
  

  

  
 

  

  
 

 

VEILIGHEIDSPLAN 
 

 

Doel. 

 

Het doel van een veiligheidsplan is het vooraf inzichtelijk maken of een beoogd initiatief veilig en 

verantwoord in zijn relatie tot de directe omgeving en openbare ruimte gerealiseerd kan worden.  

 

U als initiatiefnemer dient ervoor te zorgen dat direct buiten het bouw- en of sloopterrein de veiligheid, in 

relatie tot uw voornemen, is geregeld en gewaarborgd. Uw aannemer heeft op basis van ARBO-wetgeving 

de plicht om de veiligheid op het bouw- en of sloopterrein te waarborgen. 

 

In een veiligheidsplan moet u aangeven hoe u de veiligheid van de openbare ruimte, belendende en of 

onderliggende percelen tijdens de bouw en of sloop zal garanderen en waarborgen.  

 

Daarbij geldt altijd het uitgangspunt dat het draaien met lasten boven of in de directe nabijheid van derden 

nooit is toegestaan tenzij middels berekening constructief is onderbouwd dat een en ander in die specifieke 

situatie wel verantwoord, lees ‘zonder risico voor derden’ kan worden uitgevoerd. 

 

 

Wetgeving. 

 

Bouwbesluit 2012, gewijzigd bij Staatscourant 214, 51, gepubliceerd op 7 februari 2014, welke op  

1 april 2014 in werking is getreden. 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. 

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden. 

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het 

terrein aanwezig: 

Lid b: veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7. 

 

Hoofdstuk 8: Bouw- en sloopwerkzaamheden. 

Afdeling 8.1: Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van 

bouw- en sloopwerkzaamheden. 

Artikel 8.7: Veiligheidsplan. 

 

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het 

bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag: 

a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met: 

 

1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de 

bouw- of sloopplaats;  

2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en 

bouwwerken;  

3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;  

4. de aan- en afvoerwegen;  
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5. de laad-, los- en hijszones;  

6. de plaats van bouwketen;  

7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;  

8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;  

9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;  

 

b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, 

materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden; 

 

c. indien een bouwput wordt gemaakt: 

1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;  

2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;  

3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige 

bouwwerken;  

 

d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het 

uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in 

dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is 

dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid; 

 

e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of 

sloopwerkzaamheden een grotere trillings-sterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 

8.4, eerste lid. 

 

 

Aanvullende eisen van de gemeente Den Haag waar rekening mee gehouden moet worden en die 

tevens in een veiligheidsplan opgenomen moet worden: 

 

o Het bouw- en of sloopveiligheidsplan moet voldoen aan de eisen zoals verwoordt in Nota "Beleid 

inzake Bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag" RIS 138137  d.d. 30-05-2006, zie bijlage. 

(http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=24321).   

 

o Per bouw- en of sloopfase zal gedetailleerd aangegeven moeten worden op welke wijze aan de 

gestelde eisen kan worden voldaan. 

 

o Indien u gebruik moet maken van de openbare ruimte om aan de vereiste bouw- en of 

sloopveiligheidsruimte te voldoen dan maakt een schriftelijk akkoord en / of een 

opbreekvergunning onderdeel uit van het bouw- en of sloopveiligheidsplan. De wegbeheerder van 

de Dienst Publiekzaken op het Stadsdeel kan u hier verder behulpzaam in zijn.  

 

o Indien u gebruik moet maken van ruimte van naastgelegen derden om aan de vereiste bouw- en of  

sloopveiligheidsruimte te voldoen, of derden belemmeren in hun rechten en of 

gebruiksmogelijkheden, dan maakt een schriftelijk verklaring onderdeel uit van het bouw- en of 

sloopveiligheidsplan met daarin opgenomen de volgende punten:  

o een akkoord op consequenties van het bouwen en of slopen; 

o mogelijke gebruiksbelemmeringen voor die derde; 

o te nemen beheersmaatregelen. 
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Risico analyse checklist. 

 

Alle mogelijke risico’s onderkennen door: 

 

 Maak een overzicht van alle risico’s: 

o de bouw- en of sloopplaats overstijgende veiligheidsrisico's in relatie tot de omgeving; 

o tijdens het terrein bouw- en of slooprijp maken; 

o tijdens het bouwen en of slopen; 

o tijdens het bouwen en of slopen dicht bij of in de invloedssfeer van door derden in gebruik 

zijnde bouwdelen en of bouwwerken en of terreinen. 

 

 Analyseer ieder risico en beschrijf deze in de vorm van één of meer risico-aspecten: 

bijvoorbeeld:  -     wat zijn de maatgevende hijselementen qua omvang, aantal en frequentie?  

- passen de bijhorende bouwveiligheidzones binnen het beschikbare bouwterrein 

en zo niet wat zijn dan de voorstellen / mogelijkheden in de omgeving?  

- wie moet hieraan zijn medewerking verlenen cq zijn instemming of 

toestemming voor verlenen? 

 

 Beschrijf per risico-aspect: 

o alle mogelijke beheersmaatregelen; 

o alle mogelijke keuring en acceptatie momenten; 

o bij een eventuele calamiteit moet aangetoond kunnen worden dat alle maatregelen die 

redelijkerwijs mogelijk waren, ook getroffen waren. 

o  

 Handhaven beheersmaatregelen: 

o beschrijf op welke wijze beheersmaatregelen afgedwongen worden door de opdrachtgever; 

o beschrijf hoe de veiligheid organisatorisch is geregeld.  

bijvoorbeeld: -  wie is waarvoor handeling’s bevoegd? 

 

 

 

 

  



 

 

 

 4 

 

 

Beleid inzake veiligheid binnen de gemeente Den Haag. 
 

 

Inleiding: 

 

De basis voor het bouwtoezichtelijke werk is geregeld in de Woningwet. Voorschriften die 

betrekking hebben op de veiligheid en hinder op en rond een bouw- of sloopterrein zijn te vinden 

in het Bouwbesluit 2012, gewijzigd bij Staatscourant 214, 51, gepubliceerd op 7 februari 2014, 

welke op 1 april 2014 in werking is getreden. De handhaving van de Woningwet, het Bouwbesluit 

en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is een taak van DSO/Vergunningen &.Toezicht. 

 

In het Bouwbesluit 2012 zijn de volgende artikelen opgenomen m.b.t. veiligheid in Hoofdstuk 8, 

afdeling 8.1: Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het 

uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.  

 

Artikel 8.1: Aansturingstabel 

Artikel 8.2:  Veiligheid in de omgeving 

Artikel 8.3: Geluidhinder 

Artikel 8.4: Trillingshinder 

Artikel 8.5: Stofhinder 

Artikel 8.6: Grondwaterstand 

Artikel 8.7: Veiligheidsplan 

 

Het goedgekeurde bouwveiligheidsplan dient op de bouwplaats aanwezig te zijn. Dit is geregeld in 

artikel 1.23 lid b van het Bouwbesluit 2012.  

 

Vanuit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht : 

Artikel 5.17 van de WABO: het stilleggen van de sloop-  bouwwerkzaamheden 

Artikel 5.17 van de WABO: Overtreding van het verbod tot ingebruikneming 

 

.  

Praktische vertaling: 

 

Op basis van de Haagse Bouwverordening en de Woningwet is in oktober 1996 het Handboek 

Bouwveiligheid opgesteld met daarin verwoord de praktische richtlijnen. 

Deze richtlijnen zijn indertijd o.a. gebaseerd op de P Bladen zoals de Arbeidsinspectie die uitgaf. 

 

Met de tabel bouwhoogte in relatie tot veilige afstand voor publiek zijn goede ervaringen opgedaan. 

De tabel uit het handboek van 1996 gaat niet verder dan een gebouwhoogte van 100 meter. Er is 

een vergelijk gemaakt met de Duitse Normering voor veiligheid en gezondheid bij toren- en 

schoorsteenbouw ZH 1/601 van juli 1997. Uitbreiding van de tabel t/m een gebouwhoogte van 

140 meter (tabel 1) is vervolgens lineair geëxtrapoleerd. Voor bouwprojecten met een groot 

oppervlak en een hoogte van 140 meter zullen meerdere bouwkranen noodzakelijk zijn. Wanneer 

draaicirkels van bouwkranen elkaar overlappen ontstaat er wegens de minimale hoogteverschillen 

van 20 meter van de verschillende bouwkranen een hijslasthoogte van meer dan 140 meter. De 

bouwveiligheidszones, welke voortvloeien uit deze hijslasthoogtes, zijn afzonderlijk in tabel 2 

weergegeven. De tabellen 1 en 2 zijn bedoeld als uitgangspunt / richtlijn bij hoogbouw. Voor elke 
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bouw- en slooplocatie gelden specifieke werk gerelateerde omstandigheden. Dit kan voor de 

stadsdeelinspecteur aanleiding zijn om op basis van gelijkwaardigheid een alternatieve oplossing 

("maatwerk") te accorderen, welke geen verhoogd risico veroorzaakt voor derden. 

 

 

Uitgangspunten benodigde veiligheidszone met betrekking tot bouwen in Den Haag: 

 

Algemeen 

 

De huidige Haagse aanpak kent een tweedeling in de benadering:  

- Het voorzien in veiligheid, inzake kleine vallende voorwerpen tot 5 kg rondom een gebouw. 

- De veiligheidsruimte zoals die voor grotere hijslasten benodigd is ten opzichte van de 

hijszones.  

 

 

Ingediende bouwveiligheidsplannen worden o.a. getoetst aan de volgende criteria: 

 

Bouwterrein: 

1. Het bouwterrein bestrijkt de oppervlakte van het te bouwen object, het werkterrein, de 

bouwveiligheidszone en de hijs zone. Het bouwterrein moet fysiek afgescheiden zijn van 

zijn omgeving. 

2. Een bouwkraan of mobiele kraan moet altijd op het bouwterrein zijn opgesteld. 

 

Bouwveiligheidszone / gevarenzone: 

3 Een bouwveiligheidszone is een niet voor derden toegankelijk gebied. 

4 Te allen tijde moeten tijdens werkzaamheden de bouwveiligheidszones, zoals in de 

tabellen 1 en 2 genoemd, aanwezig zijn.  

5 Een bouwveiligheidszone is bedoeld als veilige ruimte voor klein vallend materiaal en 

materieel (maximaal gewicht 50 N) dan wel veilige ruimte voor eventueel grotere 

vallende objecten  en is geen laad-, los of hijszone. 

 

Hijszone: 

6 Een hijszone is een gebied waarboven uitsluitend lasten gehesen mogen / kunnen worden. 

7 Het oppervlak van de hijszone is minimaal gelijk aan het projectieoppervlak van het te 

hijsen voorwerp. 

8 Wanneer rotatie van de te hijsen last mogelijk is dan geldt voor de bepaling van de hijs 

zone de grootste afmeting van de last. 

 

Hijsgebied: 

9 De hijszone aangevuld met de aan de benodigde hijshoogte gerelateerde 

bouwveiligheidszone (zie tabel 1 of 2) is het totale hijsgebied. 

10 Tussen een hijszone en het openbaar gebied en / of belendingen is te allen tijde een 

bouwveiligheidszone aanwezig volgens tabel 1 of 2. 

11 Het totale hijsgebied moet binnen het bouwterrein / de bouwplaats afscheiding vallen. 

12 Draaien met een last over de openbare straat en / of in gebruik zijnde belendingen is niet 

toegestaan. 

13 Mocht een hijsgebied boven een belending zijn geprojecteerd  (projectie van 

bouwveiligheidszone op maaiveld is maatgevend) dan mogen zich binnen deze projectie 
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geen derden bevinden. Wanneer zich binnen de projectie van de bouwveiligheidszone 

noodtrappenhuizen bevinden, moeten de vloervelden, welke voor ontvluchting op deze 

trappenhuizen zijn aangewezen, aanvullend ook vrij van publiek zijn / worden gemaakt. 

Dit zal veelal tot het instellen van een alternatieve vluchtroute (bypass) leiden. 

 

 

De stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente Den Haag gaan uit van een 

gebouwhoogte van maximaal 140 meter. Dit verklaart een onderscheid in een tabel m.b.t. 

gebouwhoogte / hijslasthoogte en uitsluitend hijslasthoogte. 

 

 

 

 

Tabel 1: relatie tussen gebouwhoogte / hijslasthoogte en bouwveiligheidszone. 

 

Gebouwhoogte / 

hijslasthoogte 

Bouwveiligheidszone / 

gevarenzone 

Gebouwhoogte / 

hijslasthoogte 

Bouwveiligheidszone / 

gevarenzone 

    

In M In M In M In M 

3 1,5 60 8 

6 2,0 70 9 

9 2,5 80 10 

12 3,0 90 11 

15 3,5 100 12 

20 4 110 13 

30 5 120 14 

40 6 130 15 

50 7 140 16 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: relatie tussen hijslasthoogte en  

               bouwveiligheidszone. 

 

Hijslasthoogte Bouwveiligheidszone / 

gevarenzone 

  

In M In M 

150 17 

160 18 

170 19 

180 20 

190 21 

200 22 
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Praktische situaties als voorbeeld: 

 

 
 

 

Afbeelding 1 

 

 

 
 

De bouwkraan of mobiele kraan is altijd op het bouwterrein gesitueerd. 



 

 

 

 8 

 

 

Afbeelding 2 

 

 

Invulplannen en overbouwingen: 

 

 

Voor te bouwen objecten, welke direct aan een belending grenzen, gelden de zelfde 

uitgangspunten. Het betreft zowel horizontale als verticale ontmoetingen van bestaande bouw en 

bouwactiviteiten. 

1. Een dak van een belending, welke aan een nieuw te bouwen object grenst, dient als 

bouwveiligheidszone ingericht te worden. Ook hier gelden de tabellen 1 en 2 voor klein 

vallend materiaal respectievelijk materieel. 

2. Bij invulplannen zal aan de op maaiveldniveau gerelateerde projectie van de 

bouwveiligheidszone mogelijk aanleiding zijn voor ontruiming van de belending. Zie 

afbeelding 3. 

3. Een alternatieve oplossing kan zijn dat alleen de bovenste verdiepingen ontruimd worden. 

Zie afbeelding 4. Het instellen van deze "veiligheidsbuffers" zal vanuit de logistiek, welke 

voortvloeit uit de gekozen bouwmethode, door de hoofdconstructeur van het werk vooraf 

beoordeeld / berekend moeten worden en ter goedkeuring bij 

DSO/BTD/constructieafdeling ingediend moeten worden. 

4. Ingeval er zich kelders onder het maaiveld bevinden geldt de oppervlakte van de projectie 

op maaiveldniveau ook voor de onder maaiveld gelegen bouwlagen. 

 

 
Afbeelding 3                                                Afbeelding 4 
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Voor overbouwingen /overkluizingen ligt de moeilijkheidsgraad nog hoger. Een logistiek plan zal 

ook hier onderdeel uit moeten maken van de uitvoering. Alle fasen eisen hun eigen voorzieningen 

m.b.t. bouwveiligheid. Een uitgewerkt stappenplan geeft inzicht in de risico's / gevaarzettingen per 

bouwfase. Zie afbeelding 5 t/m 9. 

 

Ontwerp: 

                                             
                                             Afbeelding 5: te bouwen object 

 

 

Het bouwen van de kolommen: 

                                         
                                           Afbeelding 6: eerste fase 

 

 

Het bouwen van de eerste vloer boven de belending: 

                                     
                                       Afbeelding 7: tweede fase 
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Het bouwen van de eerste en tweede verdieping: 

                                       
                                        Afbeelding 8: derde fase 

 

 

Het bouwen van de derde en vierde verdieping: 

                                      
                                        Afbeelding 9: vierde fase  

 

 

 

Het instellen van bouwveiligheidszones leidt bij overbouwingen in beginsel altijd tot het buiten 

gebruik stellen van de belending(derden). 

 

Bij overbouwingen kan er ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid van het instellen 

van "veiligheidsbuffers". Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden: 

1. De controle van de remmende weerstand van de onderliggende constructie zal ook hier 

vooraf door de hoofdconstructeur van het werk beoordeeld / berekend moeten worden en 

ter goedkeuring bij DSO/BTD/constructieafdeling ingediend moeten worden. 

2. De omvang en de massa’s van de te hijsen voorwerpen en het kunnen voorkomen van 

valhoogte (door bijvoorbeeld de lasten laag boven het vloeroppervlak horizontaal te 

verplaatsen) zijn hierbij richtinggevend voor eventuele mogelijkheden om boven in 

gebruik zijnde belendingen(derden) hijswerkzaamheden uit te voeren.  
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3. Het hijsen en het plaatsen van bouwdelen aan de rand van het te bouwen object zijn alleen 

toegestaan wanneer de hijszone hier op is aangepast. Deze aanpassing is het gevolg van de 

mogelijkheid dat het te plaatsen element / bouwdeel(BD) zich horizontaal buiten de in 

aanbouw zijnde overbouwing bevindt. De bouwveiligheidszone wordt dan tijdelijk 

vergroot(A + ΔA). Er zal veelal gekozen worden voor een vergrote bouwveiligheidszone. 

Zie als toelichting afbeelding 10 en 11. 

4. De verblijfsruimten van de belending, welke zich onder de veiligheidsbuffers bevinden, 

moeten te allen tijde over twee onafhankelijke vluchtroutes beschikken. Zie als toelichting 

afbeelding 12. 

 

Het toepassen van de optionele veiligheidsbuffers in combinatie met de bouwveiligheidszones in 

fase 2: 

                                           
                                            Afbeelding 10: tweede fase  

 

 

Het toepassen van de optionele veiligheidsbuffers in combinatie met de bouwveiligheidszones in 

fase 4: 

                                      
                                       Afbeelding 11: vierde fase  
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De plattegrond van bouwfase 2 is weergegeven in afbeelding 12. Om het gebouw toegankelijk te 

houden dienen er ten minste twee toegangen gecreëerd te worden die de bouwveiligheidszone(s) 

doorkruisen. Deze doorgangen moeten corresponderen met de vluchtroutes en ten minste een 

breedte hebben van 2x A. Er mag uitsluitend boven één bypass gehesen worden om een veilige 

toegang en ontvluchting van de belending mogelijk te maken. De bypass dient te allen tijde van 

een afdekking, die geschikt is tegen kleine vallende voorwerpen van 50 N, te zijn voorzien. 

 

                                          
                                            Aflbeelding 12: plattegrond tweede fase 

 

 

 

 

 

31 januari 2006; 

TOBB: vastgesteld 2 februari 2006. 

 

Vincent Hilhorst  070-3534133 of mail vincent.hilhorst@denhaag.nl 
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Hans Strijland 

Marius Waasdorp 
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