
Instructie toepassing V&G modeldocumenten 
Om het V&G-proces in goede banen te leiden heeft het Rijksvastgoedbedrijf 
modeldocumenten ontwikkeld. 
 
A: RI&E voor Projecten  
Elk project start in de definitiefase met het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) die gedurende het ontwerptraject steeds wordt bijgewerkt. Het gaat hierbij om het 
proces dat wordt gevolgd om de geïnventariseerde risico’s te elimineren. Dit kan door 
voorafgaand aan de uitvoering van het werk maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het 
saneren van asbest/bodemverontreiniging of het aanpassen van het ontwerp. Worden (kunnen) 
deze maatregelen niet (worden) genomen, dan is er sprake van een restrisico, dat moet worden 
opgenomen in het V&G-plan. 
 
A1: RI&E voor Beheer en Onderhoud Contracten (BOC) 
Dit model wordt alleen gebruikt ten behoeve van beheer- en onderhoudscontracten. 
Voorafgaand aan het contract wordt een generieke RI&E opgesteld. Deze RI&E wordt bij het 
contract gevoegd en moet door de opdrachtnemer per locatie specifiek worden gemaakt voor de 
opgedragen werkzaamheden. 
 
B: V&G-plan 
Het veiligheid en gezondheidsplan (V&G-plan) bestaat uit de projectgegevens en een 
overzicht van de restrisico’s die het resultaat zijn van de RI&E in de definitie- en 
ontwerpfase. De aannemer moet vervolgens aangeven welke maatregelen hij treft om deze te 
beheersen. Een V&G-plan hoeft alleen te worden opgesteld als dit verplicht is volgens de 
daarvoor geldende criteria, zoals uit de RI&E in de definitie- en ontwerpfase blijkt. Deze 
RI&E moet worden toegevoegd aan het V&G plan. 
 
C: V&G-dossier 
Het V&G dossier is bedoeld voor degene die beslist over latere werkzaamheden aan het 
bouwwerk, en beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico’s waarmee in de 
exploitatiefase rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, inspectie of 
keuring en schoonmaak. Het V&G-dossier moet onderdeel uitmaken van het opleverdossier 
en/of de revisiestukken. 
 
D: Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU 
Het overdrachtsformulier 'VGCO naar VGCU' moet worden gebruikt als basis voor de 
‘warme’ overdracht van de V&G-coördinator Ontwerpfase (VGCO) naar de V&G- 
Coördinator Uitvoeringsfase (VGCU). 
 
E: Checklist V&G-proces uitvoeringsfase 
De checklist V&G Uitvoeringsfase is voor de directievoerder/ toezichthouder/ auditor en 
bedoeld om de V&G organisatie van de uitvoerende partij procesmatig te controleren. Na 
invulling van de checklist wordt dit document naar de opdrachtgever gestuurd. 
 
F: Adviesrapport/Toetskader 
Het adviesrapport/ toetskader is het toetsingskader waarop de V&G documenten worden 
getoetst door de opdrachtgever. De ontwerpende partij kan dit als referentiedocument 
gebruiken. 
 
G: V&G in het ontwerpcontract 
Deze bijlage beschrijft de taken voor V&G van de architect of adviseur en zal, als was zij er 
letterlijk in opgenomen, deel uitmaken van de opdracht/ overeenkomst. 
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