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Waarom?

• Er vinden nog teveel (ernstige) ongevallen 
plaats.
• Het vorige ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen 

op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’ 
was niet adequaat.
• De GCVB vindt dat er meer gedaan moet 

worden om onze werkvakken en bouwplaatsen 
veiliger te maken.



Wat is de essentie beleid?
Adequaat toepassen van de Arbeidshygiënische strategie:
1. Voorkomen van het aanrijdgevaar door de bron te elimineren.
2. Afschermen van het aanrijdgevaar door de bron te isoleren.
3. Organisatorische maatregelen treffen om het risico aanrijding te verkleinen
4. Technische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen. 

a. Middelen die machinist/bestuurder in staat stellen tot beter overzicht.
b. Middelen die het voertuig of de machine automatisch doen stoppen.
c. Middelen die de omstanders waarschuwen/attenderen op aanrijdgevaar.

5. Persoonlijke maatregelen nemen om het risico op een aanrijding te verkleinen.



Implementatie
• 1 januari 2021 >  Ondertekenaars hanteren het beleid

• 1 januari 2022 >  Beleid wordt voorgeschreven

• Media- & implementatieplan is opgesteld met branchepartijen zoals BNL, TLN 
& Cumela

• Centrale regie:  Juiste boodschap, juiste moment, via het juiste kanaal

• Olievlekwerking : sector breed toepassen, werken aan een nieuwe standaard



Mediaplan



Aanpak Rijkswaterstaat
• Aanscherpen aanbestedingsprocedures
• Verwijzen naar beleid in Annexen / Contract 
• Toelichten BTO keuzen tijdens Aanbestedingsfase
• Veiligheid in Nota van Inlichtingen
• Organiseren Tegenspraak / level playing field

• Handhaven beleid via toetsen en inzet V&G coördinatoren

• Interne dialoog

• Animatie



Implementatie:

Wat doen Rijkswaterstaat en marktpartijen 
samen?
• Binnen GC: elkaar aanspreken op implementatie beleid

• Collectief leiderschap tonen: Naar de projecten
• Gestart met interviews op werken RWS / Heijmans / Volker Wessels
• Interviews op werken van overige GC ondertekenaars volgen



Wat wordt verwacht van Onderschrijvers 
Governance Code Veiligheid in de Bouw?

• Pas toe en instrueer je eigen personeel
• Aanpassen inkoopbeleid
• Aanpassen materieel
• Leveren van tegenspraak aan opdrachtgever
• Kaarten (op tijd) op tafel



Meer info?
www.gc-veiligheid.nl


