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“ LEES MIJ ”  
 
 
Het plan is opgesteld in “ WORD ” en bevat de delen A tot D die op hun beurt 
onderderverdeeld zijn in verschillende hoofdstukken. 
 
Bij de opmaak van een veiligheidsplan voor een bepaald bouwproject kan vooreerst worden 
gestart met het invullen van de algemene inlichtingen van de werf. Daarna worden in functie 
van de uit te voeren werken alle verrichtingen uit het algemeen veiligheidsplan verwijderd, 
welke voor het betrokken bouwproject niet noodzakelijk zijn. Dit kan men het gemakkelijkst 
uitvoeren door het WORD-icoon “ verwijderen rij ” te gebruiken. Zo kan men voor een 
bepaald werk met enkel een zolenfundering de verschillende andere funderingstypes 
verwijderen en enkel de verrichtingen en bijbehorende risico’s van de zolenfundering 
overhouden. Gelijkaardig kunnen alle draagvloertypes (ter plaatse gestorte draagvloer, 
breedvloerplaat / predal, vulpot, e.d.) worden verwijderd zodat men enkel het draagvloertype 
voor het betrokken project, bijvoorbeeld prefabwelfsels in beton, overhoudt. 
 
Hierna kan men het veiligheidsplan verder aanpassen aan de werf, o.a. door het toevoegen van 
verrichtingen met hun specifieke risico’s in functie van de gebruikte materialen / materieel en 
de uitvoeringsmethoden eigen aan de werf. De ermee gepaard gaande preventiemaatregelen 
moeten dan ook opgenomen worden in de kolom preventiemaatregelen / instructies. 
Aan de hand van de risiconiveau’s van DE FEDERALE VERZEKERINGEN  en de 
beoordeling van de risico’s eigen aan het project door middel van de wegingsfactor bekomt 
men de definitieve risico-evaluatie. Bij de uitvoering van het project kan de kolom met 
preventiemaatregelen / instructies aangevuld worden met de naam van de aannemer(s), 
onderaannemer(s), opdrachtgever, enz... die de preventiemaatregelen dienen te nemen of uit te 
voeren. 
 
Dit projectveiligheidsplan wordt best onder een apart bestand bewaard door middel van de 
“ save-functie ” en is het aangepast projectveiligheidsplan van het bedrijf. 
 
Indien bij een volgend project bepaalde werkzaamheden of verrichtingen die men niet 
terugvindt onder het veiligheidsplan van het bedrijf, bijvoorbeeld indien speciale funderingen 
of draagvloeren zullen worden toegepast, klikt men deze in het algemeen veiligheidsplan aan - 
dit gebeurt het gemakkelijkst met het WORD-icoon “ copy ” - waarna men dit naar het 
aangepast veiligheidsplan van de onderneming brengt. Indien in de kolom met 
preventiemaatregelen / instructies de namen van de aannemer(s), onderaannemer(s), enz... die 
de preventiemaatregelen dienen te nemen of uit te voeren werden opgenomen, moeten die 
aangepast worden in functie van het nieuw project. 
 
De preventiedienst van DE FEDERALE VERZEKERINGEN  is bereid U te ondersteunen 
bij eventuele problemen op het telefoonnummer 02/509.08.31, speciaal bij het eerste gebruik 
van de diskette. 
 
 
 
 


