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Controlepunten Coördinatie ontwerp 

Instructies en raadgevingen met betrekking op het ontwerp 
 
 
Het overlopen van volgende punten moet resulteren in een reeks preventiemaatregelen.  
Deze maatregelen zullen verband houden met de uitvoering en de latere onderhoudsfase. 

 
1. Controlepunten bouwwerk ontwerp 

 
Onderwerp Ja Nee Nvt maatregel 
Ramen – glas X   Rekening te houden met nieuwe glasnorm NBN S 23-002 (STS 38) inzake eisen 

bescherming tegen doorvallen en verwondingen. 
Borstweringen aan 
ramen, dakrand, … 

X   Borstwering te voorzien volgens de norm NBN B 03-004 ‘Borstwering van gebouwen’. 

Leuningen   X 

 
 

Platte daken X   Leeflijn te voorzien op dak niveau, leeflijn moet voldoen aan de EN 795 C norm. 
Vasthechtingspunten moeten voldoen aan NBN EN 4795. 

Lopen er 
waterpartijen tot 
aan de 
gevelvlakken? 

  X  

Zijn er niet te veel 
verspringende 
geveldelen zodat 
een gevelsteiger 
normaal 
opgebouwd kan 
worden? 

X   In- & uitsprongen aanwezig, maar bouwen gevelsteiger blijft mogelijk. 

Kunnen de 
overhangende 
(glas) gedeelten of 
niet door 
gevelsteiger 
toegankelijke delen 
door een 
hoogtewerker 
bereikt worden? 

  X  

Ramen verdieping X   Zijn alle ramen op de verdieping opendraaiend? 
Indien JA: eventueel aan te passen of leuning te voorzien voor opendraaiende delen. 
Tijdens werken ook borstwering voor alle openingen aan te brengen. 
Borstweringen te voorzien volgens de norm NBN B 03-004 ‘Borstwering van 
gebouwen’. 

Verhuis   X  
Onderhoud dak X   Leeflijn te voorzien op dak niveau, leeflijn moeten voldoen aan de EN 795 C norm.  

Toegang tot het dak nog te bespreken.  
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2. Controlepunten coördinatie  
 

Onderwerp Ja Nee Nvt maatregel 

Gevelsteigers X   Steigers moeten worden geplaatst door aannemer: eveneens op te 
vragen zijnde: 
 

a. Gebruiksaanwijzing 
b. Berekeningsnota 
c. Montage- en demontageplan 

 

Signalisatie X   Signalisatiebord IN- & UITRIT vrachtwagens te plaatsen aan straat door 
hoofdaannemer. 

Verkeersmaatregelen en 
verkeerssignalisatie 

X   Toegankelijkheid site voor groot vervoer. 
Werfplan (inrichting en signalisatie) door hoofdaannemer voor te 
leggen. Aannemer moet contact nemen met gemeentelijke overheid 
en politie voor gemeentelijke voorschriften en signalering. 

Is er sprake van recht van 
doorgang tijdens 
werkzaamheden? 

X   Doorgang voor voetgangers en fietsers steeds vrijhouden. 
De nodige signalisatie plaatsen om deze weggebruikers op de hoogte 
te brengen van de werken. Signalisatieplan opstellen. Maatregelen ter 
bescherming van derden. Doorgangen beschermen tegen vallende 
voorwerpen. 

Aan- & afvoer groot materiaal 
(heistelling, bouwkraan, 
transportelementen) 

X   Signalisatieplan opstellen en laten goedkeuren door de bevoegde 
instanties, signalisatie volgens plan aanbrengen. 
Tijdelijke verkeersvoorzieningen aanbrengen en signaleren. 

Bouwplaats afbakening en 
wegafzettingen (beperkingen) 

X   Werfafsluiting te voorzien, zie ook gemeentelijke bepalingen (hoogte, 
materiaal, al dan niet volledig gesloten). 

Situeert de bouwplaats zich in 
de omgeving van 
risicogroepen 

X   Opletten bij in- en uitrijden van de bouwplaats, signalisatie voorzien! 

Is er vandalisme te vrezen? X   Werfafsluiting te voorzien en steeds af te sluiten. 

Wordt de site niet belemmerd 
door natuurelementen 
(bomen, vijver) is er 
overstromingsrisico? 

 X   
 
 

Werfinstallaties: 

• Toegang werfwegen 
en parking 

• Sanitaire installaties 

• Werfburelen 

• Werkplaatsen 

• Opslagplaatsen 

X   Hoofdaannemer moet de wettelijke verplichte installaties aanbrengen 
en ter beschikking stellen gedurende de volledige werfperiode. 

Valgevaar, belemmering van 
doorgang voor aanpalende 
percelen 

X   Werfafsluiting plaatsen met de nodige signalisatie. 
Voetpad en rijstrook vrijhouden. 

Verzakking van aanpalende 
percelen tgv uitgravingen of 
voor beschadiging aan 
bestaande gebouwen tgv 
trilling 

  X  

Geluidsoverlast X   Bij werken rekening houden met bewoners (gebruikers) aanpalende 
gebouwen. 

Ondergrondse leidingen   X  

Opslag van brandbare en/of 
explosieve stoffen 

  X  

Afbraakwerken X   Wettelijke verplichtingen respecteren (collectieve en persoonlijke 
beschermingsmaatregelen). 
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Is er sprake van aanwezigheid 
gevaarlijk materiaal/afval? 
*asbest 
*PCB’s 
*bodemverontreiniging 
*… 

X   Asbestinventaris conform wetgeving op te maken. 
Gerichte voorlichting en instructies geven (in samenspraak met de 
arbeidsgeneesheer). 
Regelmatig metingen uitvoeren. 
Omwonenden inlichten over eventueel te nemen maatregelen. 
PBM’s ter beschikking stellen en toezien op het gebruik. 
Machines met overdrukcabines en filters gebruiken. 
Maatregelen nemen om materieel eerst te reinigen alvorens het de 
werf verlaat. 

Keuringsverslag hijsmiddelen X   Hijsmiddelen zonder indienststellingsverslag en periodiek 
keuringsverslag worden op de werf niet toegelaten. 

Veiligheidsfuncties bv. 
kraanbestuurders 

X   Alle bekleders van veiligheidsfuncties hebben hiervoor de gepaste 
opleiding met als minimum bewijs een schriftelijk document 
ondertekend door hun werkgever. 

Werforganisatie en 
werfinrichting 

X   De hoofdaannemer moet aan de veiligheidscoördinator het 
werfinrichtingsplan voorleggen. 
De werf wordt minimaal wekelijks grondig opgeruimd. Bij overtreding 
zal een externe firma aangesteld worden voor de opkuis op kosten van 
de in gebreke zijnde aannemer. 
De hoofdaannemer voorziet voldoende verlichting op de werf. 

Planning X   De planning moet aan de veiligheidscoördinator voorgelegd worden 
om overlappingen na te gaan en hieromtrent de nodige opmerkingen 
te kunnen formuleren. 

Gevelsteigers X   De hoofdaannemer organiseert het volledige gebeuren rond het 
collectief gebruik van de gevelsteiger. Opgelet: opleiding voor 
monteurs EN gebruikers. 

Ladders X   Enkel ladders in goede staat worden op de werf toegelaten. 

Collectieve bescherming (aan 
dakranden, trappen, 
openingen, …) 

X   De collectieve bescherming wordt geplaatst door de aannemer die als 
eerste met het gevaar zou geconfronteerd worden. De bescherming 
blijft ter plaatse over de activiteiten heen tot de definitieve 
bescherming aanwezig is of tot de veiligheidscoördinator toestemming 
geeft de bescherming weg te halen. OPGELET: de randafschermingen 
aan lage ringbalken en verdiepingsvloeren te plaatsen voor er enige 
activiteit op de verdiepingsvloer plaats vindt. 

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

X   PBM’s worden zoals wettelijk verplicht door iedereen gedragen. 

Aanwezige 
leidingen/kabels/rioleringen/ 
*brand of ontploffingsgevaar 
*te zware boven belasting 
*beschadiging 
*elektrocutie 

X   Opvragen van de liggingsplannen van de leidingen – KLIM/KLIP. 
Proefsleuf graven. 
Ligging van de leidingen detecteren en signaleren. 
Eventueel leidingen laten weghalen of verplaatsen, contact opnemen 
met eigenaar/beheerder. 
(eerst leidingen buiten dienst stellen – procedure opstellen!) 
Rijplaten gebruiken. 
Kabels en leidingen ondersteunen, ophangen, geleiden en afschermen. 

Elektrocutie door contact met 
bovengrondse leidingen 

  X Eventueel leidingen laten weghalen of verplaatsen, contact opnemen 
met eigenaar/beheerder. 
Veiligheid gabarit aanbrengen. 
Veiligheidszone respecteren. 
Bouwkranen uitrusten met begrenzers, anti bot systeem en/of 
signaalgevers. 

(tijdelijke) elektrische 
installaties 

X   Enkel goedgekeurde elektriciteitsmasten mogen op de werf aanwezig 
zijn. Definitieve aansluiting (meetgroep op definitieve plaats in het 
gebouw) moet de voorkeur krijgen. 
Werfkasten zijn conform de norm NBN EN60439-4, AREI art 95 en art 
253 tem 258) en minimaal jaarlijks gekeurd. 
Alle elektrisch materiaal (snoeren, contactdozen, …) moeten conform 
zijn (geschikt voor op bouwplaatsen) zie o.a. veiligheidsnota NAVB nr. 
95. 
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Opmerking: 
 

• Deze opsomming is niet limitatief, de aannemer zal iedere werksituatie inschatten en 
desnoods bijkomende maatregelen voorstellen en nemen. De vermelde en desbetreffende 
preventiemaatregelen zijn steeds van toepassing. 

• Iedereen op de werf dient zich te houden aan de wetgeving (ARAB, CODEX, VLAREM, WET OP 
HET WELZIJN,…). 

• De veiligheidscoördinator moet betrokken worden bij alle etappes en moet alle informatie 
krijgen zodat hij zijn opdracht kan uitvoeren. 

• Indien geen reactie of niet ondertekend terugsturen van dit verslag binnen de 8 
kalenderdagen wordt verondersteld dat dit verslag en de bijhorende werkwijzen op 
aanbevelingen opgevolgd en nageleefd worden. 

• Als belangrijkste aandachtspunt wordt genoteerd dat het plaatsen van een stelling rond-
om-rond het bouwproject vereist is, en dit uit hoofde van collectieve beveiliging van de 
gevel- en dak werken. 

 
 
 
 
Wim Van Der Schueren 
Veiligheidscoördinator 

 


