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Model G: Veiligheid en Gezondheid in het ontwerpcontract

Deze bijlage maakt, als was zij er letterlijk in opgenomen, deel uit van de overeenkomst. Afhankelijk van de rol van de opdrachtnemer is keuze 1 of keuze 2 van toepassing.


à Keuze 1:
(dit onderdeel opnemen in de opdracht aan de architect of adviseur, die de V&G-coördinatie verzorgt)

V&G-COÖRDINATOR VOOR DE ONTWERPFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) vervult de opdrachtnemer van deze overeenkomst de rol van V&G-coördinator voor de ontwerpfase (VGCO). De VGCO geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De werkzaamheden die voortkomen uit de verplichtingen inzake veiligheid- en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maken deel uit van deze overeenkomst. Hiertoe dient elke adviseur tijdens het ontwerpen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, verbonden aan de realisatie en aan het beheer, onderhoud en sloop, zoveel mogelijk te beperken en eventuele restrisico’s in beeld te brengen. Bij het onderzoeken van mogelijke beheersmaatregelen volgt de adviseur een arbeidshygiënische strategie (overeenkomstig artikel 3, 1e lid, sub b van de Arbeidsomstandighedenwet):
	Stem ontwerpkeuzes af op het beperken of voorkomen van gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer bij de bron. 

Alleen als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, mag in overleg met en na expliciete toestemming van de opdrachtgever worden gekozen voor collectieve maatregelen (stap 2) of in uiterste instantie individuele maatregelen (stap 3).
	Kies in tweede instantie maatregelen gericht op collectieve bescherming.
	Kies alleen in het uiterste geval maatregelen gericht op individuele bescherming, waarbij aan de werknemer doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.


Naast de hierboven genoemde werkzaamheden inzake veiligheid en gezondheid op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit maken bovendien werkzaamheden ten aanzien van veiligheid voor de omgeving, als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012, onderdeel uit van de overeenkomst. Ook hiervoor geldt dat ontwerpkeuzes moeten worden afgestemd op het beperken of voorkomen van gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van derden bij de bron.

De VGCO is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van: 
	RI&E (model A), 

en voor de totstandkoming van: 
	het V&G-plan (model B) en 
	het V&G-dossier (model C). 

Hierin bundelt de VGCO de bijdragen van alle in het ontwerpteam aanwezige disciplines en brengt deze met elkaar in samenhang. Omgevingsveiligheid maakt in de ontwerpfase onderdeel uit van de RI&E, het V&G-plan en het V&G-dossier. De VGCO zorgt voor een ‘warme overdracht’ aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU), zodat de RI&E, het V&G-plan en het V&G-dossier vervolgens door die VGCU tijdens de uitvoeringsfase kunnen worden aangevuld en geactualiseerd. 




à Keuze 2:
(dit onderdeel opnemen in de opdracht aan architect en adviseurs, die niet de V&G-coördinatie verzorgen)

V&G-COÖRDINATIE ONTWERPFASE DOOR DERDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) wordt een V&G-coördinator voor de ontwerpfase (VGCO) aangesteld, welke uitvoering geeft aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door: [naam van de betreffende architect of adviseur: …………………]

De werkzaamheden die voortkomen uit de verplichtingen inzake veiligheid- en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maken deel uit van deze overeenkomst. Hiertoe dient elke adviseur tijdens het ontwerpen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, verbonden aan de realisatie en aan het beheer, onderhoud en sloop, zoveel mogelijk te beperken en eventuele restrisico’s in beeld te brengen. Bij het onderzoeken van mogelijke beheersmaatregelen volgt de adviseur een arbeidshygiënische strategie (overeenkomstig artikel 3, 1e lid, sub b van de Arbeidsomstandighedenwet):
	Stem ontwerpkeuzes af op het beperken of voorkomen van gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer bij de bron.

Alleen als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, mag in overleg met en na expliciete toestemming van de opdrachtgever worden gekozen voor collectieve maatregelen (stap 2) of in uiterste instantie individuele maatregelen (stap 3).
	Kies in tweede instantie maatregelen gericht op collectieve bescherming.
	Kies alleen in het uiterste geval maatregelen gericht op individuele bescherming, waarbij aan de werknemer doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.


Naast de hierboven genoemde werkzaamheden inzake veiligheid en gezondheid in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit maken bovendien werkzaamheden ten aanzien van veiligheid voor de omgeving, als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012, onderdeel uit van de overeenkomst. Ook hiervoor geldt dat ontwerpkeuzes moeten worden afgestemd op het beperken of voorkomen van gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van derden bij de bron.

De opdrachtnemer van deze overeenkomst draagt op basis van de meegeleverde modeldocumenten van het Rijksvastgoedbedrijf bij aan het verder uitwerken van:
	de RI&E (model A),

en het opstellen van:
	een V&G-plan (model B), 
	een V&G-dossier (model C).

Deze bijdragen worden door de VGCO gebundeld en met elkaar in samenhang gebracht.
Omgevingsveiligheid maakt in de ontwerpfase onderdeel uit van de RI&E, het V&G-plan en het V&G-dossier.

