Onderwerp: Generieke Poort Instructie (GPI)
Aan:
Doel:
Het doel van de generieke Poort Instructie (GPI) is veilig gedrag op de bouwplaats te verbeteren door
een uniforme en heldere poortinstructie.
Vanaf 16 April 2018 accepteert Dura Vermeer de nieuwe GPI als generieke poortinstructie op alle nieuwe
startende projecten. De GPI is vanaf dat moment gelijkwaardig aan de huidige poortinstructies, maar niet
verplicht.
Vanaf 1 April 2019 is de GPI verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht op bouwplaatsen van
DuraVermeer.
Initiatief
De GPI is een initiatief van alle bedrijven die zijn aangesloten bij de Governance Code en wordt bij al
deze bedrijven verplicht op bouwplaatsen in Nederland.
De GPI geldt voor medewerkers van de hoofdaannemers, onderaannemers, leveranciers,
opdrachtgevers, vertegenwoordigers en ingenieursbureaus, ingehuurde- en ingeleende krachten die op
de bouwplaats werkzaamheden verrichten
De GPI is in zes talen te volgen: Nederlands, Engels, Duits, Pools, Roemeens en Turks.
De toets is in 17 talen te maken: Nederlands, Grieks, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Litouws,
Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans, Turks, Bulgaars, Kroatisch, Russisch.
Bezoekers, die onder begeleiding een bouwplaats op gaan, hoeven niet in het bezit te zijn van een GPI.
Wél is het voor bezoekers verplicht, om naast het opvolgen van de aanwijzingen van de begeleider,
vóóraf de Veiligheidsfilm te bekijken over de veiligheidsrisico's en veiligheidsregels op de bouwplaats.
Deze film is vanaf 1 mei 2018 op de homepage van “Explain” te vinden. Men kan worden gevraagd een
formulier te ondertekenen waarin wordt verklaard de “Veiligheidsfilm bezoeker bouwplaats” te hebben
gezien.
Wat betekent dit voor u?
Kosten: € 8,75, excl. BTW, p.p. zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
Aanschaf van inlog codes en toets: https://gpi.explainsafe.nl/ (Webshop)
Er zijn 2 soorten GPI’s beschikbaar bij “Explain” namelijk de GPI Infra en de GPI Bouw. De GPI Infra is
bedoeld voor Infra projecten en de GPI Bouw is bedoeld voor Bouw projecten. Het kan dus noodzakelijk
zijn dat uw medewerkers beide GPI moeten volgen.
Instructie en toets
U volgt via internet thuis of op kantoor de GPI en doet aansluitend de toets voordat u naar de bouwplaats
gaat. De GPI bestaat uit video- en animatiefragmenten met oefenvragen en duurt ongeveer 13 minuten.
Daarna volgt een toets die bestaat uit 10 vragen. De instructie kan oneindig herhaald worden en de toets
3 keer per inlogcode. Totaal inclusief registratie, instructie en toets kost het ongeveer 25 minuten aan tijd.
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Certificaat
Als de toets succesvol is afgelegd (minimaal 8 van de 10 vragen goed), ontvangt u een certificaat dat één
jaar geldig is. Het toetsbewijs wordt opgenomen in een centraal register en moet bij de poort van een
bouwplaats getoond kunnen worden. Zonder certificaat is er vanaf 1 april 2019 geen toegang tot de
bouwplaats mogelijk bij de bedrijven die aangesloten zijn bij de Governance Code. www.gc-veiligheid.nl.
Let op: het blijft verplicht om een geldig legitimatiebewijs te tonen (paspoort of identiteitsbewijs, géén
rijbewijs). Het kan nog steeds voorkomen dat men aan de poort van een bouwplaats een aanvullende
project specifieke instructie geeft. Dit kan een document zijn, een projectflyer, film of een kaartje met
instructies. Dit zal geen herhaling zijn van de zaken die in de uniform poortinstructie worden behandeld.
Meer informatie over:
Governance Code, zie: www.gc-veiligheid.nl.
GPI en de toets, zie: https://gpi.explainsafe.nl/ óf bekijk de animatiefilm over het doel van de GPI.
Certificaat controleren in register, zie: https://gpi.explainsafe.nl/exam-register/search.
Veel gestelde vragen (FAQ), zie: https://gpi.explainsafe.nl/faq.
Bezoekers Film, zie: Veiligheidsinstructie bezoekers
Bijlage: Overzicht “welke personen worden verplicht om de GPI te volgen”:
Type

Doel

Contractvorm

GPIINFRA

GPI-BOUW

1

Werken op de
bouwplaats of
binnen een
verkeersafzetting

Eigen medewerkers met
VCA en VCA-Vol
certificaten

Ja

Ja

Inhuur

Ja

Ja

Inleen

Ja

Ja

Onderaanneming

Ja

Ja

2

Bezoek bouwkeet

N.v.t.

Nee

Nee

3

Leveren op
bouwplaats of
verkeersafzetting
(“achter bord met
veiligheidsinstructie”)

N.v.t.

Ja

Ja

4

Bezoek bouwplaats
onder begeleiding

N.v.t.

Nee

Nee

5

Afgifte buiten
bouwplaats

N.v.t.

N.v.t.

Nee
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Bezoekers
GPI

Ja

Ja
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