Arbocatalogus Tuinbouwprojecten
Hoofdstuk 7 Wetgeving
Onderstaand treft u de meest relevante artikelen van de Arbo-wet aan die betrekking
hebben op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een kassenbouwproject. De
complete wetgeving is terug te vinden op het Arboportaal van het ministerie van SZW
(http://www.arbo.nl/wet-regelgeving).

1 Bouwproces
Ontwerpfase project
•

Artikel 2.26. Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een
bouwwerk

De opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met
de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase, in
het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerste en derde lid, en 8
van de wet.
Kennisgeving Bouwproject
•

Artikel 2.27. Kennisgeving
o 1. De opdrachtgever

o

zorgt ervoor dat de toezichthouder, overeenkomstig het
bij ministeriële regeling voorgeschreven model, vóór de aanvang van de
werkzaamheden op de bouwplaats in kennis wordt gesteld van de
voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien:
 a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer
dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20
werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen
zullen zijn gemoeid.
2. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met
betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen
optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

Maken van een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G–plan)
•

Artikel 2.28. Veiligheids- en gezondheidsplan
o 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat

o

Versie:
Datum:
Blad:

ten aanzien van bouwwerken die voor
de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich
meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn of een bouwwerk ten
aanzien waarvan een kennisgeving verplicht is, een veiligheids- en
gezondheidsplan wordt opgesteld.
2. Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, worden in het veiligheidsen gezondheidsplan ten minste vermeld:
 a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een
overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam
van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
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b. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het
gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de
bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking
met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
c. de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie,
bedoeld onder b;
d. de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen,
bedoeld onder c;
e. de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
f. de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in
verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de
ontwerpfase worden gemaakt;
g. de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de
bouwplaats wordt gegeven.

Aanstelling V&G-coördinator
•

Artikel 2.29. Aanstelling coördinatoren

Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:
o
o
o

a. twee of meer werkgevers;
b. één werkgever en één of meer zelfstandigen of
c. twee of meer zelfstandigen,

stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt
de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan.
Taken Coördinator ontwerpfase
•

Artikel 2.30. Taken coördinator voor de ontwerpfase

De coördinator voor de ontwerpfase heeft tot taak om:
o
o
o

a. de uitvoering van artikel 2.26 te coördineren;
b. een veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in artikel 2.28 op te stellen
of te laten opstellen;
c. een dossier samen te stellen dat is bestemd voor degene die beslist over de
uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk. In dit dossier staan
de bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de
veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden
verrichten.

Taken Coördinator uitvoeringsfase
•

Artikel 2.31. Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om:
Versie:
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o
o
o

o

a. coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en
zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van
werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
b. de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te
organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en
zelfstandigen op de bouwplaats;
c. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
d. de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de
bouwplaats kunnen betreden;
e. ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel
2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien
de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding
geven;
f. aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel
niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een
samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

Aanvullende verplichtingen opdrachtgever
•

Artikel 2.32. Aanvullende verplichtingen opdrachtgever
o 1. De opdrachtgever neemt zodanige maatregelen dat:
 a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30,

naar behoren kan

vervullen;
b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30, naar behoren
uitoefent;
 c. het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, deel
uitmaakt van het bestek betreffende het bouwwerk en vóór aanvang
van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar is.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de verplichtingen voor de uitvoerende
partij, bedoeld in de artikelen 2.29 en 2.33, zijn vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst met de uitvoerende partij.


o

Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij (Aannemers)
•

Artikel 2.33. Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij

De uitvoerende partij neemt zodanige maatregelen dat:
o
o

a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen;
b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.

Verplichtingen Werkgever (Aannemers en onderaannemers)
•

Artikel 2.35. Verplichtingen werkgever
o 1. Bij de uitvoering van zijn

verplichtingen op grond van de artikelen 3, 5, 8 en
19, eerste lid, van de wet neemt de werkgever, die bij de totstandbrenging
van een bouwwerk arbeid doet verrichten, doeltreffende maatregelen ter
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o
o

Versie:
Datum:
Blad:

bescherming van de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers.
Deze maatregelen hebben met name betrekking op:
 a. het in goede orde en met voldoende bescherming van de
veiligheid en gezondheid van de werknemers in stand houden van
de bouwplaats;
 b. de veilige plaatsing van de verschillende werkplekken op de
bouwplaats, rekening houdend met de toegangsmogelijkheden tot die
bouwplaats en de verbindingswegen daarop;
 c. het interne transport van de verschillende materialen op de
bouwplaats;
 d. het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke
controle van installaties en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen
die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen
brengen;
 e. de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en
tussenopslag van verschillende materialen, met name in geval van
gevaarlijke materialen of stoffen;
 f. de voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke
materialen;
 g. de opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin;
 h. de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren
werkzaamheden of de fasen waarin die werkzaamheden worden
uitgevoerd, afhankelijk van de voortgang van het bouwwerk;
 i. de samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de
bouwplaats;
 j. de wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de
nabijheid van de bouwplaats.
2. De mede op grond van het eerste lid te nemen maatregelen voldoen in ieder
geval aan de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 3 van dit besluit.
3. De werkgever is verplicht tot naleving van en medewerking aan het
veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, voor zover en op de
wijze als daarin ten aanzien van de door hem te doen verrichten
werkzaamheden is bepaald en daarbij rekening te houden met de
aanwijzingen van de coördinator voor de uitvoeringsfase.
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