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In een VG-document zijn ten minste vermeld: ( bron: Arbeidsomstandighedenregeling) 

 
a) een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de installatie en de werkzaamheden die 

worden uitgevoerd, met inbegrip van de voorzieningen die in het ontwerp zijn opgenomen 
ter uitsluiting of vermindering van de risico's; 

b) in aanvulling op onderdeel a, de informatie, bedoeld in bijlage IV bij deze 
Arbeidsomstandighedenregeling; 

c) het brandbestrijdingsplan en de maatregelen ter beperking van brand; 
d) de informatie, bedoeld in onderdeel c, is gebaseerd op de opgave, bedoeld in artikel 2.42f, 

eerste lid, onder a, van het Arbo- besluit; 
e) een opgave van de acceptatiecriteria; 
f) een lijst van alle geïdentificeerde en geanalyseerde risico's, als bedoeld in bijlage VI bij deze 

regeling; 
g) een specificatie van de bronnen, die zijn gebruikt bij het identificeren, analyseren en 

evalueren van de risico's, en hoe de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bronnen is 
vastgesteld; 

h) een beoordeling van de doeltreffendheid en geschiktheid van het VG-zorgsysteem voor de 
installatie; 

i) een samenvatting, in niet-technische terminologie, van het onderzoek, bedoeld in bijlage VI 
en VII bij deze regeling, dat is verricht in het kader van het opstellen van het VG-document; 

j) een opgave van de noodzakelijk geachte risicoverminderende maatregelen, en het 
daarvoor verrichte onderzoek; 

k) een opgave van de prestatienormen; 
l) de grenzen waarbinnen de gebruikte apparatuur en beheerssystemen normaal kunnen 

functioneren; 
m) een plan met tijdpad voor de realisatie van de maatregelen, bedoeld in onderdeel j; 
n) een toetsing van de vermelde risico's aan de acceptatiecriteria; 
o) een toetsing van de prestaties van (de delen van) de procesinstallatie, van apparatuur en 

van beheerssystemen aan de prestatienormen, en 
p) een schriftelijke verklaring dat de risico's ten minste binnen de van tevoren vastgestelde 

acceptatiecriteria en prestatienormen vallen. 
 
De operator coördineert de uitvoering van alle maatregelen inzake veiligheid en gezondheid en 
geeft in het VG-document het doel, de maatregelen en de wijze van uitvoering van deze 
coördinatie aan. 
 
Het VG-document wordt herzien bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing. 
 
Een afschrift van het VG-document wordt gezonden aan de ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan, aan de belanghebbende 
werknemers. 
 
De werkzaamheden worden overeenkomstig het VG-document uitgevoerd.  
Een exemplaar van het VG-document is bij de aardwarmte-installatie aanwezig. 
 

 


