Uitbesteding van veiligheids- en gezondheidsplannen voor de ontwerpfase
Relevante regelgeving:
De regelgeving betreft artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling Bouwplaatsen.
De regelgeving geldt voor:
•
te realiseren bouwwerken waarbij de geraamde duur van de bouwtijd meer dan 30 werkdagen
bedraagt en op de bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werkzaam zullen zijn òf waarbij de
bouwwerkzaamheden meer dan 500 mensdagen zullen bedragen;
•
werken die voor de veiligheid en de gezondheid bijzondere gevaren meebrengen (bijvoorbeeld werk
met verdrinkingsgevaar, werk onder overdruk, werk ondergronds, werk met springstoffen e.d.).
Enkele begrippen:
opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt
gebracht;
•
ontwerpende partij: de natuurlijke of rechtspersoon die zich jegens de opdrachtgever dan wel de
opdrachtgever-consument verbonden heeft om in het bouwpreces de ontwerpende functie te vervullen;
•
kennisgeving: in kennis stelling van de arbeidsinspectie van de voorgenomen totstandbrenging van een
bouwwerk.
•

Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf (opdrachtgever-consument), zorgt de ontwerpende partij ervoor dat aan de verplichtingen welke het
Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling Bouwplaatsen aan de opdrachtgever stelt, wordt voldaan.
Indien er sprake is van twee of meer onafhankelijke ontwerpende partijen wordt schriftelijk vastgelegd wie
deze verplichtingen op zich neemt.
De verplichtingen van de opdrachtgever c.q. de (aangewezen) ontwerpende partij zijn de volgende:
de arbeidsinspectie in kennis stellen van het bouwproject voor aanvang van de bouwwerkzaamheden
met behulp van een (standaard) kennisgevingsformulier (de verplichting tot kennisgeving geldt echter
niet voor de hierboven genoemde werken met bijzondere gevaren);
2. het kennisgevingsformulier zichtbaar op de bouwplaats aanbrengen en actueel houden;
3. het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan voor de ontwerpfase;
4. het actueel houden van het veiligheids- en gezondheidsplan tijdens het ontwerp;
5. bij het ontwerp rekening houden met de relevante aspecten uit de Arbeidsomstandighedenwet ten
aanzien van veiligheid, gezondheid, en welzijn;
6. het veiligheids- en gezondheidsplan in het bestek opnemen;
7. in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij (in het geval van hoofdaanneming), danwel
één van de uitvoerende partijen (in het geval van nevenaanneming) de verplichtingen van de
uitvoerende partij ten aanzien van het Arbeidsomstandigenhedenbesluit afdeling Bouwplaatsen
vastleggen;
8. indien er twee of meer werkgevers en/of zelfstandigen op de bouwplaats werkzaam zijn, een of meer
coördinatoren voor de ontwerpfase aanstellen;
9. ervoor zorgen dat deze coördinator voor de ontwerpfase zijn werkzaamheden naar behoren kan
verrichten.
1.

De verplichtingen van de hierboven genoemde coördinator voor de ontwerpfase zijn de volgende:
het hierboven onder 3, 4 en 5 genoemde;
10. het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsdossier voor de ontwerpfase.

Afbakening werkzaamheden :
In aanmerking voor uitwerking door mij komen de hierboven gearceerde onderdelen.
Ten behoeve van het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier heb ik de volgende
gegevens nodig:
•
bestekken met besteknummers en bestekdatum inclusief tekeningen van alle ontwerpende partijen
•
adresgegevens en/of ligging van het te bouwen gebouw;
•
voorzover van toepassing en/of reeds bekend de namen, adressen, conctactpersonen, telefoon- en
faxnummers van de opdrachtgever, de ontwerpende partij(en), het toezicht en directie, de
hoofdaannemers, de onderaannemer(s), de nevenaannemer(s), de coördinator voor de ontwerpfase, de
coördinator voor de uitvoeringsfase;
•
indien aanwezig plannings- en uitvoeringsgegevens.

