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Tekstvoorstel risicobeheersing ontplofbare oorlogsresten UAV-GC  

 

1.1 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten  

1.1.1 Doelstelling 

 

1.1.1.1 Doelstelling 

Het borgen van de veiligheid van werknemers (inclusief zelfstandig ondernemers) en de omgeving ter 

zake de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

 

1.1.1.2 Activiteiten  

 Opdrachtnemer wordt verplicht zorg te dragen dat er adequate beheersmaatregelen worden 

getroffen met betrekking tot gedefinieerde risico’s welke worden veroorzaakt door de uit te voeren 

werkzaamheden in relatie tot mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten.  

 De Opdrachtnemer dient alle benodigde activiteiten uit te voeren om de verplichting na te komen 

en de daarbij behorende producten en diensten te leveren conform eisen Opdrachtgever. 

 

1.1.1.3 Verrekenmethode ontplofbare oorlogsresten 

 Door de Opdrachtnemer wordt in de V&G uitvoeringsfase (VG-U) een plan opgesteld met daarin 

de beheersmaatregelen met betrekking tot de geïnventariseerde risico’s voortkomend uit de 

Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten. 

 De eventuele extra uitvoeringskosten voor deze beheersmaatregelen, worden in bouwteam nader 

bepaald en zullen ten laste worden gebracht van de stelpost met een maximum bedrag van €XXX. 

 

 Indien uit het detectieonderzoek volgt dat benaderwerkzaamheden benodigd zijn, heeft 

Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding conform paragraaf 44 UAV-gc, voor de volgende 

activiteiten (de overige werkzaamheden dienen te zijn opgenomen in de aanneemsom): 

 benaderen (enkel voor het benaderen van tijdens het detectieonderzoek gelokaliseerde 

significante objecten); 

 identificeren; 

 tijdelijk veilig stellen situatie; 

 Overdracht aan EOD. 

 

1.1.1.4 Proceseisen 

 

Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten 

 Als binnen het project grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd zijn mogelijk 

achtergebleven ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog beoordeeld als potentieel 

risico tijdens de uitvoering van het project. 

 Op basis van artikel 2.26, 2.28 en 4.10 van het Arbobesluit heeft Opdrachtgever in de V&G 

ontwerpfase (VG-O) een Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten uit laten 

voeren volgens het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten 

of daaraan minimaal gelijkwaardig.  

 Opdrachtnemer actualiseert de Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten indien de door hem 

gekozen werkmethodiek afwijkt van de door Opdrachtgever in de V&G Ontwerpfase gekozen 

uitgangspunten. 

 De Opdrachtnemer dient de uitgevoerde Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten te toetsen in het 

kader van het Arbobesluit artikel 4.1.b (zorgplicht werkgever).  
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Aanbesteding 

 Met inschrijving accepteert Opdrachtnemer de Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten 

ontwerpfase.  

Werkvoorbereiding 

 Door de Opdrachtnemer wordt in de V&G uitvoeringsfase (VG-U) een plan opgesteld met daarin 

de beheersmaatregelen met betrekking tot de geïnventariseerde risico’s voortkomend uit de 

Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten. 

 Indien de beheersmaatregel bestaat uit het opsporen van ontplofbare oorlogsresten dan wordt dit 

vertaald in een projectplan Opsporen ontplofbare oorlogsresten conform de vigerende versie van 

het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten welke als deelplan aan 

het VG-U plan wordt toegevoegd. Het opsporen van CE is voorbehouden aan gecertificeerde 

opsporingsbedrijven conform het vigerende Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare 

oorlogsresten. 

Detectieonderzoek 

 De Opdrachtgever kan ingeval van een detectieonderzoek besluiten dat door Opdrachtnemer toe 

te passen detectiemethode(n) eerst worden gevalideerd. 

Benaderwerkzaamheden 

 Indien onverhoopt ontplofbare oorlogsresten worden aangetroffen, dient de Opdrachtnemer 

terstond de Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van ontplofbare 

oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

1.1.1.5 Input van Opdrachtgever 

 Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten conform de vigerende versie van het Certificatieschema 

Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten of minimaal daaraan gelijkwaardig; 

 Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten conform de vigerende versie van het Certificatieschema 

Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten of minimaal daaraan gelijkwaardig; 

 Specificaties geografische data ontplofbare oorlogsresten.  

 

1.1.1.6 Door Opdrachtnemer te leveren producten en diensten 

 rapportages dienen te worden opgesteld conform het bepaalde hieromtrent in het vigerende 

versie van het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Het betreft 

één of meerdere van de volgende rapportages: 

 VG-U plan (onderdeel ontplofbare oorlogsresten); 

 Projectplan conform Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten; 

 Detectierapportage CE (inclusief ruwe detectiedata); 

 Proces-verbaal van oplevering ontplofbare oorlogsresten; 

 Alle rapportages ter zake ontplofbare oorlogsresten dienen ter Acceptatie aan Opdrachtgever te 

worden aangeboden. 


