
Stappenplan 
Reductie Aanrijdgevaar

LA
AG

 R
IS

IC
O

 O
P 

AA
N

RI
JD

IN
G

GE
EN

 R
IS

IC
O

 O
P 

AA
N

RI
JD

IN
G

H
O

O
G 

RI
SI

CO
 O

P 
AA

N
RI

JD
IN

G

    Leg het werk stil!
Ga niet aan het werk als je geen maatregelen kunt nemen of als het risico 
op een aanrijding nog steeds te groot is! Leg het werk stil, maak hiervan 
melding en onderzoek andere veilige mogelijkheden.

Bepaal het risico
Is er in het werkvak of op een bouwplaats een risico op aanrijdgevaar?

LET OP! Een wijziging in het werkvak of op de bouwplaats kan leiden tot 
verhoogde risico’s. Doorloop dan altijd opnieuw het stappenplan.

1: Elimineer de bron
Kun je de bron van het aanrijdgevaar elimineren zodat voertuigen/
machines niet in de nabijheid van personen kunnen komen?

Ja?

Ja? Nee?

Nee?

Nee?

Nee?

Nee?

Nee?

Ja?

Ja?

Ja?

Ja?

2: Scherm de bron af
Kun je de bron van het aanrijdgevaar afschermen?  

BIJVOORBEELD DOOR:

· Een fysieke barrière 
   (let op: een pion of baken is geen fysieke barrière)

· Vrij liggende looppaden 
  en rijroutes

· Het creëren van afstand tussen 
  rijdende voertuigen/machines 
  en personen

3: Neem organisatorische maatregelen
Kun je het risico op een aanrijding met organisatorische 
maatregelen beperken? 

BIJVOORBEELD DOOR:

· Voldoende verlichting 
  op de werkplek

· Eénrichtingsverkeer (Alleen vooruit rijden) 

· Instellen van een 
  begeleider/gids

· Afspraken over veilig gebruik 
  van mobiele apparaten

4: Neem technische maatregelen
Kun je het risico op een aanrijding beperken door technische 
maatregelen aan het voertuig/machine te nemen? 

BIJVOORBEELD DOOR:

· Bestuurder/machinist heeft 
  360 graden zicht

· Middelen die omstanders 
  waarschuwen

5: Neem persoonlijke maatregelen
Kun je door persoonlijke maatregelen het risico op een aanrijding beheersen? 

BIJVOORBEELD DOOR:

· Het dragen van 
  zichtbaarheidskleding

· Medewerkers instrueren op het zie
  je mij/zie ik jou principe

Met het beleid Reductie Aanrijdgevaar verkleinen we 
conform de Arbowet het risico op een aanrijding 
door zoveel mogelijk te voorkomen dat een voer-
tuig/machine en een persoon tegelijkertijd werken 
op dezelfde plek. Hiervoor nemen we maatregelen 
op basis van de Arbeidshygiënische strategie.

Je kunt pas naar de volgende stap als je de stap 
ervoor door zwaarwegende redenen (technisch, 
uitvoerend en economisch) niet kan nemen. Je mag 
wel maatregelen uit verschillende stappen 
combineren. De afweging voor het nemen van elke 
stap verantwoord je in de project RI&E.

Meer weten?  Ga naar www.reductieaanrijdgevaar.nl

 Manoeuvrerende voertuigen en op de bouwplaats 
aanwezige personen, een risicovolle combinatie. 
En helaas gaat dat soms ook mis. Met nieuw beleid 
rond aanrijdbeveiliging wil de bouwsector het aantal 
ongevallen drastisch verminderen.

    In de afgelopen jaren vonden er op bouwplaatsen een 

aantal ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende 

voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren 

zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren. De ondertekenaars 

van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) 

vinden dat er meer moet worden gedaan om het aantal 

aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines 

te voorkomen.

    Betere inrichting
    Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB 

geformuleerde ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen 

op voertuigen en bouwmachines versie’. Dit nieuwe 

beleidsdocument is geschreven, omdat het voorgaande 

beleid was gebaseerd op de gedachte: als we aanrijdingen 

willen voorkomen, moeten we inzetten op aanpassen 

van de machines en technische middelen. Daarop kwam 

veel kritiek, onder andere van TLN. TLN vond dat hiermee 

te makkelijk werd voorbijgegaan aan maatregelen die 

de aannemer zelf zou kunnen nemen, zoals een betere 

inrichting van de bouwplaats en scheiding van personen en 

voertuigen. Daarnaast bestond de vrees dat met technische 

middelen aan voertuigen, zoals radar of camera, aannemers 

wat meer achterover zouden kunnen leunen onder het 

mom van: ‘Ik hoef niets te doen, want de chauffeur of 

machinist ziet nu toch alles.’

    Stappenplan
    Het nieuwe beleid gaat uit van de arbeidshygiënische 

strategie. Dat houdt in dat er eerst gekeken moet worden 

of maatregelen aan de bron effectief zijn, dus zorg ervoor 

dat personen en voertuigen niet in de nabijheid van elkaar 

zijn. Als dat niet lukt, ga je de bron afschermen. Als dat 

ook niet lukt, dan zak je steeds verder in je maatregelen 

naar beneden toe. Het is dus het ‘stappenplan’ uit de 

arbo-regelgeving, maar dan toegepast op het risico van 

aanrijding op de bouwplaats. Het nieuwe beleid geldt voor 

álle voertuigen en machines op en rond de bouwplaats. Per 

1 januari 2021 hanteren de ondertekenaars van de GCVB en 

hun onderaannemers/leveranciers dit nieuwe beleid. De 

implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit 

beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven.

    TLN adviseert haar leden vroegtijdig in overleg te 

treden met opdrachtgevers om op bouwplaatsen niet 

voor verrassingen te komen staan. TLN wil ook graag 

geïnformeerd worden, als aannemers het stappenplan 

niet conform de arbeidshygiënische strategie volgen. Die 

ervaringen bespreekt TLN dan met de GCVB.

Meer informatie: Reductie Aanrijdgevaar (gc-veiligheid.nl)   

 MINDER AANRIJDINGEN 
OP BOUWPLAATSEN   
 door Paul van der Linde   
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