
Veiligheid in 
aanbestedingen (ViA)



Governance Code Veiligheid in de Bouw
Doelen: betere veiligheidsperformance, samenwerking in de keten



Waarom ViA?

1. Veel ongevallen in de bouw

2. Genoeg regelgeving en instrumenten

3. Houding / gedrag / cultuur zijn bepalend

4. Behoefte aan progressief level playing field



Misverstand wegnemen
Rijksopdrachtgevers rekenen af met 
dodelijke ongevallen: veilig werken 
verplicht in aanbestedingen 

  
Op bouwprojecten van het Rijk kwamen de afgelopen drie jaar zeker zes 
bouwvakkers om het leven. Grote bouwers en rijksopdrachtgevers beloven 
beterschap. Vanaf 2021 wordt veilig werken een vast criterium bij aanbestedingen. 
“Dit is een doorbraak. 

 
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/07/rijksopdrachtgevers-rekenen-af-met-
dodelijke-ongevallen-veilig-werken-verplicht-in-aanbestedingen-101274595  

Onjuiste suggestie in Cobouw 11 juli 2019.
ViA geldt niet alleen voor projecten van ProRail, RWS en 
RVB.
De ondertekenaars hanteren ViA in alle werken.



Veiligheidsladder
(Safety Culture Ladder)

• Bedrijfscultuur

• Omgang incidenten

• Beleid

• Communicatie

www.safetycultureladder.org/

http://www.safetycultureladder.org/


Planning

2020 2021 2022 2023 2024

1-1-’21 1-1-’22 1-1-’23 1-1-’24

Ondertekenaars 
gecertificeerd

Start verplichting 
minimaal trede 2

Evaluatie Minimaal trede 3



Proportionaliteit
Risicomatrix
• Oranje:  Certificering

• Blauw:   SCL Light audit (voorheen ervaringsaudit)

• Cyaan:    Approved Self Assessment

Ondergrens
• Contractwaarde tot 100k vrijgesteld

• Bedrijven tot 5 personen vrijgesteld

Let op: het karakter van deze audits wijkt sterk af van en
is niet te combineren met systeemaudits zoals ISO9001*) Hoofdaannemers hanteren bij vaste ketenpartners gemiddelde omzet van laatste 3 jaar.



Impact klassen



Hoe ViA toe te passen?
1.Geschiktheidscriterium in selectiefase (voorkeur)

• bedrijfscertificering

2.Contracteis (alternatief)
• projectcertificering indienen binnen 3 maanden na opdracht
• vooral voor buitenlandse inschrijvers, combinaties en nieuwkomers
• komt tegemoet aan Aanbestedingswet (proportionaliteit)
• wordt door publieke opdrachtgevers als alternatief geboden voor bedrijfscertificaat in selectie

Opmerking: ProRail gebruikt bij rail-gebonden activiteiten de Veiligheidsladder als minimumeis in erkenningsregelingen en als 
gunningscriterium in aanbestedingen.



Producten Veiligheidsladder
Product Veiligheidsladder ViA-actie jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4
SCL 
(certificaat)

Certificering Certificatieaudit SCL Light audit SCL Light audit Certificatieaudit

auditdagen Handboek tabel tabel *40% tabel *40% Handboek tabel

SCL Light 
(statement)

SCL Light audit
(v/h ervaringsaudit)

SCL Light audit Check op Actieplan Check op Actieplan SCL Light audit

auditdagen tabel *40% 1 dag (1 auditor) 1 dag (1 auditor) tabel *40%

Approved Self Assessment
(ASA, statement)

Approved Self
Assessment

Verificatie SAQ Check op Actieplan Check op Actieplan Verificatie SAQ

auditdagen 1 dag (1 auditor) 0,5 dag (1 auditor) 0,5 dag (1 auditor) 1 dag (1 auditor)



Meer informatie 

Actuele informatie over ViA: https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via
• Factsheet , animatie, visual

• Handreiking 

• Meest gestelde vragen

Informatie over toepassing Veiligheidsladder: www.safetycultureladder.com/
• Handboek Veiligheidsladder

• Register van gekwalificeerde bedrijven

• Subpagina met aanvullingen op het Handboek voor ViA

https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via
http://www.safetycultureladder.com/

