P1

Is het KB TMB
van
Toepassing ?

+

Toepassing van de
Welzijnswet in
bijzonder hfdst III en IV

Nee
n

Afdeling VI van dit KB
bij werken door 1
aannemer in een
inrichting waar de
opdrachtgever
personeel tewerksteld

J
a

hfdst IV van de welzijnswet is niet van
toepassing

Toepassingsgebied KB
Wet :
art 2§1 Werken waar KB van toepassing is
:

Alle bouwplaatsen
(afd VI van het KB)

voorafgaandelijke kennisgeving bij
uitvoering van de werken

pg.10

Postinterventiedossier
(werken aan bestaande constructies)
-bewaren + overdracht bij verkoop (laten
optekenen bij notariële akte)
-ter beschikking stellen van alle
belanghebbenden vb huurders, aannemers,
coördinatoren-ontwerp fo verwezelijking,
aannemers (indien er geen coördinatoren zijn)
(art 48-49)

pg.8

art 2§2 Werken waar KB niet van
toepassing is

Specifieke verplichtingen van de
aannemers i.v.m.
-toepassing preventieprincipes
-samenwerking en communicatie met alle
tussenkomende partijen op de bouwplaats
inzake preventie en bescherming
-naleven instructies
-gebruik van PBM's
-gebruik arbeidsmiddelen

Kennisgeving ivm
arbeidsongevallen

pg. 2

plaatsen waar volgende bouwwerken of werken
van burgerlijke bouwkunde uitgevoerd worden :
1.graafwerken
2.grondwerken
3.funderings- en verstevingswerken
4.waterbouwkundige werken
5.wegenwerken
6.plaatsing van en interventies op nutsleidingen
voorafgegaan door andere werken uit deze lijst
7.bouwwerken
8.montage en demontage van geprefabriceerde
elementen, liggers en kolommen
9.inrichtings- of uitrustingswerken
10.verbouwingswerken
11.vernieuwbouw
12.herstellingswerken
13.ontmantelingswerken
14.sloopwerken
15.instandhoudingswerken
16.onderhouds-, schilder- en reinigingswerken
17.saneringswerken
18.afwerkingswerkzaamheden bij werken uit deze
lijst

pg.11

1.de boor- en winningswerkzaamheden in de
winningsindustrieën
2.de montage van installaties, inzonder productie-,
transformatie, transport- en
behandelingsinstallaties met uitzondering van de
werken bedoeld in §1 i.v.m. nutsleidingen en van
de werken die betrekking hebben op funderingen,
op de beton- en de metselwerken en op de
dragende structuren
3.de werken bedoeld in §1 die door één enkele
aannemer uitgevoerd worden in een inriching
waar de opdrachtgever werknemers
tewerkstelt. De bepalingen van afdelingVI van dit
besluit zijn wel toepasbaar
toelichting
voor de procesinstallaties zijn het enkel de
gebouwen waarin deze zich bevinden geviseerd
door het KB. Onder gebouw worden hier
funderingen, de beton- en metselwerken en de
dragende structuur verstaan. Installaties van
machines of procesleidingen zijn dus uitgesloten !

Aantal aannemers = aantal verschillende
aannemers die gelijktijdig of
achtereenvolgens tussenkomen

van pg.1

P2
T+ VG-plan geven aan aannemer (indien coördinatie bij ontwerp)
+ Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen opdrachtgever
en aannemer betreffende:
* risico's inzake veiligheid- en gezondheid
* specifieke preventie-en beschermingsmaatregelen
+ Coördinatie van de activiteiten op de werkplaats
+ Opdrachtgever stelt een postinterventiedossier op of past het
aan (bij werken aan essentiële elementen of aan de structuur van
het bouwwerk of voor toestanden die een aantoonbaar gevaar
inhouden)

Werken
uitgevoerd
door > 1
aannemer
Nee
n

JA

(1)

Aanstellen van een coördinatorontwerp bij aanvang van de studie
door de opdrachtgever(s) (2)

pg.3 & 4

Gebruik van een Veiligheids- en
gezondheidsplan

pg.6

Gebruik van een
Coödinatiedagboek

pg.7

Opstellen, bijhouden en
terbeschikkingstelling van een
Postinterventiedossier

(Art 37)
Werken
gelijktijdig
uitgevoerd
door >= 3
aannemers

neen

JA

Werken >
2.5milj€ of >
5000 MD

neen

pg.8
verzoek om
coördinatiestru
ctuur van CV ?

JA
Aanstellen van een Coördinatorverwezenlijking voor aanvang van
de werken door de opdrachtgever

pg.3 & 4
JA
Oprichten van een
coördinatiestructuur door de
opdrachtgever

neen

pg.9

legende :
CV : coördinator-verwezelijking WN : werknemers
MD : mandagen
TI : Technische inspectie
KD : kalenderdagen WD : werkdagen

Nee
n
(1) Wanneer onzekerheid bestaat over het aantal werknemers moet "ja" worden
gekozen. Bij de verwezelijking kan men zijn keuze eventueel terug bijsturen.
(2) Een gemeenschappelijke coördinator moet aangesteld worden indien
meerdere opdrachtgevers op dezelfde plaats gelijktijdig bopuwwerken uitvoeren
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P3

Coordinator-ontwerp

Coordinator-verwezlijking

pg.2

pg.2

Taken van de coördinator-ontwerp:

Taken van de coördinator-verwezenlijking:

* Coördinatie bij het ontwerp i.v.m. de toepassing van de
algemene preventiebeginselen bij technische en organisatorische
keuzes
* Veiligheids- en gezondheidsplan opstellen en aanpasen
* Communicatie VG-plan naar belanghebbende partijen
* Advies geven over de conformiteit van de offertes met het VGplan
* Openen, bijhouden en aanvullen van het coördinatiedagboek
* Openen, bijhouden en aanvullen van het postinterventiedossier
* Overdracht van bovenvermelde documenten aan de

* Coördinatie bij de verwezenlijking i.v.m. de toepassing van de
algemene preventiebeginselen bij de technische en
organisatorische keuzes.
* Maatregelen treffen opdat enkel bevoegde personen de
bouwplaats kunnen betreden
* Organisatie van de samenwerking, coördinatie en
informatieuitwisseling met aannemers
* Coördineren van de controle van de correcte toepassing van de
werkprocedures
* VG-plan aanpassen
* Coördinatiedagboek bijhouden en aanvullen met in het bijzonder
+ de tekortkomingen van de tussenkomende partijen
+ de opmerkingen van de aannemers
* Postinterventiedossier aanvullen
* Samenroepen van de "Coördinatiestructuur"
* Overdracht van bovenvermelde documenten aan de
opdrachtgever bij de voorlopige oplevering
Aanstelling op basis van een document

opdrachtgever bij het einde van het ontwerp.
(welzijswet art 18 + KB art 11)

(welzijswet art 22 + KB art 22)

Aanstelling op basis van een document (1)
Inhoud: art. 10§2+3;21§2+3
1° de taken van de coördinator
2° het ogenblik waarop de coördinator zijn opdracht aanvangt
3° de verplichtingen van de opdrachtgever
+ middelen
+ informatie
4° bepalingen i.v.m.
+ de adjuncten
+ de medewerkers
+ de lokalen
+ de arbeidsmiddelen
+ de tijdsduur
die ter beschikking staan van de coördinator

Het document wordt door de opdrachtgever en de
coördinator ondertekend.

EINDE

(1) : * indien de coördinator geen werknemer van de opdrachtgever is, dan moet er een schriftelijke overeenkomst afgesloten worden tussen de
opdrachtgever en de coördinator. Punt 4 van de inhoud (art 10 en 21) is dan niet van toepassing.
* Indien de functie van coördinator deel uitmaakt van een aanbesteding van de werken, dan moeten alle taken i.v.m. de coördinatieopdracht
beschreven worden in een afzonderlijke post van het lastenboek (art 16§1)

Coordinator-ontwerp

P4

Coordinator-verwezlijking

pg.2

pg.2

Voldoende kennis hebben van de
reglementering en de technieken
inzake veiligheid en gezondheid op
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (art
59)

pg.6
gebruik
volledig VGplan ?

JA

Nee
n

Nee
n

totale waarde
van de werken
>25.000€

JA

Bedrijfsleider of werknemer van
een bouwdirectie mag coördinator zijn
op voorwaarde dat :
* 15 jaar beroepservaring m.b.t. de werken
* bedrijfsleider sedert min. 5 jaar of werknemer
is belast met organisatie en beheer van de
werken
* gedurende de laatste 5j geen veroordeling,
geldboete of bevel tot stopzetting der werken
van de arbeidsinspectie, in het kader van de
welzijnswetgeving, te hebben opgelopen op
een bouwplaats.
* geslaagd zijn in een aanvullende vorming
met inhoud zoals bepaald in art; 61, 1°,d
(art 61)

Noodzakelijke beroepservaring van
de coördinator in zijn domein:
* architecten, burgerlijk of industrieel
ingenieurs : 2 jaar
* graduaten; 5 jaar
* hoger secundair : 10 jaar
(art 56§1)

Aanvullende vorming verplicht
i.f.v. de omvang van de
bouwplaats (coördinatiestructuur)
- >3 mogelijke opties ! (art. 58)

Noodzakelijke beroepservaring van
de coördinator in zijn domein:
* architecten, burgerlijk of industrieel
ingenieurs en graduaten : 1jaar
* hoger secundair : 3 jaar
* lager secundiar : 5 jaar
(art; 56§2)

pg.5

einde

P5
pg.2
Veiligheids- en gezondheidsplan : Doel

Art 26§1
*risico op bedelving, wegzinken of vallen
bijzonder vergrote gevaren :
+ sleuven of putten >1,2m
+ nabijheid van drijfzand of slib
+ werken met
valgevaar > 5m
pg.2
*risico op blootstelling aan chemische of biologische agentia
*werken met ioniserende stralingen en bewaakte zones (art2 KB28/02/
1963)
*werkzaamheden in de nabijheid van elektrische HS liojnen of kabels
*risico op verdrinking
*ondergrondse werken en tunnelwerken
*werkzaamheden met duikuitrusting
*werkzaamheden onder overdruk
*werkzaamheden met springstoffen
*montage of demontage van geprefabriceerde elementen

bundelen van de risicoanalyse en de preventie- en
beschermingsmaatregelen m.b.t.
* de uitvoering van het werk
* de opeenvolging van activiteiten van de diverse partijen
* de wederzijdse impact van de activiteiten van de actoren die
tegelijkertijd op de bouwplaats actief zijn
* de wisselwerking met de omgeving van de bouwplaats (vervoer,
exploitatie, administratieve gebouwen…)
* alle latere werken aan het bouwwerk

Nee
n

Werken uit de
lijst art26§1 ?

Werken >30WD
en >20WN of
>500MD
J
a

Volledig veiligheids- en gezondheidsplan :
Inhoud
art. 27§1
1° beschrijving werken van ontwerp t.e.m. verwezenlijking
2° risicoanalyse (uitvoering, wederzijdse invloeden, opeenvolging
van de activiteiten, inwerking van naburige activiteiten of
installaties, uitvoering van latere activiteiten aan het bouwwerk)
3° preventiemaatregelen in het kader van de risicoanalyse
+ regels eigen aan het bouwwerk (bijlage 1)
+ maatregelen m.b.t. activiteiten uit art.26§1
+ instructies voor de verschillende partijen
4° planning van de verschillende activiteiten
art.27§2
1° lijst met namen en coördinaten van alle partijen
2° naam en adres van de coördinator-ontwerp
3° naam en adres van de coördinator-verwezenlijking

Vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan
: Inhoud
art. 28
1° lijst met namen en coördinaten van alle partijen
° naam en adres van de coördinator-ontwerp
° naam en adres van de coördinator-verwezenlijking
2°de inventarisatie van de gevaren en de evaluatie van de risico's
3° beheersmaatregelen rekening houdend met de risico's door de
activiteiten van alle partijen op de bouwplaats
4° beheersmaatregelen rekening houdend met de risico's door de
activiteiten van alle partijen op de bouwplaats
4° beheersmaatregelen voor de risico's mbt naburige activiteiten
of installaties

Veiligheids- en gezondheidsplan = afzonderlijk deel van het lastenboek
(art.30)

Offertes bevatten een
* beschrijving hoe het V&G - plan zal toegepast worden door de aanbieder
* afzonderlijke prijsberekening van de door het V&G-plan opgelegde preventiemaatregelen (incl.
buitengewone PBM)
(art.30)

Coördinator- ontwerp adviseert de opdrachtgever i.v.m. de conformiteit van de
offertes met het V&G-plan
(art. 30)

continu aanpassen
V&G plan i.f.v. het verloop van de
werken (art29)

P6

pg.2

Coördinatiedagboek : Doel
Document of geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden en dat, op
genumerde bladzijden, de gegevens en aantekeningen vermeldt betreffende de coördinatie en
gebeurtenissen op de bouwplaats. (art. 31)

Coördinatiedagboek : Inhoud
1° namen en adressen van de tussenkomende partijen evenals de planning van hun activiteiten op
de bouwplaats
2° de beslissingen, de vaststellingen en de gebeurtenissen die voor het ontwerp en de
verwezenlijking van het bouwwerk van belang zijn
3° opmerkingen gemaakt aan de tussenkomende partijen en de gevolgen die ze eraan gegeven
hebben.
4° de opmerkingen van de aannemers, aangevuld met het visum van de betrokken partijen.
5° de gevolgen gegeven aan de opmerkingen van de tussenkomende partijen en van de werknemers
vertegenwoordigers die van belang zijn voor het ontwerp van het project of voor de realisatie van het
bouwwerk.
6° de tekortkomingen van de tussenkomende partijen t.o.v. de algemene preventiebeginselen, de
toepasselijke regels en de concrete maatregelen aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk, of
t.o.v. het VG-plan
7° de verslagen van de "Coördinatiestructuur"
8° de ongevallen
(art. 33)

EINDE

P7

pg.2

Postinterventiedossier : Doel
Nuttige informatie over het bouwwerk bundelen voor eventuele latere werkzaamheden. (art. 34)

Postinterventiedossier : Inhoud
1° de architecturale, technische en organisatorische elementen i.v.m. de verwezenlijking, de
instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk.
2° de informatie voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden,inzonderheid de
herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen
3° de relevante verantwoording van de keuzen i.v.m. onder andere de toegepaste
uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen.
(art. 36)

EINDE

P8

pg.2

Coördinatiestructuur : Doel
Organisatie van de coördinatie
1° communicatie en informatie-uitwisseling met alle tussenkomende partijen
2° efficiënt overleg tussen de tussenkomende partijen omtrent de toepassing van de
preventiemaatregelen op de bouwplaats.
3° regeling van betwistingen of onduidelijkheden inzake de naleving van de preventiemaatregelen op
de bouwplaats.
4° adviezen geven inzake veiligheid en gezondheid.

Coördinatiestructuur : Samenstelling
1° de vertegenwoordiger van de opsrachtgever
2° de coördinator-verwezelijking (=voorzitter)
3° de vertegenwoordigers van alle op de bouwplaats aanwezige aannemers
4° de bouwdirectie belast met de uitvoering
5° de bouwdirectie belast met de uitvoering
6° een vertegenwoordiger van elk CPBW (of syndicale afvaardiging) van de op de bouwplaats
aanwezige aannemers.
7° zo nodig, de preventieadviseurs van de opdrachtgevers en van de op de bouwplaats aanwezige
aannemers.
8° 2 vertegenwoordigers van het CPBW van de opdrachtgever indien d tijdelijke of mobiele
bouwplaats gelegen is op een site waar hij personeel tewerkstelt.
9° ieder ander persoon die door de opdrachtgever wordt uitgenodigd. (art. 39)

Coördinatiestructuur : Vergaderingen
De coördinator-verwezenlijking zit de vergadering voor en roept de coördinatiestructuur samen
1° op eigen verzoek
2° op het gemotiveerd verzoek van een lid van de coördinatiestructuur
3° op het gemotiveerd verzoek van de technische inspectie (art. 40)

EINDE
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pg.2
Art 26§1Art. 26§1
* risico p bedelving, wegzinken of vallen
Bijzonder vergrote gevaren :
* sleuven of putten > 1.2 m
* nabijheid pg.2
van drijfzand of slib
* werken met valgevaall > 5m.
* risico op blootstelling aan chemische of biologische agentia
* werkenn met ioniserende stralingen en bewaakte zones (art. 2 KB28/
02/1963)
* werkzaamheden in de nabijheid van elektrische HS lijnen of kabels
* risico op verdrinking
* ondergrondse werken en tunnelwerken
* werkzaamheden met duikuitrusting
* werkzaamheden onder overdruk
* werkzaamheden met springstoffen
* montage of demontage van geprefabriceerde elementen.

Voorafgaande Kennisgeving van de
werken door de bouwdirectie belast met
de uitvoering

Nee
n

Werken uit de
lijst art 26§1 en
> 5 WD

Werken >30WD
en >20WN of
>500MD
J
a

Kennisgeving aan Technische Inspectie
(volgens bijlage II van het KB)
* normaal : > 15 KD voor start werken
* dringende werken of korte planningstermijn :
mededeling voor aanvang werken per fax, …
(art. 46-47)

Geen kennisgeving verplicht

Kennisgeving op de bouwplaats
* normaal : kopie kennisgeving T.I. aanplakken op een zichtbare
plek op de bouwplaats >10 KD voor start werken
* dringende werken of korte planningstermijn:
kopie van de mededeling aan de T.I. aanplakken op een
zichtbare plek op de bouwplaats voor aanvang van de werken.
(art. 46-47)
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Ernstig arbeidsongeval

Kennisgeving van de
arbeidsongevallen
op de bouwplaats

pg.1

= ongeval met :
* dodelijke afloop
* algehele of pg.2
gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid
* algehele of tijdelijke arbeidsongeschiktheid >1 maand

(Art 54)

Is het een
ernistig
ongeval ?

Nee
n

J
a

Gaat het over
een werknemer
?
Nee
n
J
a

De werkgever doet de kennisgeving
binnen de 2 WD bij de technische
inspectie

De werkgever doet voor elk ongeval met
een arbeidsongeschiktheid > 1WD de
kennisgeving binnen de 10 KD bij de
technische inspectie (volgens de
modaliteiten van art. 54)
Indien er reeds een kennisgeving gebeurde
in het kader van de wet op de
arbeidsongevallen moet de vorige melding
niet meer gebeuren.

Onmiddellijke melding bij:
* dodelijk ongeval
* >25% blijvende arbeidsongeschiktheid.
(Codex titel 1 hfdst. III art. 26
(volgens bijlage II van het KB)
De bouwinspectie belast
met de uitvoering doet de
kennisgeving (volgens de
modaliteiten van art.55)
binnen de 15 KD bij de
technische inspectie
(art. 55)
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