 uren na de 
vaststelling, aan het A.I. mede te delen. 
 

7.3. De door de vergunninghouder veroorzaakte schade, evenals alle door het A.I. gemaakte 
kosten, moeten door de vergunninghouder worden betaald. Desgevallend zal het A.I. de 
verschuldigde bedragen inhouden op de bankgarantie van de vergunninghouder (zie art 
11 hierna). 
 

Bovenvermelde uitgaven zullen verhoogd worden met 10 % administratieve kosten. 
 

De vergunninghouder zal het A.I. tegen alle aanspraken van derden vrijwaren voor alle 
verliezen, schade, ongevallen of nadelen die kunnen volgen uit het gebruik van de 
vergunning. 
 

7.4. Op eenvoudige aanvraag van het A.I. moet de vergunninghouder het bewijs leveren dat 
hij en de uitvoerder van de werken verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. 
Deze verzekering dekt lichamelijke schade, stoffelijke schade, morele schade en 
onstoffelijke gevolgschade voor een bedrag van minstens 1.240.000 euro (50.021.476 
BEF) (alle schade bijeengevoegd per geval). 

 
 
ARTIKEL 8 - OVERMACHT 
 
8.1. De vergunninghouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of 

gebreken in de uitvoering van zijn verplichtingen als deze vertragingen of gebreken het 
gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van een van 
de partijen, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden. 

 
De vergunninghouder die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden dient 
deze onmiddellijk schriftelijk aan de domeinbeheerder bekend te maken. De 
vergunninghouder zal alles in het werk te stellen om de duur en de nadelige gevolgen 
ervan tot het strikte minimum te beperken. Hij zal de domeinbeheerder schriftelijk 
verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. 
 

8.2. Indien deze nadelige feiten of omstandigheden langer dan 15 dagen duren moet de 
vergunninghouder, in samenspraak met de bevoegde districtchef, alle nodige 
bewarende maatregelen nemen. 

 
 
ARTIKEL 9 – UITVOERING VAN DE VERGUNDE WERKEN 
 
9.1. Uitvoeringstermijn: De uitvoering van de werken kan pas worden aangevat wanneer de 

vergunning verleend is en zal regelmatig en zonder niet gemotiveerde non-activiteit 
worden uitgevoerd. 
De uitvoeringstermijnen worden vermeld in artikel 1 van de bijzondere voorwaarden. 
 

9.2. Schorsing: het A.I. kan, na overleg met de vergunninghouder, de werken schorsen 
wanneer ze oordeelt dat gedurende een bepaalde periode de uitvoering van de werken 
niet zonder bezwaar op dat ogenblik kunnen worden uitgevoerd. 
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In dat geval dient de vergunninghouder op zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen 
te treffen ten einde de werken en materialen te vrijwaren tegen mogelijke 
beschadigingen door ongunstige weersomstandigheden, diefstal of kwaadwillige daden. 
 

9.3. Herstellingen: 
 

Algemeen : 
Alle herstellingen dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig de bepalingen van 
Hoofdstuk XII “Herstellingen” van standaardbestek 250 voor de wegenbouw. 
 
Specifiek : 
Op het einde van iedere dag dient de toegang tot de woningen en inritten van garages 
mogelijk gemaakt te zijn. 

 
Voor het begin van een verlofperiode van minstens 2 kalenderdagen dienen alle sleuven definitief 
te worden aangevuld en dient het nog te herbestraten gedeelte minder dan 50 m. sleuflengte te 
bedragen. 
 
De definitieve herbestrating, uitgezonderd de KWS lagen, dient volledig afgewerkt te worden 
binnen vijf werkdagen na het dichten (zie hierboven) van de sleuf op die plaats tenzij anders is 
bepaald in de bijzondere voorwaarden.  
 
Wanneer sleuven gemaakt worden in de bestrating van een brug of kunstwerk zal de definitieve 
herstelling nog dezelfde dag dienen uitgevoerd te worden en moeten alle losse bouwmaterialen 
verwijderd zijn. 
 
Bij de uitvoering moet de vergunninghouder alle nodige technische en bewarende maatregelen 
treffen om het regenwater optimaal te evacueren teneinde schade aan het openbaar domein en 
de private eigendommen, door infiltratie en afvloeiing van regenwater, te voorkomen.  
 
9.4. Klachten 
 
Elke klacht die de vergunninghouder wordt overgelegd, over de door hem uitgevoerde werken, 
moet binnen de door het A.I. gestelde termijn (zie art 11 hierna) worden behandeld  

 
 
ARTIKEL 10: BODEMVERONTREINIGING 
 
Wordt bij de uitvoering van de werken bodemverontreiniging aangetroffen, dan wordt de 
Administratie Wegen en Verkeer daarvan onverwijld op de hoogte gebracht. 
De vergunninghouder ziet af van elk verhaal op het gewest voor alle schade, kosten, 
gevolgen, zowel directe als indirecte, die voortvloeien uit de vertraging of de stillegging van de 
vergunde werken veroorzaakt door de uitvoering van de maatregelen die uit hoofde van de 
vastgestelde bodemverontreiniging  worden genomen, zoals onder meer : 
• oriënterende bodemonderzoeken; 
• de voorzorgsmaatregelen of gebruiksbeperkingen die krachtens het Decreet van 22 

februari 1995 betreffende de bodemsanering of enige andere wetgeving inzake de 
bescherming van het leefmilieu aan het gewest worden opgelegd; 

• de saneringsmaatregelen die door de OVAM krachtens het genoemde decreet aan het 
gewest zouden worden opgelegd of waartoe het gewest op vordering van een derde zou 
worden veroordeeld; 

• de voorzorgsmaatregelen die de Administratie Wegen en Verkeer nuttig of noodzakelijk 
acht. 
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ARTIKEL 11: MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN HET AGENTSCHAP INFRASTRUCTUUR 
 
Het A.I. zal beroep doen op de bankgarantie, globaal of specifiek, voor de ambtshalve 
gemaakte kosten, voor elk van de hierna vermelde inbreuken: 
• Voor inbreuken op de wets- en reglementbepalingen betreffende de veiligheid op de 

bouwplaatsen en het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg (art. 4.2) 

• Voor het stapelen van materialen op de rijbaan, het fietspad of het voetpad na het 
beëindigen van de werkdag en dit zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de 
districtchef van A.I. (art. 6.2) 

• Voor het niet tijdig uitvoeren van de herstellingen (art. 9.3) 
 
Het A.I. verbindt zich er evenwel toe volgende formaliteiten en termijnen na te leven: 
 
Gewone procedure 
 
• Het A.I. omschrijft de vastgestelde inbreuken duidelijk in een proces-verbaal en verstuurt 

het met een ingebrekestelling aangetekend aan de vergunninghouder. 
• Tezelfdertijd maant het A.I. de vergunninghouder aan om, binnen een termijn bepaald in 

functie van de inbreuken, passende maatregelen te nemen. 
• Het A.I. kan ambtshalve optreden indien het bij proces-verbaal vaststelt dat de inbreuk(en) 

niet werd(en) verholpen binnen de gestelde termijn. In dat geval bezorgt het A.I. de 
vergunninghouder zo spoedig mogelijk de stavingstukken i.v.m. de ambtshalve 
maatregelen (proces-verbaal en foto ‘s met datumafdruk) alsook een gedetailleerde 
opgave van de hieraan verbonden kosten. 

 
Spoedprocedure 
 
• Indien een vastgestelde inbreuk meteen een ambtshalve optreden vereist volgens 

hoogdringendheid, verstuurt het A.I. onmiddellijk de stavingstukken (proces-verbaal en 
foto‘s met datumafdruk) naar de vergunninghouder met een kennisgeving van de 
ambtshalve maatregelen en zo spoedig mogelijk een gedetailleerde opgave van de 
hieraan verbonden kosten. 

 
Gemeenschappelijke bepaling 
 
Het A.I. spreekt de bankgarantie aan tenzij de vergunninghouder de inbreuk onmiddellijk 
verhelpt of de kosten betaalt binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de 
afrekening. 
De financiële instelling die de bankgarantie heeft verleend, betaalt het A.I. binnen een termijn 
van 15 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag waarbij volgende overtuigingstukken 
worden gevoegd: 
• een kopie van het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuken en, in voorkomend 

geval, van de niet uitvoering van passende maatregelen 
• een kopie van de ingebrekestelling met aanmaning (gewone procedure) of van de 

ingebrekestelling met kennisgeving (spoedprocedure) aan de vergunninghouder 
• een kopie van de gedetailleerde opgave van de kosten 
• een kopie van het (vergeefse) verzoek aan de vergunninghouder tot betaling van deze 

kosten 
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INVULFORMULIER - TE VOEGEN BIJ DE OFFERTE 

Besteknummer: 
Dossiernummer: 
Beschrijving van de uit te voeren werken: 
 
 
 

 Bijlagen 6.4.1 

De inschrijver: 
 
 
 
Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en 
gezondheidsplan deel zou uitmaken van, al naargelang het geval, het bijzonder bestek, de 
prijsaanvraag of de contractuele documenten en daarin als een afzonderlijk en als dusdanig 
betiteld deel wordt opgenomen. 
Opdat de maatregelen vastgesteld in het VGP daadwerkelijk zouden kunnen toegepast 
worden bij de uitvoering van de werken, zorgt hij ervoor dat: 
 
1. De kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het VGP en 

waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om 
rekening te houden met dit VGP; 

 
 De inschrijver verklaart dat bij de uitvoeringsmethode rekening zal gehouden worden 

met de veiligheidsmaatregelen vermeld in het VGP ( Standaard Veiligheids- en 
Gezondheidsplan en Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan ) en dat de risico-
analyse zal aangevuld worden rekening houdend met de door hem ingezette middelen. 
 

 

 
 
 De inschrijver stelt bijkomend volgende veiligheidsmaatregelen voor  

(de kostprijs van de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn begrepen in de 
inschrijvingsprijs). 

 

 

 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
5.  

 
…  
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2. De kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband 
met de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de 
buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen. 

 
2.1. Prijsberekening met de in het VGP beschreven preventiemaatregelen en -middelen, 

inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen   
(de kostprijs van de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn begrepen in de 
inschrijvingsprijs). 
 

 
De inschrijver heeft de mogelijkheid om de kostprijs te bepalen aan de hand van: 
(de inschrijver maakt een keuze uit 2.1.1., 2.1.2. of 2.1.3.) 

 
2.1.1. een percentage van de inschrijvingsprijs 

 
 
 
 

 
% van de inschrijvingsprijs 
 

 
 

2.1.2. een percentage van de inschrijvingsprijzen van een aantal posten 
 

 
 
 

 
% van de som van de inschrijvingsprijs van de posten: 

 
 

 
 

2.1.3. de totale kostprijs te berekenen 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.2. Prijsberekening van de aparte post(en) voor specifieke veiligheidsmaatregelen  
 

 
dit zijn de posten: 
 
post  omschrijving prijsberekening 
  

 
 

  
 

 

 
 
 

Datum: 
 
Naam: 
 
Functie: 
 

Handtekening: 

 
 



 

  

Bibliografie 
 
 

 
- Handboek voor de intervenanten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, N.A.V.B. 
 
- Type Veiligheids- en Gezondheidsplan, Aquafin 
 
- Vekmo : stroomschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bijlage 6.4.2 

Colofon 
 
Supervisie Vlaamse Overheid 

Agentschap Infrastructuur 

Stuurgroep André Trouwen 
Bart Debaye 
Peter Sabbe 
Koen Surdiacourt 
Marc Silkijn 
Mariano Vankan 
 

Wegen en Verkeer Limburg 
Wegen en Verkeer Limburg 
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
Wegen en Verkeer Vlaams Brabant 

 Eli Desmedt Vlawebo 
 

Juridisch nazicht Karel Verdonck 
Ilga Janssens 

Departement Bestuurszaken 
Juridische Dienst  Overheidsopdrachten                          
                         

Verantwoordelijk 
uitgever 

ir. Chris Caestecker 
Administrateur-generaal  
Agentschap Infrastructuur 

Direktoraat-generaal 
Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20 bus 4 
1000 Brussel 

 


