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VEILIGHEIDSBELEID EN DOELSTELLING 
 
 
Veiligheid vormt een geïntegreerd deel van elke opdracht. 
 
 
Het naleven van de veiligheidsvoorschriften is één van de absolute voorwaarden waaronder de 
werkzaamheden mogen uitgevoerd worden. Daarom moeten alle verantwoordelijken van de hiërarchische 
lijn er strikt op toezien dat de regels, zoals ze werden vastgelegd in  het specifieke Veiligheids- en 
Gezondheidsplan dat ondertekend werd door een verantwoordelijke van elke aannemer, worden nageleefd 
(zie punt 4.1). 
 
Het gevoerde beleid is dan ook gesteund op ieders plicht onveilige situaties te melden indien ze niet zelf 
kunnen verholpen worden. Het is bijgevolg verboden om in onveilige omstandigheden het werk (verder) uit 
te voeren. 
 
In het kader van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.), de CODEX en het Algemeen 
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) worden in dit document de veiligheids- en 
gezondheidsinstructies opgenomen die strikt nageleefd moeten worden op de bouwplaats om het 
voornoemd doel te bereiken. 
 
Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP) moet steeds op de werf aanwezig zijn. 
 
 
Voor de veiligheidscoördinator, 
 

 
 
 
 
 

STABITEC bv 
Wim Van Der Schueren     
 
Datum: 
13/09/2021 – Initiële versie 
24/09/2021 – Aangepaste versie 
27/09/2021 – Aangepaste versie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VC I VGP – Veiligheids- & gezondheidsplan  210270- Pagina 4 van 53 

 

INHOUD 

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE INLICHTINGEN. ...................................................................................................................... 5 

1.1. BESCHRIJVING VAN HET TE REALISEREN PROJECT....................................................................................................... 5 
1.1.1. KORTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT. ................................................................................................................ 6 
1.1.2. ADRES BOUWPLAATS: ............................................................................................................................................... 8 
1.1.3. PLANNING/DUUR VAN DE WERKEN: ........................................................................................................................ 8 
1.1.4. AANTAL WERKNEMERS: ............................................................................................................................................ 8 
1.1.5. ONTWERPPLANNEN .................................................................................................................................................. 8 
1.1.6. ASBESTINVENTARIS ................................................................................................................................................... 8 
1.2. LIJST MET NAMEN EN ADRESSEN VAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJEN .................................................................... 9 

HOOFDSTUK 2 : UITVOERING V. D. OPDRACHT VEILIGHEIDSCOORDINATIE .................................................................... 14 

2.1. COÖRDINATOR TIJDENS “HET ONTWERP VAN HET BOUWWERK”. ........................................................................... 14 
2.2. COÖRDINATOR TIJDENS “VERWEZENLIJKING VAN HET BOUWWERK”. ..................................................................... 14 
2.3. DE RISICOANALYSE EN INTEGRATIE VAN DE PREVENTIEPRINCIPES : ........................................................................ 15 

HOOFDSTUK 3 : VOORAFGAANDE KENNISGEVING........................................................................................................... 15 

HOOFDSTUK 4 : ORGANISATIE VAN DE HULPVERLENING. ............................................................................................... 16 

4.1. MAATREGELEN IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL. ......................................................................................................... 16 
4.2.  MAATREGELEN IN GEVAL VAN EEN ARBEIDSONGEVAL. ........................................................................................... 16 
4.2.1. INSTRUCTIE ............................................................................................................................................................. 16 
4.2.2. KENNISGEVING VAN ARBEIDSONGEVALLEN ........................................................................................................... 17 
4.2.3. INVENTARIS VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN ........................................................................................................... 17 

HOOFDSTUK 5. : PREVENTIEMAATREGELEN..................................................................................................................... 19 

5.1. DE ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN .............................................................................................................. 19 
5.2. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VAN TOEPASSING OP DEZE WERF (RA) ...................................................... 31 

HOOFDSTUK 6: DOCUMENTEN TE BEZORGEN DOOR AANNEMER ................................................................................... 32 

6.1. IDENTIFICATIE VAN DE AANNEMER ........................................................................................................................... 33 
6.2. INTENTIEVERKLARING ................................................................................................................................................ 34 

HOOFDSTUK 7. AF TE LEVEREN DOCUMENTEN DOOR DE AANNEMER MINSTENS 14 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE 
WERKEN ............................................................................................................................................................................ 35 

 

 
 

Noot: 
Na ontvangst van de bijkomende documenten zoals bestek, meetstaat, asbestinventaris,… wordt dit V&G-
plan desgevallend aangepast. 

Documenten ter beschikking gesteld aan STABITEC bv voor de opmaak van dit veiligheids-en 
gezondheidsplan: 

Document: Ontvangstdatum: 

Architectuurplannen  03/09/2021 



 

VC I VGP – Veiligheids- & gezondheidsplan  210270- Pagina 5 van 53 

 

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE INLICHTINGEN. 
 
1.1. Beschrijving van het te realiseren project 
 
 
TER INLEIDING VOOR ALLE BOUWPARTNERS – BELANGRIJK ! 
 
Tijdens volgende voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen dient de coördinator-verwezenlijking 
uitgenodigd te worden: 

 
- start van de werken 
- asbestverwijdering 
- afbraakwerken 
- gelijktijdige activiteit van verschillende aannemers 
- werken op hoogte met valgevaar van meer dan 2m 
- dakwerken 
- einde van de werken 

  
De opdrachtgever/bouwdirectie belast met de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking informeert 
de coördinator verwezenlijking zo spoedig mogelijk over de aanvang van de bovenstaande kritieke fasen en 
dit ten minste minimaal één week voor de voorziene startdatum van deze werken. 
 
De veiligheidscoördinator dient tevens op de hoogte te worden gebracht van de volgende fasen van de 
werken: 

- bij de eerste werken van elke aannemer die bij de uitvoering van de werken betrokken is. 
- indien er werkzaamheden geschieden waar specifieke vooraf te voorziene risico’s aanwezig zullen 

zijn, zoals bij: 

• de aanvang van de dak werken 

• … 
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1.1.1. Korte beschrijving van het project. 
 
 
Het betreft het restaureren van de oude abdij Drongen – dwarsvleugel & deel C-vleugel (fase 5). 
 
Dit omvat: 

- inrichting van de werf / bouwplaats 
- dakwerken 
- schrijnwerk en aanverwante gevelwerken 
- binnenafwerking 
- schilderwerken 
- gevelsluiting 

 
Omschrijving van de werken volgens artikel 2 § 1 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 
 
Volgende bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde zijn voor de betreffende TMB van 
toepassing: 

Nr. Bouwwerk of werk van burgerlijke bouwkunde VT 

1 Graafwerken  

2 Grondwerken X 

3 Funderings- en verstevigingswerken  

4 Waterbouwkundige werken  

5 Wegenwerken  

6 Plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolering, gasleidingen, elektriciteitskabels, en 
tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan, door andere in deze lijst bedoelde werken 

X 

7 Bouwwerken  

8 Montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen  

9 Inrichtings- of uitrustingswerken X 

10 Verbouwingswerken  

11 Hernieuwbouw  

12 Herstellingswerken  

13 Ontmantelingswerken X 

14 Sloopwerken  

15 Instandhoudingswerken  

16 Onderhouds-, schilder- en reinigingswerken X 

17 Saneringswerken  

18 Afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer voornoemde werken X 
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Omschrijving van de werken volgens artikel 26 § 1 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 
Volgende werkzaamheden zijn voor de betreffende TMB van toepassing: 
 

Nr. Werkzaamheden VT 

1 Werkzaamheden die de werknemers aan gevaren van bedelving, wegzinken, of vallen blootstellen, 
gevaren die bijzonder vergroot worden door de aard van de werkzaamheden of van de aangepaste 
procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken 

 

2 Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan asbest, chemische of biologische agentia die 
een bijzonder risico voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden 

X 

3 Werkzaamheden met ioniserende stralingen  

4 Werkzaamheden in de nabijheid van elektrische hoogspanningslijnen of –kabels of van leidingen 
onder een inwendige druk van 15bar of meer 

 

5 Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan een risico op verdrinking  

6 Ondergrondse werken en tunnelwerken  

7 Werkzaamheden met duikuitrusting  

8 Werkzaamheden onder overdruk  

9 Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt  

10 Werkzaamheden i.v.m. de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen  

 

A Graven van sleuven of putten van meer dan 1.2m diepte en het werken aan of in deze putten  

B Werken in de onmiddellijke nabijheid van materialen zoals drijfzand of slib  

C Werken met valgevaar van een hoogte van 5 meter of meer X 

 
 
Zoals gestipuleerd in art 26, §1 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen, dient er een volledig VGP 
worden opgesteld en bijgehouden voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar één of meerdere van 
voornoemde werkzaamheden wordt uitgevoerd. Zo niet is een vereenvoudigd VGP van toepassing. 
 
 
Deze risicoanalyse kan/zal in overleg met de betrokken partijen verder uitgewerkt worden tijdens de 
werken, rekening houdende met de evolutie en thans ongekende uitvoeringsrandvoorwaarden. 

 
Indien de inschrijvende aannemer niet akkoord kan gaan met de aangehaalde veiligheidsmaatregelen, 
dient hij dit te vermelden bij zijn inschrijving : hij somt zijn desbetreffende opmerkingen op, motiveert 
deze en stelt alternatieve veiligheidsvoorzieningen voor. De optredende veiligheidscoördinator, zal 
deze vervolgens evalueren, teneinde het advies te kunnen integreren in het aanbestedingsverslag 
(nazicht der inschrijvingen).  
Indien geen opmerkingen worden geformuleerd, impliceert dit dat hij zich door zijn inschrijving akkoord 
verklaart met de inhoud van dit document.  
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1.1.2. Adres bouwplaats: 
 
Drongenplein 26, 9031 Drongen. 

 

 
 
1.1.3. Planning/Duur van de werken: 
 
Bij aanbesteding dient er een planning met een vastgestelde uitvoeringstermijn te worden voorzien. Tijdens 
de opmaak van dit document is het uitvoeringstermijn nog niet bekend. Deze termijn zal in het lastenboek 
vermeld staan.  
 
Voorziene startdatum = nog nader te bepalen 

Voorziene duur van de werken = nog nader te bepalen 

Voorziene datum van de voorlopige oplevering  = nog nader te bepalen 
 
 
1.1.4. Aantal werknemers: 
 
Vermoedelijke maximum aantal werknemers op de bouwplaats = nog nader te bepalen 
 
 
1.1.5. Ontwerpplannen 
 
Zie ontwerpplannen van de architect. 
 
 
1.1.6. Asbestinventaris  
 
Bij opmaak van het veiligheids- en gezondheidsplan was er nog geen asbestinventaris aanwezig. 
We adviseren om dit spoedig op te maken, zodat dit kan bezorgd worden aan de betrokken partners. 
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1.2. Lijst met namen en adressen van de tussenkomende partijen 
 

Naam van  
de partij 

Projectverantw Kantooradres Tel/GSM E-mail 

Bouwheer/opdrachtgever 

VZW oude abdij 
Drongen 

Voorzitter 
Dhr. Anton Sintobin 

Drongenplein 26   
9031 Drongen 

- directeur@oudeabdij.be  

Bouwdirectie belast met het ontwerp 

DD& architecten 
te Gent BV 

Arch. Hugo Deleu 
Lindenlei 15 
9000 Gent 

+32 (0)9 223 10 30 architecten@dden.be  

Bouwdirectie belast met de controle op de verwezenlijking 

DD& architecten 
te Gent BV 

Arch. Eva Maria Van 
Nuffel 

Lindenlei 15 
9000 Gent 

+32 (0)9 223 10 30 architecten@dden.be  

Bouwdirectie belast met de uitvoering 

     

Veiligheidscoördinator ontwerp & verwezenlijking 

Stabitec bv 
Wim Van Der 

Schueren 
Derbystraat 391 

9051 Sint-Denijs-Westrem 
+32 (0)9 390 87 75 

vc@stabitec.be 
wim.vanderschueren@stabitec.be 

Ingenieursbureau 

     

EPB-verslaggever 

     

Technische arbeidsinspectie 
FOD 

Werkgelegen-
heid, Arbeid op 
sociaal Overleg 
toezicht op het 
welzijn op het 

werk 

- - +32 (0)2 233 42 40 
tww.oost-

vlaanderen@werk.belgie.be 

Constructiv 

Constructiv - 
Koningsstraat 132 bus 1 

1000 Brussel 
+32 (0)2 209 65 65 info@constructiv.be 

Aannemer  

     

Aannemer  

     

Aannemer 

     

 
  

mailto:directeur@oudeabdij.be
mailto:architecten@dden.be
mailto:architecten@dden.be
mailto:vc@stabitec.be
mailto:wim.vanderschueren@stabitec.be
mailto:tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be
mailto:tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be
mailto:info@constructiv.be
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Volgende items worden benadrukt; deze dienen onverwijld in orde te zijn: 
 

- Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 cfr. ‘Het Ministerieel besluit van 25 
augustus 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ dienen te 
allen tijde nageleefd te worden.  

- Specifieke richtlijnen in het kader van de COVID-19-PANDEMIE dienen te allen tijde nageleefd te 
worden, zie bijlage.  

- Werfafsluiting: de werf dient steeds volledig afgesloten te zijn en ontoegankelijk gemaakt 
worden voor derden d.m.v. een permanente vaste afsluiting – tot het einde van de werf – 
eveneens te voorzien van de nodige pictogrammen. 

- De aannemer voorziet in een conforme werfinrichting: 
o Werflokaal conform reglementeringen voor personeel voorzien van sanitaire 

voorzieningen. 
o Werflokaal conform reglementeringen voor vergaderingen. 

- Bij valgevaar > 1,20m zijn leuningen steeds verplicht! 
- De aannemer dient een werfinrichtingsplan af te leveren aan het bouwteam. Hierin wordt oa. 

opgenomen; de te gebruiken toegangswegen, de gekozen plaatsen voor de werkposten 
(werfkeet, sanitair, signalisatie en afsluitingen), de oppervlakte nodig om het materiaal en de 
grondstoffen op te slaan, ...  

- De werf wordt wekelijks opgekuist. 
- De aannemer leeft de preventiebeginselen m.b.t. CBM en PBM nauwgezet toe. 
- De aannemer maakt voorafgaandelijk aan de werken zijn RA over. 
- De aannemer maakt alle technische fiches over m.b.t. zijn werkzaamheden. 
- De aannemer maakt foto’s afzonderlijk van alle stadia in het werk en documenteert dit in het AS-

Built dossier. 
- Coördinaten van onderaannemers worden eveneens overgemaakt. 
- De aannemer staat in voor de coördinatietaak met onderaannemer(s) voor wat de veiligheid 

betreft, hij informeert de aangestelde VC hierover maandelijks. 

- Nota: de door de kandidaat bouwdirecties uitvoering aan te leveren informatie bij indienen van 
hun offerte. In overleg met opdrachtgever is beslist dat deze documenten niet verplicht zijn aan 
te leveren bij het indienen van de offerte. Wel zullen deze documenten worden opgevraagd bij 
eventuele toewijzing 

- Bij de gevel – en dak werkzaamheden wordt over de volle tijd van de werkzaamheden een 
stelling voorzien (dienstig om te werken in de hoogte evenals beveiliging voor dakwerken). 

- De aannemer maakt volgende zaken visueel zichtbaar op de werf voor derden: 
o de “aangifte van werken“ 
o de noodnummers 
o Checkinatwork van toepassing voor werken in onroerende staat waarvan het bedrag 

minstens € 500.000 bedraagt. 
Alle info hieromtrent is beschikbaar op www.checkinatwork.be 
 

 
  

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/mb_2310.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/mb_2310.pdf
http://www.checkinatwork.be/
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Verantwoording gebruikte materialen en uitvoeringsmethode 
 
Met betrekking tot het ontwerp, het concept en de uitvoeringsmethode van het gebouw adviseert de 
veiligheidscoördinator-ontwerp om rekening te houden met volgende punten: 
 

- Werfinrichting : gelieve voor de start van de werken het werfinrichtingsplan voor te leggen aan de 
veiligheidscoördinator-ontwerp om rekening te houden met volgende punten: 

• Werfinrichting zelf: de werfomheining, werfketen, sanitair, toegang van de werf, … 

• Verkeer: intern aannemersverkeer (lossen van vrachtwagens, betonmolens, …), en extern 
verkeer (voetgangers, fietsers, algemeen verkeer, doorgangen, …). 

• Nooduitgangen tijdens constructie: indien er gebouwen in de onmiddellijke nabijheid zijn 
dient er op gelet te worden dat de eventuele evacuatiemogelijkheden van deze gebouwen 
niet in het gedrang komen. 

• Bij werken in de onmiddellijke nabijheid van gebouwen die nog in gebruik / bewoond zijn: 
o Gelieve een werfomheining te voorzien die volledig dicht is, en minimaal 1.8m hoog. 

De werfomheining dient te blijven staan totdat het gebouw volledig winddicht is. 
o Bij transporten (laden en lossen) van vrachtwagens dient er minstens 1 iemand extra 

aanwezig te zijn om het verkeer en de voetgangers in het oog te houden. Die 
begeleider moet direct in contact staan met de vrachtwagenbestuurder (oogcontact, 
walkietalkie, GEEN GSM!...) 
 

- In winterperiodes wordt er geadviseerd aan de hoofdaannemer om tijdelijke verlichting te 
voorzien, dewelke operationeel blijft totdat de werf volledig is afgewerkt. 
 

- Alle putten (zoals regenputten, septische putten, …) dienen ten allen tijde dicht te liggen. Beter is 
om bij het steken van de putten direct deksels te voorzien die draagkrachtig genoeg zijn. 
 

- Gedurende de volledige werk mag er niet boven personen of in gebruik zijnde gebouwen gehesen 
worden. 
 

- Renovatie:  
Asbest: indien men als bouwheer geen absolute zekerheid heeft over de volledige afwezigheid van 
asbest, dient de bouwheer een asbestinventarisatie aan te vragen. Het asbest dient afgebroken te 
worden conform het KB asbest. Tijdens de afbraak van asbest mogen er geen andere 
werkzaamheden uitgevoerd worden. Het asbest dient afgebroken te worden voordat de eigenlijke 
afbraakwerken starten. 

 
- Riolering: op de riolering is het aan te raden op regelmatige afstanden toezichtputten te voorzien, 

voldoende groot van afmeting zodat de rioleringen op een ergonomisch verantwoorde manier 
bereikbaar zijn. 
 

- Noodsituaties: binnendeuren sanitair en badkamer: gelieve deze deuren opendraaiend naar buiten 
te voorzien. Bij bewustzijnsverlies kan het slachtoffer voor de deur liggen, waardoor deze niet open 
kan. 

 
- Brandpreventie: geadviseerd om rookdetectors te voorzien in de gangen en de slaapkamers. In 

garages, keuken en living (haard, rokende personen, gourmet, …) zijn rookdetectors af te raden 
wegens te frequent vals alarm. Alhoewel op rookdetectors geen teken van radioactiviteit staat 
aangeduid, bevat deze toch nog een kleine hoeveelheid radioactieve stof. De leverancier en/of 
producent dient te worden doorgegeven aan de veiligheidscoördinator. Bij latere afbraakwerken 
dienen de rookdetectors terug te worden ingeleverd bij de leverancier. 
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- Leuningen algemeen: Zodra de valhoogte groter is dan of gelijk aan 1,20m (of minder indien zo 
voorgeschreven in het bestek), moet er een borstwering voorzien worden. 

• De minimale beschermingshoogte van leuningen (overloop, terrassen, platte daken, …) kan 
beperkt worden tot 1.10m.  Indien de valhoogte de 12m overtreft, dient de 
beschermingshoogte 1.20m te worden. Indien de leuning niet bestaat uit een vol paneel of 
muur, wordt geadviseerd om verticale spijlen te voorzien. Dan kan de leuning niet 
accidenteel beklommen worden als ladder. 

• De bouwheer wordt geadviseerd om de nodige afspraken te maken in verband met de 
constructie van tijdelijke leuningen. Uit ervaring blijkt dat in de meeste gevallen leuningen 
verdwijnen als de ruwbouwaannemer de werf verlaat. Gelieve als bouwheer de nodige 
stappen te ondernemen zodat er altijd leuningen blijven staan, van het begin van de werf 
tot de definitieve leuningen geplaatst zijn. Dit wordt best schriftelijk vastgelegd, bij het 
tekenen van het contract van de betrokken aannemers. Een leuning dient voorzien te 
worden op alle plaatsen waar een vrije val van 2m of meer mogelijk is. De leuning dient te 
bestaan uit een boven leuning op 1,1 à 1.2m, een tussenleuning op 40 à 50 cm en een plint 
van minimaal 15cm. De leuning dient afdoende stevig te zijn. 

 

- Er dient rond het project een stelling geplaatst te worden, die tevens kan gebruikt worden als 
collectieve valbeveiliging voor dak werkzaamheden. De stelling dient te blijven staan totdat de dak- 
en gevelwerkzaamheden beëindigd zijn. 

 
- Plat dak: 

• Borstwering: gelieve een leuning te voorzien aan de dakrand voor later veilig onderhoud. 
Zie ook puntje ‘leuningen algemeen’. 

• Indien gekozen wordt voor een levenslijn, dient de constructie berekend te worden door 
een expert op vlak van valbeveiliging. Een berekeningsnota moet voorgelegd worden. 

• Toegang: best van binnenuit toegankelijk maken via een raam. Indien niet mogelijk, zullen 
de platte daken van buiten uit moeten worden betreden. Voor een stabiele opstelling van 
een ladder dienen er stabiele ondergrond (verharding) en verankeringshaken in de gevel 
aanwezig te zijn. 
 

- Ramen: 

• Ramen op de verdiepen: het is aan te raden deze ramen uit te voeren met opendraaiende 
raamvleugels. Zo kunnen de ramen veilig van binnenuit onderhouden en gereinigd worden. 
Ter plaatse van verdiepingshoge opendraaiende ramen of schuiframen waarbij de 
borstwering minder is dan 95cm is een extra borstwering te voorzien. 

• Glaspartijen: hoge glaspartijen: gezien de hoogte van de ramen, zal men voor het 
onderhoud aan de buitenkant gebruik moeten maken van een verhoogde werkvloer. Voor 
de stabiele opstelling van deze verhoogde werkvloer is een stabiele ondergrond vereist. Het 
is dus aan te raden om t.p.v. deze ramen zo snel mogelijk een verharding te realiseren. 
 

- Glazen deuren/glaspartijen/schuifdeuren gelijkvloers tot op de grond: gelieve markeringen aan te 
brengen zodat deze geen volledige doorzichtigheid bieden maar aanzien worden als een obstakel. 
Voor de ramen tot op de grond wordt geadviseerd om veiligheidsglas te voorzien. 
 

- Huishoudelijke elektrische LS-installatie: keuring van de LS-installatie dient te gebeuren voor 
ingebruikname en 25-jaarlijks. De keuringsattesten dienen telkens te worden bijgevoegd in het 
postinterventiedossier. 
 

- Gas: in de ruimtes met open verbranding wordt geadviseerd om een CO-detector te voorzien. 
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- Binnen schrijnwerk: geadviseerd om alle deuren (ook binnendeuren) minstens 90cm breed te 
maken. dit kan handig zijn indien later iemand zich tijdelijk of permanent met een rolstoel moet 
voortbewegen. 
 

- Inplanting vast meubilair: bij de inplanting van vast meubilair is het aan te raden om dit vast 
meubilair niet onder ramen te voorzien. Dit met het oog op een veilige uitvoering van 
onderhoudswerken aan deze ramen. 
 

- Buitenverharding: er moet gekozen worden voor een materiaal dat niet glibberig wordt. Indien 
gedacht wordt aan houten bevloeringen, dient met rekening te houden met de oriëntatie van het 
gebouw m.b.t. blootstelling aan zon en wind ivf het snel opdrogen van de houten bevloering. Bij 
houten bevloeringen is een gefreind oppervlak aangewezen. 
 

- Bij de keuze van de installaties dient gelet te worden op volgende punten. 

• De afneembare panelen mogen niet te zwaar wegen zodat ze gemakkelijk te demonteren 
en monteren zijn bij latere onderhoudswerken 

• De afneembare panelen mogen geen scherpe randen of hoeken hebben zodat het risico op 
het oplopen van snijwonden bij het (de)monteren van de panelen minimaal is. 
 

- Technische fiches betreffende de geplaatste installaties en gebruikte materialen dienen aan de 
veiligheidscoördinator verwezenlijking te worden overhandigd, evenals de nodige keuringsattesten 
en as-built plannen. 
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HOOFDSTUK 2 : UITVOERING V. D. OPDRACHT VEILIGHEIDSCOORDINATIE 
 
 
2.1. Coördinator tijdens “het ontwerp van het bouwwerk”. 
 

1. hij stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op overeenkomstig de bepalingen van art. 25 en 27 van 
het KB, als ook de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator- 
verwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig moet zijn; hij past het veiligheids- en 
gezondheidsplan aan, aan alle wijzigingen aangebracht aan het ontwerp;  

2. hij maakt de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende 
partijen voor zover deze elementen hen betreffen;  

3. hij adviseert de opdrachtgevers inzake de overeenstemming van het document gevoegd bij de 
offertes (artikel 30 van het KB TMB), met het veiligheids- en gezondheidsplan en stelt hen in kennis 
van eventuele niet-overeenstemmingen;  

4. hij opent het coördinatiedagboek en postinterventiedossier, houdt ze bij en vult ze aan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 en 36;  

5. hij draagt het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het 
postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt de overdracht en het einde van het 
ontwerp van het bouwwerk vast in het coördinatiedagboek en in een afzonderlijk document. 

 
2.2. Coördinator tijdens “verwezenlijking van het bouwwerk”. 

 
1. hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan overeenkomstig de bijlage I, deel A, afdeling I, 

tweede lid, en maakt de elementen van het aangepaste V&G-plan over aan de tussenkomende 
partijen voor zover deze elementen hen aanbelangen;  

2. hij houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan;  
3. hij noteert in het coördinatiedagboek tekortkomingen van tussenkomende partijen bedoeld in bijlage 

I, deel B, 6°, en stelt de opdrachtgevers hiervan in kennis;  
4. hij noteert de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek en laat ze door de 

betrokken partijen viseren;  hij vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van 
het actualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden 
aan het bouwwerk van belang zijn;  

5. hij draagt, bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering van de 
werken, het geactualiseerde veiligheids-en gezondheidsplan, het geactualiseerde 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die 
overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het PID wordt gevoegd.  

6. ongeacht de oprichting van een coördinatiestructuur of niet gaat de coördinatorverwezenlijking in op 
het op grond van de veiligheid of de gezondheid gemotiveerd verzoek van één of meer 
tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn. 
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2.3. De risicoanalyse en integratie van de preventieprincipes : 
 
Het is de taak van alle betrokkenen met het bouwwerk om de algemene preventiebeginselen toe te passen. 
Deze algemenen preventiebeginselen spelen een centrale rol binnen de Wet op het Welzijn en dus ook 
binnen dit Veiligheids- en Gezondheidsplan, hieronder vindt u de hiërarchische oplijsting van de algemene 
preventiebeginselen: 
 

1.  Risico’s vermijden. 
2.  Risico’s die niet kunnen worden vermeden, evalueren. 
3.  De geëvalueerde risico’s bestrijden aan de bron. 
4.  De arbeid aanpassen aan de mens (ergonomie) door in te grijpen in het ontwerp, de organisatie en 

de arbeids- en productiemethoden. 
5.  Deze doelstellingen verwezenlijken rekening houdend met de technische vooruitgang. 
6.  Globaal gezien alles wat gevaarlijk is vervangen door minder gevaarlijke of volledig ongevaarlijke 

zaken. 
7.  Voorkomen is beter dan genezen: de risicopreventie moet worden geïntegreerd in een coherent 

geheel, dat de productie, de organisatie, de arbeidsomstandigheden en de dialoog omvat. 
8.  Eerst collectieve beschermingsmaatregelen treffen en pas dan overgaan tot individuele 

beschermingsmaatregelen wanneer de situatie elke andere keuze onmogelijk maakt. 
9.  Erop toezien dat alle vereiste informatie en richtlijnen, noodzakelijk voor de veiligheid en 

gezondheid van de betrokkenen op de bouwplaats, aan de bedrijven en zelfstandigen worden 
doorgegeven. 
 
 

HOOFDSTUK 3 : VOORAFGAANDE KENNISGEVING. 
 
 
Het KB van 25/01/2011, Art. 45-47: De voorafgaande kennisgeving wordt ten minste vijftien kalenderdagen 
voor het begin van de werken op de bouwplaats gedaan aan de met het toezicht inzake arbeidsveiligheid 
belaste ambtenaar en bevat minstens de in de bijlage II van dit besluit opgesomde gegevens. 
 

1. Datum van de melding: 
2. Volledig adres van de bouwplaats: 
3. Opdrachtgever(s) (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)): 
4. Aard van het bouwwerk: 
5. Bouwdirectie(s) (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)):  
6. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van 

het bouwwerk (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)): 
7. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijkingsfase van het 

bouwwerk (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)): 
8. Vermoedelijke datum van aanvang der werkzaamheden op de bouwplaats : 
9. Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats : 
10. Vermoedelijk maximumaantal werknemers op de bouwplaats : 
11. Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats : 
12. Identificatie van de reeds geselecteerde ondernemingen : 

 
Een kopie van de voorafgaande kennisgeving moet zichtbaar op de bouwplaats op een voor het personeel 
gemakkelijk toegankelijke plaats worden aangeplakt ten minste tien kalenderdagen voor het begin van de 
werken. 
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HOOFDSTUK 4 : ORGANISATIE VAN DE HULPVERLENING. 
 
 
4.1. Maatregelen in geval van een ongeval. 
 
 

• Indeling van de (arbeid)ongevallen 
 

Incidenten:  bijna-ongeval zonder werkverlet 

Ongevallen:                              < dan 1 dag werkonbekwaamheid  

Arbeidsongevallen:                 < dan 30 kalenderdagen werkonbekwaamheid 

Ernstige arbeidsongevallen:    > dan 30 kalenderdagen werkonbekwaamheid of met  

 blijvende arbeidsongeschiktheid < 25 % 

Zeer ernstige arbeidsongevallen:  dodelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van > 25% 
 
 

• E.H.B.O. 
 

De aannemer richt ten minste één E.H.B.O.- post in, die wordt aangeduid met het overeenkomstig wit-
groene pictogram. 
Een geschikt lokaal met een volledige verbanddoos en een draagberrie met 2 dekens worden ter 
beschikking gesteld. 
Dit lokaal is gemakkelijk toegankelijk met een draagberrie vanop de werf.  
De verbanddoos wordt bijgehouden en beheerd door een door de werkgever aangestelde 
verantwoordelijke. 
Het adres en het telefoonnummer van het dichtstbijzijnd ziekenhuis moet duidelijk zichtbaar zijn 
aangegeven. 

 
 
4.2.  Maatregelen in geval van een arbeidsongeval. 
 
4.2.1. Instructie 
 
Bij een arbeidsongeval wordt onmiddellijk een hulpverlener verwittigd, met vermelding van  de ernst van 
het ongeval en de plaats. 
 

- Bij een niet ernstig arbeidsongeval zal de hulpverlener het slachtoffer verzorgen, en eventueel 
doorverwijzen naar een dokter of ziekenhuis. 

 
- Bij een ernstig arbeidsongeval zullen de eerste zorgen door de hulpverlener ter plaatse gegeven 

worden. Zo snel mogelijk worden de hulpdiensten verwittigd. De nodige maatregelen worden 
getroffen om deze naar de plaats van het ongeval te begeleiden. Zo worden trefpunten op de werf 
afgesproken: een werknemer gaat de hulpdiensten daar staan opwachten en begeleid hen naar de 
plaats van het ongeval 

 
- Bij twijfels over de staat van het slachtoffer (bijvoorbeeld na val van hoogte en/of risico’s voor de 

wervelkolom) het slachtoffer niet verplaatsen maar wachten op de hulpdiensten of een 
gekwalificeerde hulpverlener. 
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4.2.2. Kennisgeving van arbeidsongevallen 
 
 
Ernstige arbeidsongevallen moeten onmiddellijk gemeld worden door de werfleider aan de opdrachtgever, 
zijn eventuele preventieadviseur en de veiligheidscoördinator. 
 
De werkgever van de betrokken gekwetste wordt eveneens ingelicht die het arbeidsongeval 
onmiddellijk moet melden aan de inzake arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar, nl.: 
 

- Binnen de 10 kalenderdagen in geval van een arbeidsongeval 
- Binnen de 2 kalenderdagen in geval van een ernstig arbeidsongeval  
- Onmiddellijk in geval van een zeer ernstig arbeidsongeval  

 
Van elk ernstig ongeval op een  tijdelijke of mobiele bouwplaats, overkomen aan een aannemer die er zelf 
een beroepsactiviteit uitoefent, doet de bouwdirectie belast met de uitvoering aan de inzake 
arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar een kennisgeving binnen de 15 kalenderdagen. 
 
Van elk arbeidsongeval dient er een volledig verslag opgesteld te worden door de betrokken werkgever of 
zijn preventieadviseur en overgemaakt worden aan de veiligheidscoördinator. 
 
 
4.2.3. Inventaris van de arbeidsongevallen 
 
 
We geven hier een overzicht van de op deze werf ons meegedeelde arbeidsongevallen. 
 

N° Datum AO Werkgever Naam slachtoffer Beschrijving en genomen maatregelen 

     

     

     

     

     

 
 



 

VC I VGP – Veiligheids- & gezondheidsplan  210270- Pagina 18 van 53 

 

PROCEDURE IN GEVAL VAN OPTREDEN ARBEIDSONGEVAL 

 
1. De gevarenbron uitschakelen zonder zelf in gevaar te komen 

(energiebron uitschakelen, gevallen voorwerp wegnemen, …) 
 
2. Het slachtoffer niet verplaatsen tenzij de omstandigheden dit wel vereisen  

(bijvoorbeeld onstabiele constructie in omgeving, verkeer, …) 
 
3. Alarm slaan door te telefoneren : 
 

- Naar de externe hulpdiensten = 112 
- Voor toedienen van de eerste zorgen : 
- Erkende EHBO- hulpverleners aanwezig op de werf  

 
Bij ongevallen met vergiftiging : antigifcentrum 070/245 245 
 
Bericht aan de hulpdiensten steeds kort en concreet houden : 
 

- Wie spreekt er ? 
- Wat is er gebeurd ? 
- Waar is het slachtoffer ? 
- Waar zullen de hulpdiensten opgewacht worden ? 

( de hulpdiensten worden begeleid door een werknemer van de aannemer vanaf het 
trefpunt naar de plaats van het ongeval ) 

 
BIJ EEN ELEKTRISCHE SCHOK DIENT HET SLACHTOFFER STEEDS NAAR HET ZIEKENHUIS GEBRACHT TE 

WORDEN VOOR OBSERVATIE. 
 
 

PROCEDURE BIJ ONTSTAAN VAN BRAND 

 
1. Als de omvang van de brand nog klein is :  

 
Tracht de brand te blussen met de geschikte blusmiddelen opgesteld in de omgeving van de werkpost  

 
2. Bij vergroten van de omvang van de brand :  
 

Bel de interne brandweerdienst (procedure te bespreken bij aanvang van de werken), en bij 
ontstentenis, de externe brandweerdienst op het nummer 112. 

 
Bericht steeds kort en concreet houden : 
 

- Wie spreekt er ? 
- Wat is er gebeurd ? 
- Op welke bouwwerf is de brand uitgebroken ? 
- Waar zullen de hulpdiensten opgewacht worden ? 

( de hulpdiensten worden begeleid door een werknemer van de aannemer vanaf het 
trefpunt naar de plaats van het ongeval ) 
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HOOFDSTUK 5. : PREVENTIEMAATREGELEN. 
 
 
5.1. De algemene veiligheidsmaatregelen 
 
De bouwheer hecht uiterst veel belang aan de veiligheidsmaatregelen die de aannemer(s) treffen op hun 
bouwwerven. 
Gedurende de werken draagt elke aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de veiligheidsvoorschriften :  

- volgens het ARAB (waarin het AREI is opgenomen) ; 
- volgens de richtlijn 89/391 van 12 juni 1989 en volgens bijlage IV van de richtlijn 92/57 van 24 juni 

1992 van de Raad van de Europese Gemeenschappen ; 
- volgens het KB van 12 augustus 1993 (richtlijn 89/655/CEE) inzake het gebruik van arbeidsmiddelen ;  
- volgens de “codex over het welzijn op het werk”, opgericht in 1993; 
- volgens de buitenwettelijke bepalingen hierna mede vermeld 

 
op alle werfactiviteiten en -toestanden worden nageleefd. De aannemer beveelt dezelfde houding aan zijn 
onderaannemer(s) en leverancier(s). 
 
Wanneer de bepalingen van het ARAB of de buitenwettelijke bepalingen minder streng zijn dan of 
tegenstrijdig met deze opgenomen in de overige aangehaalde veiligheidsvoorschriften, hebben deze laatste 
voorrang. 
 
Met de aanwijzingen vanwege de veiligheidscoördinator(en) zal strikt rekening gehouden worden. 
 
Bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften kan de bouwheer of de leidende ingenieur de bevoegde 
arbeidsinspectie inlichten. De lijst hierna is niet limitatief bij de wettelijke voorschriften en dient als 
uitdrukkelijke herinnering aan de verplichting tot voorzorg en preventie. De artikels, numeriek geciteerd, 
verwijzen naar het ARAB. 
 
 
De aannemer is ertoe gehouden alle nodige voorzorgen en maatregelen te treffen om 

- de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers van de aanbestedende overheid, van 
derden en van zijn eigen personeel te waarborgen, bij toepassing van alle vigerende wettelijke 
bepalingen ter zake waaronder de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB), de codex over 
het welzijn op het werk, het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI),..., en van de in 
dit bestek vermelde algemene voorschriften en specifieke informatie, en 

- de orde op de bouwplaats te garanderen. 
 
De aannemer is niet alleen aansprakelijk voor schade die door zijn daden of door daden van zijn 
aangestelde/onderaannemers wordt berokkend aan personen of andermans goederen maar ook voor de 
schade die wordt veroorzaakt door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid of door die van zijn 
aangestelde/onderaannemers. 
 
De aannemer verklaart kennis te hebben van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid, 
gezondheid, welzijn en orde. 
 
De meest essentiële rubrieken werden door het bestuur samengevat en gebundeld in een document, 
getiteld “Algemene Voorschriften inzake Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Orde”, gevoegd bij dit bestek 
en er deel van uitmakend. Deze algemene voorschriften zijn als leidraad bedoeld voor de aannemer en 
mogen geenszins worden beschouwd als een limitatieve opsomming van de na te komen verplichtingen. 
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Bij toepassing van de welzijnswet wordt aan de aannemer de volgende specifieke informatie verstrekt met 
betrekking tot de risico’s bij de uitvoering van de in dit bestek omschreven opdracht. 

 
-  plaats van putten en openingen :  

de plaatsen van gebeurl i jke aan het oog onttrokken putten en openingen 
mededelen 

 
-  aanwezigheid van gevaarl i jke producten :  

de plaatsen vermelden waar in het gebouw grote hoeveelheden gevaarl i jke 
producten zi jn opgeslagen  

 
-  werkti jden :  

opgeven van de werkti jden waaraan de aannemer zich,  tenzij  in noodgeval,  moet 
houden bij  het uitvoeren van het bestek  

 
Indien bepaalde aspecten een/of uitvoeringsaspecten niet afzonderlijk beschreven worden, wordt 
aangenomen dat de aannemer zorgt voor een collectieve beveiliging tijdens de desbetreffende werken. 
 
De aannemer dient deze specifieke informatie ter kennis te brengen van zijn aangestelde/ onderaannemers 
en hen ter zake opleiding en instructies te verstrekken, zodat de nodige voorzorgen en maatregelen 
worden getroffen.   
 
De aannemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn aangestelde/onderaannemers werkzaamheden 
komen uitvoeren na te leven, inzonderheid zijn verplichtingen tot het treffen van voorzorgen/maatregelen 
inzake de risico’s met betrekking tot specifieke informatie die hem hierboven is versterkt. 
 
 
Indien de aannemer die verplichtingen niet of gebrekkig naleeft kan het bestuur zelf de nodige maatregelen 
treffen op kosten van de aannemer.   
 
Op uitnodiging van het bestuur moet de aannemer aan wie de opdracht werd toegewezen met en onder 
begeleiding van de leidende ambtenaar een plaats bezoek op de werf afleggen. 
 
Noch de algemene voorschriften, noch de specifieke informatie mogen aanzien worden als limitatieve 
opsommingen. Het feit dat bepaalde zaken niet zouden zijn opgenomen of gemeld ontslaat de aannemer 
geenszins van zijn wettelijke verplichtingen. 
 
Risicoanalyse: bijlage 1  
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Algemene voorschriften inzake Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Orde 

 
 
INHOUD 
 
 
1. Algemene regels 
2. Toegang tot en verkeer op de werf, de dienst of het bedrijf 
3. Orde en netheid 
4. Brandbeveiliging 
5. Vergunningen 
6. Sanitaire voorzieningen 
7. EHBO 
8. Arbeidsongevallen 
9. Werken met open vlam 
10. Werken in gevaarlijke atmosfeer 
11. Werken met hefwerktuigen 
12. Werken in de hoogte 
13. Vallen van personen 
14. Werken met gevaarlijke stoffen of preparaten 
15. Werken waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen 
16. Werken waarbij een nutsvoorziening dient onderbroken te worden 
17. Installatie voor energiedistributie 
18. Beschadiging van nutsvoorzieningen 
19. Werken aan elektriciteit 
20. Afval 
21. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
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1. Algemene regels 
 

1.1 De aannemer en de onderaannemer(s) moeten ervoor instaan dat hun werknemers de nodige 
opleiding en lichamelijke geschiktheid bezitten om de hun opgelegde taken (incl. 
verantwoordelijkheden in veiligheidsfunctie) uit te voeren en het bijhorend materieel te gebruiken 
en te bedienen op volstrekt veilige wijze.  Op vraag van de toezichthoudende veiligheidscoördinator 
of bouwheer legt hij de nodige stukken ter staving voor (bvb. attest van de gevolgde 
veiligheidsopleiding). 
 
De aannemer moet er tevens voor instaan dat al zijn onderaannemers, die voor zijn rekening werken, 
zullen geïnformeerd worden over deze algemene en specifieke veiligheidsvoorschriften voor de 
aannemer in verband met veiligheid en gezondheid op de werf. 

 
1.2 Voorschriften i.v.m. roken moeten steeds gerespecteerd worden. 

 
1.3 Het is verboden alcoholische dranken te gebruiken op de plaats van het werk of mee te nemen naar 

de plaats van het werk. 
 

1.4 Alle doorgangen moeten, voor zover de werkzaamheden dit toelaten, maximaal worden 
vrijgehouden. 

 
1.5 De toegang tot garages, brandkranen, brandhaspels en andere veiligheidsuitrusting, alsook de oog- 

en nooddouches, moeten steeds vrijgehouden worden. 
 

1.6 Bij het verlaten van de werf op het einde van een werkdag of -periode dient de werf toegankelijk 
gehouden te worden voor de veiligheidskorpsen. 

 
1.7 De werkomgeving moet steeds in ordelijke toestand gehouden worden en bij schorsing der werken 

of inactiviteit vanwege de aannemer of onderaannemer(s) dient de veiligheid gewaarborgd te 
blijven. 

 
1.8 De naam, het adres en de telefoonnummer. van de aannemer of zijn afgevaardigde, die steeds te 

bereiken is gedurende de uitvoering van de werken moet opgegeven worden aan de 
toezichthoudende veiligheidscoördinator of bouwheer en geafficheerd worden op de werf. 

 
1.9 Afval moet opgeslagen, verwijderd en behandeld worden volgens de betreffende bepalingen van de 

milieuwetgeving. 
 

1.10 Voor het afkoppelen van nutsvoorzieningen (water, lucht, stoom, gas, telefoon en elektriciteit) is de 
toelating vereist van de bouwheer. 

 
1.11 Wanneer het werk onmiddellijk gestopt moet worden vanwege uitzonderlijke omstandigheden moet 

degene die de opdracht hiervoor gegeven heeft, onmiddellijk de veiligheidscoördinator of zijn dienst 
inlichten. 
Onder uitzonderlijke omstandigheden wordt begrepen elk ongeval met gewonde(n), een schadegeval 
aan nutsleidingen, gasontsnapping, brand, ontploffing, een zwaar ongeval met louter materiële 
schade,... . 

 
1.12 Telkens de aannemer of de onderaannemer(s) uit hoofde van de werken overweegt een openbare 

weg te onderbreken, zal hij vooraf de hulpdiensten (Politie, Brandweer) inlichten en zich schikken 
naar de richtlijnen die door deze hulpdiensten kunnen worden uitgevaardigd (bv. omleiding en 
signalisatie). 
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1.13 Voor installaties en arbeidsmiddelen die wettelijk onderworpen zijn aan periodieke controles, door 

een door het Ministerie van Economische Zaken daartoe erkend organisme, moeten ter plaatse 
geldige attesten kunnen voorgelegd worden aan de toezichthoudende veiligheidscoördinator. 

 
1.14 Afbakening : rond de werkzone moet, tenzij anders vermeld, een vaste afsluiting met een goed 

zichtbare en eventueel verlichte signalisatie aangebracht worden.  Stellingen, stutten en dwarsbalken 
moeten eveneens goed gesignaleerd worden en op donkere plaatsen verlicht.  De werkzones waar 
gevaar bestaat voor derden moeten behoorlijk afgesloten zijn rond de werkzone. 

 
1.15 De gebruiker van materieel of materiaal is verantwoordelijk voor de veiligheid. 

 
1.16 De aannemer en onderaannemer(s) zal zich dienen te houden aan de bijkomende 

veiligheidsvoorschriften die hem door de opdrachtgever kunnen opgelegd worden, wanneer tijdens 
de uitvoering van dit contract onvoorziene risico's optreden. 

 
1.17 De opdrachtgever of zijn afgevaardigde, geadviseerd door de veiligheidscoördinator, houdt zich het 

recht voor tijdens de aannemings- of dienstverleningswerken de uitvoeringswijze aan te passen of te 
doen stoppen, indien, naar hun oordeel, deze een gevaar opleveren voor het personeel, de 
onderaannemer, voor aangelanden en derden. 

 
1.18 Bij overtredingen van de algemene en/of specifieke veiligheidsvoorschriften, van toepassing op dit 

bestek, behoudt de directie zich het recht voor de toegang tot de werf aan bepaalde personen, 
werkend in opdracht van de aannemer, te verbieden. 

 
1.19 Indien bij de werken bepalingen uit het Vlaams Reglement voor de Milieuvergunning (VLAREM) van 

toepassing zijn (bv. bemaling), moet de aannemer of onderaannemer de nodige maatregelen treffen 
om ze volledig na te leven.  

 
1.20 Wanneer het bijzonder bestek oplegt dat de aannemer dient te beschikken over een 

veiligheidscertificaat (bv. ISO-norm of VCA), dient ook elke onderaannemer over een gelijkwaardig 
veiligheidscertificaat te beschikken. 

 
2. Toegang tot en verkeer op de werf, de dienst of het bedrijf 
 

2.1 Derden de toegang tot de werf wordt slechts verleend aan personen wier aanwezigheid daar vereist 
is voor de uitvoering van de opdrachten in toepassing van dit contract. 
 

2.2 Enkel voertuigen, waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is voor het uitvoeren van opdrachten in 
uitvoering van het bestek, mogen binnenrijden op de werfsite. 

 
2.3 Verkeersregels: De bepalingen van het Belgisch verkeersreglement zijn van toepassing. 

 
2.4 Parkeren is enkel toegestaan op de plaatsen die daartoe zijn aangeduid. 

 
2.5 Het is verboden te parkeren vóór poorten of inritten, in de nabijheid van brandstoftanks en -pompen, 

opslagplaatsen van ontvlambare producten en ter hoogte van brandweeruitrustingen. 
 

2.6 Alle rijwegen moeten maximaal vrijgehouden worden voor normaal verkeer, vooral met het oog op 
de brandbestrijding en evacuatie. 
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2.7 Alvorens een bestuurder zijn voertuig op de werf mag verlaten, moet de motor van het voertuig 
afgeschakeld zijn en de handrem aangespannen worden, zodat het voertuig zich uit zichzelf niet meer 
kan bewegen. 

 
2.8 Op de werf moeten de voertuigen waarvan, omwille van de constructie ervan, de zichtbaarheid 

achter het voertuig beperkt is, uitgerust zijn met een geluidssignaal dat in werking treedt bij het 
achteruit rijden. 

 
2.9 Indien men met een voertuig een achterwaartse beweging dient uit te voeren moet men tijdens deze 

beweging er constant over waken dat er zich geen personen of voorwerpen achter het voertuig 
bevinden.  Indien de zichtbaarheid achter het voertuig, bv. omwille van de constructie ervan, 
onvoldoende is, dient men de achterwaartse beweging uit te voeren met behulp van een seingever. 

 
2.10 Verkeersroutes, met inbegrip van trappen, vaste ladders en laadplatforms en -hellingen, moeten 

zodanig worden berekend, gesitueerd, ingericht en gereedgemaakt dat zij gemakkelijk, volledig veilig 
en overeenkomstig hun bestemming kunnen worden gebruikt zodat de werknemers die zich in de 
buurt van deze verkeersroutes bevinden geen enkel risico lopen. 

 
2.11 De afmetingen van voor het verkeer van personen en/of goederen bestemde verkeersroutes, inclusief  

die waar wordt gelost of geladen, dienen te worden afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers en 
de aard van het werk. 
Wanneer op deze verkeersroutes vervoermiddelen worden gebruikt, dient voor de andere op de 
bouwplaats aanwezige personen een voldoende veiligheidsafstand in acht te worden genomen of 
dienen passende beschermende maatregelen te worden getroffen. 
De routes dienen duidelijk te worden gemarkeerd, regelmatig gecontroleerd en onderhouden. 

 
2.12 De voor voertuigen bestemde verkeersroutes dienen op voldoende afstand te zijn gelegen van 

deuren, poorten, doorgangen voor voetgangers, gangen en trappen. 
 

2.13 Indien de bouwplaats zones bevat waarvoor een beperkte toegang geldt, dienen deze zones te 
worden uitgerust met voorzieningen die verhinderen dat onbevoegde werknemers deze zones 
betreden. 

 
2.14 Vluchtroutes en nooduitgangen dienen vrij te zijn van obstakels en via de kortste weg naar een 

veiligheidszone te voeren. 
 
3. Orde en netheid 
 

Ordelijkheid is een eerste vereiste voor alle werk en moet altijd gehandhaafd worden.   
Speciale aandacht moet worden besteed aan het vrijhouden van looppaden en wegen, het 
verwijderen van obstakels, waardoor men kan uitglijden of struikelen, en aan het juiste opstapelen 
van materialen.  Aannemers moeten al het mogelijke doen om slijk, modder of andere glibberige 
bestanddelen van de wegen te houden. 
Indien dit niet voorkomen kan worden, moet de aannemer de wegen onmiddellijk en regelmatig 
schoonmaken.  Niet in gebruik zijnde materialen, gereedschappen, e.a. uitrusting, moeten zodanig  
worden opgeslagen of opgestapeld, dat ze geen hinder opleveren voor werkzaamheden van anderen.   
Bij het stapelen van materiaal mag er geen gevaar voor instorting zijn. 
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4. Brandbeveiliging 
 
4.1 Voor werken met open vlam moet een vuurvergunning bestaan en nageleefd worden (zie punt 10). 

De zone of de plaats waar las- of snijwerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden 
verricht, moeten vrijgehouden worden van alle brandbare stoffen (hout, papier, karton, brandbare 
vloeistoffen,...). De hoofdaannemer zal een werfverantwoordelijke  aanduiden, die in het bijzonder 
toezicht zal houden om het ontstaan van brand te voorkomen. 
 

4.2 Er moet een 12 kg poederblusapparaat (met ABC-poeder) aanwezig zijn bij alle las-, snij- of 
soortgelijke werkzaamheden. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om zich de vereiste 
brandblusapparaten aan te schaffen.  Het is bovendien zijn verantwoordelijkheid om maatregelen te 
treffen, dat brandblusapparaten onmiddellijk na gebruik opnieuw gevuld en gebruiksklaar gemaakt 
worden. 

 
4.3 De aannemer moet waarschuwingsborden met 'VERBODEN TE ROKEN' aanbrengen rondom elke 

brandstofopslag en andere plaatsen waar brandbare stoffen worden opgeslagen. 
 

4.4 De aannemer moet zich ervan overtuigen dat zijn werknemers of deze van de onderaannemers 
vertrouwd zijn met het bedienen van de brandblusapparaten. 

 
4.5 Er mogen enkel elektrische toestellen gebruikt worden die voldoen aan de vigerende wetgeving ter 

zake. Elektrische verwarmingselementen in houten gebouwen moeten zijn vastgezet en voorzien van 
een deugdelijke bescherming, d.w.z. ze moeten van houten delen worden afgeschermd door 
brandvrij materiaal.  Boven de toestellen moeten roosters worden aangebracht om te verhinderen 
dat kledingstukken of andere materialen op de verwarmingselementen worden gelegd. Alle 
elektrische toestellen moeten van een gesloten type zijn.  Open gloeispiralen zijn verboden. 

 
4.6 Wanneer tijdens de werken een gas geur wordt waargenomen die een gaslek laat vermoeden, dient 

vooraleer met open vuur wordt gewerkt, onmiddellijk de brandweer opgeroepen te worden om een 
meting uit te voeren. 

 
4.7 Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg.  De niet in gebruik zijnde gasflessen 

moeten buiten het gebouw op een vaste plaats rechtop gestockeerd worden, vastgemaakt, voorzien 
van de beschermkop en beschermd tegen de rechtstreekse zonnestralen. 

 
4.8 De oproepnummers van de hulpdiensten moeten steeds aanwezig zijn op de werf. 
 
5. Vergunningen 
 
5.1 De aannemer en onderaannemer(s) moeten erop toezien dat de werken, waarvoor een vergunning 

vereist wordt, slechts worden aangevat wanneer de vergunning aanwezig is op de werf. 
 

5.2 De aannemer en onderaannemer(s) moeten alle arbeiders onder hun toezicht inlichten over de 
voorwaarden van de vergunning, hen de beperkingen ervan uitleggen en waken over de naleving 
ervan. 

 
6. Sanitaire voorzieningen 
 

De aannemer of onderaannemer moet voor zijn werknemers de nodige sanitaire voorzieningen ter 
beschikking stellen die voldoen aan de bepalingen van de vigerende wetgeving. 
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7. EHBO 
 
7.1 De aannemer of onderaannemer(s) moet zijn werknemers voorzien van de vereiste voorzieningen 

inzake EHBO-materiaal.  Vóór de aanvang van de werken dient een ruimte aangewezen te worden, 
waar een werknemer die betrokken is bij een ongeval of die plotseling onwel is geworden, de eerste 
hulp kan verleend worden. 
 

7.2 De oproepnummers van de hulpdiensten moeten steeds aanwezig zijn in de EHBO-kast op de werf. 
 
8. Arbeidsongevallen 
 

De veiligheidscoördinator moet onmiddellijk ingelicht worden over elk ongeval of incident.  
 
9. Werken met open vlam  
 
9.1 Elke aannemer of onderaannemer moet voor werken met open vlam of waarbij vonken vrijkomen 

(bv. slijpen van metalen) beschikken over een vuurvergunning, afgeleverd door de toezichthoudende 
veiligheidscoördinator (model als bijlage aanwezig).  De daarin vermelde veiligheidsvoorschriften 
moeten steeds nageleefd worden. 
 

9.2 De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een hoek van minimum 
35 ° geplaatst.  Ze moeten gemonteerd zijn op een flessenkar.  Op het einde van de dagtaak worden 
gasflessen dichtgedraaid en slangen en manometers ontspannen. 

 
9.3 De gasflessen moeten steeds afgeschermd worden van het zonlicht of enige andere warmtebron. 
 
10. Werken in gevaarlijke atmosfeer  
 
10.1 De aannemer en onderaannemer moet de werknemer die hij afgezonderd tewerkstelt, voorzien van 

de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, een geschikte alarmapparatuur en/of een 
werknemer die onmiddellijk hulp kan bieden ingeval van nood. 
   

10.2 Geluidshinder 
Alle maatregelen dienen getroffen te worden teneinde de bescherming van de werknemers te 
verzekeren tegen de gevaren die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit blootstelling aan geluid op 
het werk. 
Indien bij de uitvoering van de werken een onvermijdbare geluidshinder voor werknemers wordt 
verwacht, dienen preventief de nodige organisatorische afspraken gemaakt te worden met alle 
betrokken partijen. 

 
10.3 Dampen 

Wanneer werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in de plaatsen waarbij gevaarlijke dampen 
kunnen vrijkomen, dient door een continue meting de atmosfeer van de zone gecontroleerd te 
worden en moeten steeds passende maatregelen genomen worden (zoals o.a. goede verluchting, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, …). 

 
10.4 Stof 

Wanneer door de aard van de werkzaamheden een hinderlijke stofvorming zal ontstaan, moeten alle 
nodige collectieve maatregelen getroffen worden om de hinder voor de omwonenden en/of voor de 
werknemers te voorkomen. 
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11. Werken met hefwerktuigen 
 
11.1 Het laatste keuringsverslag van elk hefwerktuig, dat tijdens deze werken wordt gebruikt, moet 

aanwezig zijn op de werf en ter inzage zijn van de toezichthoudende veiligheidscoördinator.  Bij 
ontstentenis ervan heeft de toezichthoudende veiligheidscoördinator het recht het hefwerktuig 
buiten gebruik te stellen.  Geen enkel hefwerktuig mag gebruikt worden zonder gunstig en geldig 
keuringsverslag van een erkend organisme. 
 

11.2 De nodige voorzorgen worden genomen om ieder toevallig contact van de kraan met de elektrische 
geleiders te vermijden (nl. de bewegingen van de arm, het zwieren van de kabels enz.). 

 
11.3 Mobiele kranen moeten zich verplaatsen met de giek in de laagst mogelijke stand.  Het hydraulische 

gedeelte moet volledig zijn ingetrokken.  Een tweede man moet aanwezig zijn en met behulp van een 
rode vlag aanwijzingen geven gedurende iedere verplaatsing van mobiele kranen. 

 
11.4 De bestuurder van een hefwerktuig moet onderworpen zijn aan de geneeskundige onderzoekingen 

voor werknemers die een veiligheidspost bekleden (art. 124 § 1.2° van het ARAB). 
 

11.5 De bestuurder van een hefwerktuig moet steeds toezicht kunnen houden op de last.  Kan dit niet, 
dan mogen de bewegingen slechts uitgevoerd worden op bevel en volgens aanwijzingen van een 
seingever.  

 
11.6 De veiligheidsvoorschriften van de constructeur van de kraan moeten steeds worden nageleefd.  
 
12. Werken in de hoogte 
 
12.1 De stellingen, bouwsteigers en ladders moeten steeds voldoen aan de ter zake geldende wettelijke 

bepalingen. 
 

12.2 Elke stelling vanaf twee meter hoog moet voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten.  
De werkvloer moet aaneensluitend zijn, d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen de planken en de 
leuning en voldoende stevig, rekening houdende met de lasten. 

 
12.3 De toegang tot de werkvloeren gebeurt door middel van trappen (torens) of ladders. De ladders 

moeten evenwel één meter hoger zijn dan de te bereiken werkvloer. 
 

12.4 Wanneer op een stelling een hefwerktuig dient opgesteld te worden moeten : 
 

- de delen, waaruit de stelling bestaat, zorgvuldig nagezien en, desnoods, behoorlijk 
versterkt worden 

- de dwarshouten onbeweegbaar gemaakt worden 
- de staanders stevig vastgemaakt worden aan een weerstand biedend gedeelte van het 

gebouw, op de plaats waar het hefwerktuig dient opgesteld. 
- een verticaal schutsel opgesteld op de hele hoogte van de stelling om te beletten dat de 

vloer of de vracht aan de stelling hapert. 
- de stelling periodiek nagezien worden. 

 
12.5 Het materieel, de toestellen en de installaties moeten voldoen aan de vigerende wettelijke 

bepalingen. 
 

12.6 Iedere stelling, steiger of ladder moet naar behoren zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden, 
zodat hij niet kan instorten of bij toeval kan gaan schuiven.  Zij worden opgesteld op een goede 
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stevige ondergrond.  Ladders worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder 
of wanneer de ladder 25 of meer sporten telt. 

 
12.7 Het platform, de doorgangen en ladders van de bouwsteiger moeten dusdanig worden 

geconstrueerd, berekend, beschermd en gebruikt dat niemand kan vallen of door vallende 
voorwerpen kan worden getroffen. 

 
12.8 De aannemer en onderaannemer moet zijn stellingen en steigers laten inspecteren door een 

bevoegd persoon (bv. een daartoe opgeleide werknemer) : 
- vóór hun ingebruikneming 
- daarna, ten minste éénmaal per week 
- na iedere wijziging, periode van niet-gebruiken, blootstelling aan weer en wind of 

aardschokken, of andere omstandigheden waardoor de stevigheid of stabiliteit ervan 
mogelijk is aangetast. 

 
12.9 Hoger of lager gesitueerde mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn, waarbij 

rekening wordt gehouden met: 
- het aantal werknemers dat zich op een plek bevindt; 
- de maximale belasting en de verdeling daarvan; 
- eventuele externe invloeden. 

 
Indien de ondersteunende en de andere samenstellende delen van deze werkplekken zelf niet stabiel  
zijn, moet men voor stabiliteit zorgen door middel van geschikte, veilige bevestigingsmiddelen ten  
einde een toevallige of ongewilde verplaatsing van de gehele werkplek of delen ervan te voorkomen. 

 
12.10 De stabiliteit en de stevigheid moeten adequaat en vooral na een eventuele wijziging van de hoogte 

of van de diepte van de werkplek worden gecontroleerd. 
 
13. Vallen van personen. 
 
13.1 De aannemer en onderaannemer(s) moeten tijdens de werken de putten, vergaarbakken, kommen 

en openingen die een risico inhouden voor het vallen van personen afsluiten overeenkomstig de 
bepalingen van het art. 42, 43 en 465 van het ARAB  
 

13.2 De aannemer en onderaannemer(s) moeten hun werknemers die blootgesteld zijn aan een val van 
meer dan twee meter uitrusten met een persoonlijke valbescherming wanneer de risico’s voor een 
val niet kunnen uitgeschakeld worden met collectieve beschermingsmiddelen. De val moet in elk 
geval gestopt worden op één meter boven het opvangvlak of eender welke hindernis die een 
persoon kan verwonden. 

 
14. Werken met gevaarlijke stoffen of preparaten. 

 
Wanneer gevaarlijke stoffen of preparaten worden gebruikt dienen de aannemers of 
onderaannemers de volgende maatregelen te treffen : 

 
14.1 Er mogen door de aannemer of onderaannemer enkel gevaarlijke stoffen of preparaten op de werf 

gebracht worden in hun oorspronkelijke verpakking, die op haar beurt voorzien is van een etiket dat 
voldoet aan de ter zake geldende wettelijke vereisten.  De verpakkingen moeten steeds op een 
degelijke manier afgesloten zijn. 
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14.2 Een kopie van de veiligheids- gezondheidskaarten van de gebruikte gevaarlijke stoffen of preparaten 
moeten steeds aanwezig zijn op de werf en ter inzage zijn voor de toezichthoudende 
veiligheidscoördinator.  De kaart omvat o.a. : 

- naam van de fabrikant 
- fysische eigenschappen 
- bijzondere kenmerken 
- gevaren/verschijnselen 
- preventie 
- blusstoffen/eerste hulp/evacuatie 

 
14.3 De voorraad gevaarlijke stoffen of preparaten moet steeds bekend zijn en in de opslagruimte 

bewaard worden die ofwel vermeld is in het bestek ofwel overeengekomen met de 
toezichthoudende veiligheidscoördinator. 
 

14.4 Indien derden, die al dan niet tewerkgesteld zijn in de nabijheid van de werf enige hinder zou kunnen 
ervaren van een door de aannemer of onderaannemer gebruikte gevaarlijke stof of preparaat, 
moeten , in overleg, de nodige preventieve voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

 
15. Werken waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen 
 
15.1 De aannemer of zijn afgevaardigde bevestigen hierbij dat zij de asbestinventaris of een uittreksel 

ervan ontvingen voor de plaatsen waar zijn werknemers of deze van zijn onderaannemer(s) worden 
tewerkgesteld bij het uitvoeren van dit bestek. 

15.2 De verwijdering van het asbesthoudend materiaal moet gebeuren door een door het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid erkende asbest verwijderaar volgens de bepalingen van het art. 148 decies 
2.5.9.3. van het ARAB i.v.m. afbraak en verwijdering van asbest.  Indien dit omwille van de aard van 
het asbesthoudend materiaal (bv. asbestcementmaterialen) niet moet gebeuren door een erkend 
verwerver, moeten de volgende voorschriften gevolgd worden :  

- De asbestcementplaten moeten tijdens de verwijdering vochtig gehouden worden. 
- De platen mogen niet gebroken worden of bewerkt met werktuigen met een grote 

snelheid (schuurschijven, snijmachines). 
- Aan de betrokken werknemers wordt arbeidskledij ter beschikking gesteld die aangepast is 

aan de aard van de werkzaamheden. 
- Aan de betrokken werknemers worden, indien hun arbeidsgeneesheer dit nodig acht, 

gepaste ademhalingstoestellen en andere individuele beschermingsmiddelen ter 
beschikking gesteld. 

- Na het beëindigen van de in dit punt bedoelde werkzaamheden worden de nodige 
maatregelen genomen om de lokalen, de apparatuur en het gereedschap evenals de 
klederen en de verpakking te ontstoffen. De betrokken werknemers zijn ertoe gehouden 
een douche te nemen indien hun arbeidsgeneesheer dit nodig acht. 

- De asbestcementplaten afvoeren naar een klasse III stort en bewijs daarvan afleveren aan 
de toezichthoudende veiligheidscoördinator. 

 
15.3 Wanneer tijdens de werken materialen moeten bewerkt worden, die in het bestek niet vermeld 

worden als asbesthoudend, maar waarvan de aannemer, of de onderaannemer, of hun beide 
werknemers, of de toezichthoudende veiligheidscoördinator vermoedt dat ze asbest kunnen 
bevatten, moeten de werken onmiddellijk stopgezet worden en moet de volgende procedure 
nageleefd worden : 

- alle nodige maatregelen treffen opdat geen vezels van het verdachte materiaal zouden 
vrijkomen in de ruimte. 

- door een erkend labo, aangeduid en betaald door de Interne dienst PBW, een onderzoek 
laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest in het verdachte materiaal. Het 
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onderzoek omvat ook de staal name, in aanwezigheid van de toezichthoudende 
veiligheidscoördinator. 

- indien dit onderzoek wijst op de aanwezigheid van asbest in het betreffende materiaal 
moet de aannemer de nodige maatregelen treffen om te voldoen aan de bepalingen van 
het art. 148 decies 2.5 van het ARAB i.v.m. de strijd tegen de risico’s te wijten aan asbest. 

 
15.4 De asbest of asbesthoudende afvalstoffen moeten door de aannemer of onderaannemer behandeld 

en verwijderd worden volgens de ter zake geldende wettelijke bepalingen. 
 
16. Werken waarbij een nutsvoorziening dient onderbroken te worden 

 
De periodes gedurende dewelke een nutsvoorziening moet onderbroken worden, moeten in 
gemeenschappelijk overleg bepaald worden. 

 
17. Installatie voor energiedistributie 
 
17.1 Op de bouwplaats aanwezige installaties voor energiedistributie, met name deze die aan externe 

invloeden blootstaan, dienen regelmatig te worden gecontroleerd, onderhouden en steeds beveiligd 
te zijn voor onbevoegden! 
 

17.2 Wanneer er tijdelijke bovengrondse elektriciteitsleidingen worden aangelegd, dienen deze zoveel 
mogelijk  buiten de bouwplaats te worden omgeleid  en spanningsloos te worden gemaakt. 

 
Indien dit niet mogelijk is, moeten er hekkens of waarschuwingen worden geplaatst om voertuigen 
en installaties op een afstand te houden.  
Wanneer voertuigen op de bouwplaats onder elektriciteitsleidingen door moeten rijden, dienen 
passende waarschuwingen en een bescherming onder deze draden te zijn aangebracht. 

 
18. Beschadiging van nutsvoorzieningen 

 
Wanneer tijdens de werken een beschadiging wordt veroorzaakt of vastgesteld aan de nutsleidingen 
op openbaar domein moeten de hulpdienst verwittigd worden: Bel nr. 112. 

 
19. Werken aan elektriciteit 

 
Alle werken aan elektrische installaties moeten uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen 
van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 

 
20. Afval 
 
20.1 Bij het beëindigen van de werken opgelegd in het bestek mogen door de aannemer of 

onderaannemer(s) geen afvalstoffen, geproduceerd tijdens de opdracht,  worden achtergelaten. 
 

20.2 Alle afval en lege verpakkingsmiddelen van de gevaarlijke stoffen of preparaten moeten op kosten 
van de aannemer verwijderd en behandeld worden overeenkomstig de terzake geldende wettelijke 
bepalingen.  
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21. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 

 
De aannemer staat zelf in voor de voorziening van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
van zijn werknemers en ziet er op toe dat ze gebruikt worden.  Tevens zorgt hij, te gepasten tijde 
voor het onderhoud en de vernieuwing ervan. 
 
De werknemers moeten op de juiste wijze gebruik maken van en zorg dragen voor hun persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  

 
 
 
 
 
 
5.2. Specifieke veiligheidsmaatregelen van toepassing op deze werf (RA) 
 
De basisrisico- studie vermeld in dit punt gebeurde tijdens de ontwerpfase van het bouwproject op basis van 

de toen gekende gegevens. 

Indien de door de werkmethodiek van de inschrijvende aannemer afwijkt van de in dit V&G-plan 

neergeschreven concept, moet deze bij zijn prijsofferte zijn eigen specifiek V+G-plan toevoegen. 

Na de toewijzing van de aannemer door de bouwheer wordt deze risicostudie en het V+G-plan opnieuw 

nagezien en eventueel aangepast aan de voorziene uitvoeringswijze. 

 

 

We wijzen er hier op dat vooraleer nieuwe (onder)aannemers op de werf komen hun specifieke 

risicostudie dient te zijn ondertekend « voor gezien » door de VC.  

Deze nieuwe aannemers dienen vooraleer hun werken aan te vatten de VC te verwittigen zodat eventueel 

een « kick-off meeting » kan worden georganiseerd op de werf voor zijn werknemers. De aannemer dient 

de VC hiervoor minimum een week vooraf verwittigen. 

 
 
 
Bijzondere nadruk wordt gelegd op §1.1 van dit V&G-plan, en dit m.b.t. de specifieke 
veiligheidsmaatregelen welke van toepassing zijn op deze bouwplaats. 
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HOOFDSTUK 6: DOCUMENTEN TE BEZORGEN DOOR AANNEMER 
 
De in te vullen documenten omvatten: 

6.1. Identificatie van de aannemer 
6.2. Intentieverklaring van de aannemer 
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6.1. Identificatie van de aannemer 
 

TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATS : 
Restauratie oude abdij Drongen – dwarsvleugel &  

deel C-vleugel (fase 5) 

PLAATS VAN DE WERF : 
Drongenplein 26 

9031 Drongen 

BOUWHEER : 
VZW oude abdij Drongen  

Drongenplein 26   
9031 Drongen 

BOUWDIRECTIE BELAST MET UITVOERING  

 

Aannemer Firmanaam:  

 Straat + nr.   

 Postcode + gemeente  

 Telefoon:  

 Fax:  

 E-mail:  

 Directie: Naam: 

  E-mail: 

 Preventieadviseur: Naam: 

  E-mail: 

 Projectleider: Naam: 

  E-mail: 

 Werfleider: Naam: 

  E-mail: 

 EHBO-hulpverlener op de 
werf: 

 

 Omschrijving uit te voeren 
werken: 

 

 Maximaal aantal 
werknemers op de werf: 

 

 Realisatieperiode: Van ..…/…../….. tot …../…../….. 

 Aangesteld door 
(opdrachtgever of 
hoofdaannemer): 

Naam:  

 
KB 27/03/1998; art 17:  “de werkgever geeft aan de leden van de hiërarchische lijn en aan de werknemers alle 
informatie in verband met de risico’s en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn op het niveau van 
bovenvermelde tijdelijke bouwplaats”. 
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6.2. Intentieverklaring 
 

Project: 

 

Restauratie oude abdij Drongen – dwarsvleugel & deel C-vleugel (fase 5) 

 

Drongenplein 26, 9031 Drongen 

 

Ondergetekende verklaart de voorschriften vermeld in het V&G-plan, opgesteld door de veiligheidscoördinator 

ontwerp Stabitec bv, ontvangen, gelezen en begrepen te hebben en na te zullen leven. 

 

Hij zal de veiligheidsmaatregelen nemen die vermeld staan in de specifieke risico-studie die werd afgegeven aan de 

veiligheidscoördinator ontwerp voor de aanvang van de werken. 

 

Hij zal de verantwoordelijkheid op zich nemen om al de werknemers en onderaannemers die voor zijn rekening 

werken te informeren over de inhoud van deze voorschriften , hen de aangepaste instructies te geven  en te 

controleren of ze deze goed hebben begrepen en wel degelijk toepassen. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd, te ……………………………… op ….. / ….. / 20….. 
 
Naam en functie: 
 
 
 
Handtekening:  
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HOOFDSTUK 7. AF TE LEVEREN DOCUMENTEN DOOR DE AANNEMER MINSTENS 14 DAGEN VOOR 
AANVANG VAN DE WERKEN 
 

- In de intentieverklaring verklaart de aannemer kennis genomen te hebben van het Algemeen en specifiek 
veiligheids- en gezondheidsplan en het bouwplaats-reglement. Hij zal de bijkomende adviezen van de 
veiligheidscoördinator opvolgen in overleg met de opdrachtgever en architect. Hij zorgt er ook voor dat alle 
onderaannemers kennis hebben genomen van de veiligheidsmaatregelen en dat de bouwplaats enkel betreden 
mag worden door bevoegden. 

 
- In het identificatieformulier vermeldt de hoofdaannemer zijn bedrijfs- en contactgegevens, projectleider, 

preventieadviseur en gegevens van zijn onderaannemers. 
 
- Bewijs van de unieke werfmelding aan RSZ, NAVB, FOD Arbeid en Sociaal Overleg. De aannemers in de 

bouwsector zijn gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen inzake melding van werken. Afhankelijk van 
de aard en de omvang van de uitgevoerde werken, moeten mogelijk diverse meldingen aan verschillende 
instellingen uitgevoerd worden die daarenboven gedeeltelijk dezelfde gegevens bevatten. Meer informatie 
over de aangifte kan geraadpleegd worden via: www.socialsecurity.be 

 
- Het geactualiseerd specifiek veiligheids- en gezondheidsplan met bijhorende risicoanalyse van de aannemer 

en alle onderaannemers dient 14 dagen vóór aanvang der werken aan de veiligheidscoördinator bezorgd te 
worden. De aannemer blijft echter verantwoordelijk voor zijn onderaannemers. Deze specifieke 
veiligheidsplannen zullen in casus gescreend worden door de veiligheidscoördinator verwezenlijking op inhoud, 
realistische inschatting van de risico’s, in overeenstemming met de omgevingsfactoren en in overeenstemming 
met de specifieke veiligheidsplannen van de andere intervenanten. De aannemers staan er voor in dat de 
opgesomde preventiemaatregelen nageleefd worden door eigen personeel en derden (leveranciers, 
bezoekers,...). Bij werkzaamheden met een “verhoogde risico’s” dient de aannemer, een risicoanalyse te 
bezorgen met inbegrip van een voorstel tot bijhorende preventiemaatregelen. 

 
- Voorafgaand aan de werken dient de hoofdaannemer de (voorlopige) planning van de door hem en/of zijn 

onderaannemers uit te voeren werkzaamheden ter beoordeling over te maken aan de veiligheidscoördinator. 
De aanvangsdatum, de duur en de einddatum van zijn interventie, evenals het werkvolume waarmee hij belast 
is en het personeel toegewezen aan de bouwplaats worden meegedeeld. 

 
- De hoofdaannemer dient een werfinrichtingsplan af te leveren aan de veiligheidscoördinator. Hierin wordt oa. 

opgenomen; de te gebruiken toegangswegen, de gekozen plaatsen voor de werkposten (werfkeet, sanitair, 
signalisatie en afsluitingen), de oppervlakte nodig om het materiaal en de grondstoffen op te slaan. 

 
- Indien van toepassing (bv. bij wegenwerken) dient een goedgekeurd signalisatieplan bezorgd te worden aan 

de veiligheidscoördinator uitvoering. Hierin staan de omleidingen vermeld en de plaats en specificatie van de te 
gebruiken verkeersborden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socialsecurity.be/
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SPECIFIEK ADDENDUM in het kader van de COVID-19-PANDEMIE 

 
Onderstaand worden richtlijnen neergeschreven, teneinde op deze werf besmetting door het covid-19 virus te 
vermijden. Deze versie richtlijnen is tot stand gekomen op basis van o.a. de algemene richtlijnen zoals gepubliceerd 
door de Nationale Veiligheidsraad (https://www.info-coronavirus.be/nl/) en uitgebreid met andere bouwplaats-
informatie, waarover we konden beschikken. 
 
Deze versie richtlijnen zijn reeds iets ruimer dan de huidige werffase opgesteld, teneinde dit reeds maximaal mee te 
kunnen nemen inzake het planningsaspect van de werf. 
 
Het betreft een basis, welke enerzijds op basis van de inzichten van de hoofdaannemer en anderzijds op basis van 
voortschrijdend, algemeen inzicht bij alle bouwpartners dient verfijnd te worden.  
 
 
1. Onnodig te benadrukken dat personen met één van de symptomen van besmetting door covid-19 (hoesten, 

keelpijn, kortademig, koorts) geen toegang tot de werf hebben/krijgen. 
 

2. Synthese van de essentiële richtlijnen : 
 

2.1. Maatregelen in verband met social distancing: contact met anderen verminderen :  
Geef duidelijke instructie aan de werknemers over de maatregel in verband met social distancing (1.5m). 
 

2.2. Hygiënemaatregelen :  
- Er dient papier aanwezig te zijn om de handen af te drogen. Dit dient eenvoudig in gebruik te zijn en 

voorzien te worden dicht bij de werkplaats zodat deze ook effectief gebruikt worden. 
- Er dient een aangepast schoonmaakprogramma opgesteld te zijn waarbij prioritair aandacht is voor 

de sanitaire installatie, toiletten, deurklinken, handgrepen, leuningen, …  
- Er dienen instructies over het correct wassen van de handen, het regelmatig verluchten van de 

werkplaatsen, het reinigen en ontsmetten van de bedrijfsvoertuigen en arbeidsmiddelen (bij 
overdracht) in het algemeen zichtbaar aanwezig te zijn op de werf. 

 
3. Verfijning van de bovenstaande, essentiële richtlijnen : 
 

3.1. M.b.t. het transport / verplaatsingen van en naar de werf: 
- beperking van het aantal personen in de busjes zodat de onderlinge afstand min. 1,5 meter is. 

Concreet betekent dit dat er in een busje maximaal twee personen kunnen vervoerd worden 
(chauffeur & 1 passagier, geschrankt) afhankelijk van het aantal zetelrijen. Ventilatie bij goed weer 
door te rijden met open vensters, indien mogelijk. 

- ontsmetten van de bestuurderszone bij wisseling van bestuurder 
- gebruik van eigen wagen indien het voorgaande niet kan worden nageleefd 

 
3.2. M.b.t. de werkzaamheden op de werf: 

- enkel wanneer de onderlinge afstand van 1,5 meter kan worden nageleefd; dit impliceert dat: 
▪ voor bepaalde activiteiten, die met meerdere personen gelijktijdig worden uitgevoerd  een 

alternatieve werkwijze moet worden gezocht. 
▪ trappen slechts in 1 richting worden gebruikt (ene trap opwaarts, andere trap naar beneden, 

circulatieplan op te maken) 
- met verminderde kans op besmetting door aanraking van contactoppervlakken (deurklinken, 

trapleuningen, ...); dit impliceert dat: 
▪ bij voorkeur iedereen zijn eigen gereedschap heeft en dat bij noodzakelijke uitwisseling de 

handgrepen eerst worden ontsmet 
▪ men zo vaak mogelijk veiligheidshandschoenen draagt (kans op het aanraken van het gezicht 

is hierdoor kleiner) 
▪ contactoppervlakken minstens 1x/dag worden ontsmet 
▪ waar mogelijk deuren in geopende stand worden geblokkeerd 

- max. ventilatie van de lokalen en doorgangen (vensters open) 
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
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3.3. M.b.t. de schaftruimte: 
 
- handen wassen vóór en na het eten  
- beperking van het aantal personen in de schaftruimte zodat de min. afstand van 1,5 meter 

nageleefd wordt; niet tegenover elkaar plaats nemen; tafels en stoelen zo schikken en beperken dat 
deze afstand automatisch al verzekerd wordt; een schaftkeet 6x3 is daardoor slechts door 4 
personen tegelijk te gebruiken 

- ontsmetten van de tafels & stoelen na elke schaftbeurt (d.w.z. vóór de volgende shift) 
- ruimte ventileren, deuren in geopende stand blokkeren, buiten schaften indien het weer het toelaat 

 
 

3.4. M.b.t. de toiletten: 
 

- respecteren van de afstandsregel van 1,5 meter;  
- handen wassen vóór en na het toiletgebruik  
- toiletbril en deurklinken ontsmetten na toiletgebruik 

 
 

3.5. M.b.t. de kleedruimte: 
 
- bij voorkeur dienen de arbeiders zich steeds thuis te omkleden 
- handen wassen vóór en na het omkleden 
- beperking van het aantal personen zodat de min. afstand van 1,5 meter nageleefd wordt 
- ruimte ventileren, deuren in geopende stand blokkeren 

 
 

3.6. M.b.t. de bureelruimte: 
 
- voorbehouden aan de werfleiding 
- beperking van het aantal personen zodat de min. afstand van 1,5 meter nageleefd wordt 
- overleg met de bouwpartners gebeurt max. via telefonische conferentie 
- overleg met de uitvoerders (of hun leidinggevenden) gebeurt buiten op de werf (of met de 

werfleider in de deuropening).  Duidelijke signalisatie zal aangebracht worden, een tafel voor de 
deuropening kan dienst doen voor uitwisseling van materialen en verbruiksgoederen 

- voldoende ventilatie, deuren in geopende stand blokkeren 
 

 
3.7. M.b.t. instructies & toezicht: 

 
- Alle betrokken partijen (onderaannemers bv.) worden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van 

de hiervoor vermelde regels. 
- De betrokken onderaannemers dienen vooraf aan te geven op welke wijze zij m.b.t. hun 

werkzaamheden de naleving van de vermelde regels kunnen verzekeren. Hierin dient tevens 1 
verantwoordelijke opgenomen te zijn die dagelijks aanwezig is op de werf om toezicht te houden op 
de naleving van deze richtlijnen.  De werfleiding (met back-up van de preventieadviseur en VC) 
moet hier zijn goedkeuring op geven, alvorens de werken kunnen starten. 

- Alle werknemers worden via een toolbox, gegeven door hun leidinggevende en de werfleiding 
gebriefd over de na te leven regels, alvorens ze kunnen starten. Deze toolbox heeft buiten of in een 
voldoende grote ruimte van het gebouw plaats (social distancing); aanwezigheidslijst wordt 
bijgehouden, aangevuld met een foto van de groep.  Deze lijst is enkel te ondertekenen door de 
verantwoordelijke m.b.t. corona op de werf van de desbetreffende firma. 

- Als ondersteuning/sensibilisering worden affiches uitgehangen, één met algemene richtlijnen 
(meerdere talen te bekomen) en één met de wijze waarop men de handen moet wassen. 

- De werfleiding voert ook toezicht uit op de naleving van deze richtlijnen en weert onmiddellijk de 
personen en partijen die zich hier niet aan houden (ingebrekestelling).  Alle inbreuken die op de 
werf worden vastgesteld dienen aan de werfleiding te worden gemeld zodat maatregelen kunnen 
getroffen worden
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Het coördinatiedagboek bestaat uit volgende onderverdeling: 
 

1. Algemeen V&G plan: 
a. Het aangevuld en aangepast dossier veiligheidscoördinatie-ontwerp, met inbegrip voor 

het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier 
b. De ontvangen veiligheidsplannen van de aannemers 
c. Veiligheids-, gezondheids- en milieu charter 
d. Noodoproepnummers 

2. Planning der werken – werfinrichtingsplan: 
a. De planning der werken van de aannemer wordt hier verzameld 
b. Het werfinrichtingsplan van de aannemer 
c. De bestekken en de lastenboeken 

3. Verslagen werfinspecties: 
a. Het coördinatiedagboek bestaat uit de verzameling van de werfcontroleverslagen. Deze 

zijn genummerd en voorzien van de datum. 
4. Verslagen vergaderingen: 

a. De architect wordt eveneens gevraagd om zijn verslagen eveneens aan de 
veiligheidscoördinator over te maken. zo blijft deze nog beter op de hoogte van de 
genomen beslissingen. 

5. Briefwisseling, incidenten- en ongevallen rapporten, toolbox meetings: 
a. Briefwisseling ten tijden van VC-O 
b. Buiten de werfcontroleverslagen kan er nog specifieke briefwisseling geschreven worden 

naar welbepaalde partijen. Deze briefwisseling kan gebeuren via e-mail, fax of klassieke 
post. Een kopie hiervan vindt u terug in bijlage. 

c. De veiligheidscoördinator moet steeds verwittigd worden bij ongevallen en incidenten, 
zelfs als er geen schade is. 

d. De gegeven toolbox meetings worden hier verzameld, indien er toolboxen gegeven 
worden. 

6. Technische fiches: 
a. Alle technische fiches worden hier verzameld 
b. Instructies voor het onderhoud kunnen vermeld worden op de technische fiches 

7. Energie Prestatie en Binnenklimaat (EPB): 
a. Indien van toepassing wordt hier het EPB-dossier verzameld. 
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1. Algemeen V&G plan: 
a. Het aangevuld en aangepast dossier veiligheidscoördinatie-ontwerp, met inbegrip voor 
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2. Planning der werken – werfinrichtingsplan: 
a. De planning der werken van de aannemer wordt hier verzameld 
b. Het werfinrichtingsplan van de aannemer 
c. De bestekken en de lastenboeken 
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3. Verslagen werfinspecties: 
a. Het coördinatiedagboek bestaat uit de verzameling van de werfcontroleverslagen. Deze 

zijn genummerd en voorzien van de datum. 

  



 

VC II COD – Coördinatiedagboek  210270 Pagina 45 van 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Verslagen vergaderingen: 
a. De architect wordt eveneens gevraagd om zijn verslagen eveneens aan de 

veiligheidscoördinator over te maken. Zo blijft deze nog beter op de hoogte van de 
genomen beslissingen. 
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5. Briefwisseling, incidenten- en ongevallen rapporten, toolbox meetings: 
a. Briefwisseling ten tijden van VC-O 

• Verslag coördinatie ontwerp 
b. Buiten de werfcontroleverslagen kan er nog specifieke briefwisseling geschreven worden 

naar welbepaalde partijen. Deze briefwisseling kan gebeuren via e-mail, fax of klassieke 
post. Een kopie hiervan vindt u terug in bijlage. 

c. De veiligheidscoördinator moet steeds verwittigd worden bij ongevallen en incidenten, 
zelfs als er geen schade is. 

d. De gegeven toolbox meetings worden hier verzameld, indien er toolboxen gegeven 
worden. 
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6. Technische fiches: 
a. Alle technische fiches worden hier verzameld. 
b. Instructies voor het onderhoud kunnen vermeld worden op de technische fiches. 
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7. Energie Prestatie en Binnenklimaat (EPB): 
a. Indien van toepassing wordt hier het EPB-dossier verzameld.
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NOODOPROEPNUMMERS 

 

 

 

  

 
 

Tel  en GSM  112 
Medische spoeddienst 

 
 
 

 
Vermeld referentiepunt en straatnaam 
Drongenplein 26, 9031 Drongen  
 
Vermeld de aard van de verwonding 
Vermeld of het slachtoffer ademt 
Vermeld of het slachtoffer hartslag heeft 
Vermeld de naam van uw firma en uw eigen naam 
Bij levensgevaar meteen via de 100 bijstand vragen van de 
MUG (medische urgentie groep) !!! 
 

 

  

 
Ziekenhuis met urgentiedienst 24/24u 

AZ Janpalfijn 
Watersportlaan 5 

9000 Gent 
Tel 09 224 71 11 

 
 
Maximaal beroep doen op de dienst 112 voor vervoer van 
een gekwetste, gezien risico van shock tijdens vervoer!! 
 

  

 

Huisartsen 
dienst 100 of urgentiedienst 24/24u 

Dr.  
Dr.  
Dr.  

Wachtdienst Drongen 
1733 

 
Oogarts 
dienst 112 of urgentiedienst 24/24u 
 

 

  

 

Antigifcentrum 
 

070 245 245 
 

Militair Hospitaal  
Neder-over-Heembeek 

 
Wacht niet op ziekteverschijnselen vooraleer te bellen. 
Geen melk toedienen, melk is geen tegengif. 
Niet laten braken! Meestal is braken niet aangewezen, bel 
eerst. 
Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke 
stof in de ogen of op de huid. 
Verlucht de ruimte goed als er irriterend of giftig gas 
vrijgekomen is. 
 

 

  

 

Brandweer 
 

Tel  en GSM  112 
 

 
Vermeld de plaats van de brand en punt en straatnaam waar 
de brandweer wordt opgewacht. 
Vermeld de aard van de brand (gas, vloeistof, vaste stoffen, 
...). 
Vermeld de omvang, de beschikbaarheid van bluswater, de 
aanwezigheid van gewonden, 
de aanwezigheid van EHBO. 
 

 

 

 
Politiediensten  : 

 
101   (alg. nummer) 
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 VUURVERGUNNING 
 

    

Werk in uitvoering van bestek nr.       

 bon nr.       

        

Geldigheidsduur van de vergunning:        

        

Uitvoerende onderneming:       

 dienst:       

        

Plaats van het uit te voeren werk:        

Omschrijving van het uit te voeren werk:       

        

        

        

        

Persoon belast met de uitvoering:        

Toezichter (*) belast met het toezicht op de uitvoering:      

        
Beide personen bevestigen dat zij vóór de uitvoering van het werk met open vuur, blanke vlam of hittepunt kennis   

hebben genomen van de "Algemene veiligheidsmaatregelen" vermeld op de keerzijde van de vuurvergunning   

        
Zij bevestigen hierbij dat de hierboven vermelde "Algemene veiligheidsmaatregelen": (**)   

kunnen nageleefd worden        

slechts kunnen nageleefd worden mits de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:   

        

        

        

        

Bij een ongeval of dringende informatie moet de uitvoerder contact     

opnemen met…………………….   tel. ………………….    

Voor de oproep van de hulpdiensten bel nr. 100 
  

        

Handtekening  Handtekening     

Aannemer of zijn afgevaardigde  Toezichthoudende verantwoord. :    

        

        

Datum:  Datum:     

(*) Kan een toezichter van de aannemer of onderaannemer, naargelang de uitvoerder   

(**) Kruis aan wat van toepassing is        
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Bijlage 1: risicoanalyse 
 



 Risico-analyse

 Inrichting van de werf/ bouwplaats

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                     

Mogelijke ongevalsvormen.

PREVENTIEMAATREGELEN                

INSTRUCTIES

WERFKETEN 12: val personen begane grond : 

- tijdens de montage

- tijdens het gebruik 

Voldoende ruimte en vlakke inplanting 

voorzien, Regelmatig opruimen 

Plaatsen van b.v. een schoen- en 

laarzenborstel aan de ingang 

- verankerde toegangstreden.

23: val voorwerpen bij behandeling :

- val van de werfkeet tijdens de 

plaatsing.

Heftoestel en hijsgereedschappen laten 

controleren door keuringsorganisme.

40: klemming  :

- tijdens het plaatsen van de werfkeet.

Voldoende afstand houden

Gebruik maken van PBM’s.

Materieel- en/of 

materiaalwagen.

23: val voorwerpen bij behandeling : Oordeelkundige stapeling van het materieel 

en/of materiaal : => zware stukken beneden 

en de lichte stukken boven in de rekken,

Verankering van het rekkensysteem.

32: contact onbeweeglijke 

voorwerpen.

Doorgangen vrij van materieel en/of materiaal.

81: giftige stoffen :

- inademing, opneming of opslorping 

van giftige stoffen.

Gescheiden opslag van de verschillende 

scheikundige produkten.

Kleedkamer en 

wasgelegenheid.

12: val personen begane grond. Orde & netheid.

Antislipvloer toepassen.

Eetruimte. 81: giftige stoffen :

- contact door inademing, opneming of 

opslorping van giftige stoffen.

Orde en netheid

Regelmatig onderhouden van het meubilair en 

toestellen.

Uitrusting van de 

keten

Verwarming 60: warmte/koude Optimale mechanische afscherming van de 

verwarmingselementen

Aanwezigheid brandblustoestellen.

70: blootstelling aan elektrische 

stroom

-elektrocutiegevaar.

Beveiliging door smeltzekeringen => capaciteit 

aangepast aan het verbruik,

Aarding, Verliesstroomschakelaar

Regelmatige controle van de staat van de 

elektrische installatie.

81: giftige stoffen :

- CO - vergiftiging.

Verluchting: uitlaat voor de verbrande gassen.

90: andere vormen :

- ontploffing.

Reglementaire plaatsing van ontspanner & 

terugslagklep

Gasrecipiënt rechtopzetten buiten de keet en 

goed verankeren

Goede staat van de soepele leidingen en 

ontspanner.

Verlichting 70: blootstelling aan elektrische 

stroom.

Controle van de elektrische installaties vóór 

ingebruikname van de werfkeet

Onderhoud van de 

werfkeet.

12: val personen begane grond : Gebruik van anti-slipschoeisel.

81: giftige stoffen :

- bij onoordeelkundig gebruik van de 

produkten.

Aangepaste ontsmettingsprocedures,

Etikettering conform de E.R..

Huishoudelijk

afval.

90: andere vormen :

- oplopen van een insektenbeet 

omwille van het aanwezige afval.

Een voldoend aantal en aangepaste 

afvalbakken voor het vuilnis,

Oordeelkundig afgesloten vuilnis-bakken, 

zodat de insekten geweerd worden.
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 Risico-analyse

 Inrichting van de werf/ bouwplaats

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                     

Mogelijke ongevalsvormen.

PREVENTIEMAATREGELEN                

INSTRUCTIES

AANSLUITING-EN 

NUTSLEIDINGEN

- riolering

- waterleiding

- elektriciteit

- telefoon

- fax

- …

11: val personen van hoger vlak. Het afbakenen en zo vlug mogelijk dichten van 

de respektieve sleuven.

12: val van personen begane grond : 

grondverzakking.

Regelmatig reinigen van de werkpost

Respekteren van de natuurlijke 

afschuivingshoek, indien niet haalbaar => 

beschoeiing toepassen,

33: contact beweeglijke voorwerpen

- tijdens het zagen of slijpen van 

leidingen.

Het gebruik van P.B.M. (o.a. veiligheidsbril) bij 

het maken van de nodige verbindingen.

72: blootstelling aan elektrische 

stroom.

Bij werkzaamheden aan het net, steeds de 

onder spanning staande delen uitschakelen en 

vergrendelen.

COMPRESSOR 33: contact beweeglijke voorwerpen 

- wegvliegen van voorwerpen, stof of 

vreemde voorwerpen.

Dragen van P.B.M. bij het uitvoeren van 

werkzaamhedeN met perslucht ( => 

veiligheidsbril)

Werkdrukontlasting bij het ontkoppelen.

90: andere vormen 

- geluidsarm < 85 dBA)

- trillingen.

Geluidswerende omkasting van de machine,

Dragen van gehoorbescherming  (=> 

oordopjes of oorschelpen).

BOUWKRAAN 11: val personen van hoger vlak. Gebruik van PBM’s (harnas)

21: grondverzakking. Stabiele fundering met voldoende massa 

(goedgekeurd door organisme).

22: instorting :

- tijdens gebruik.

- bij ontsporing.

Controle vóór indienstelling door 

keuringsorganisme in geval van een 

torenkraan

Periodiek nazicht van de kraan en de 

hulpstukken door een keuringsorganisme.
23: val voorwerpen bij behandeling :

-tijdens het installeren.

Optimaliseren van de coördinatie tussen de 

kraanman en de plaatser.

40: klemming : 

- tussen mobiel gedeelte kraan en een 

vast voorwerp

- tijdens het monteren van de 

verschillende onderdelen.

Afbakenen van een doorgang van 80 cm 

breedte ter hoogte van de draaicirkelzone (niet 

noodzakelijk voor torenkranen).

72: blootstelling aan elektrische 

stroom:

- laagspanning (tijdens de montage).

Bij werkzaamheden aan het net, steeds de 

onder spanning staande delen uitschakelen en 

vergrendelen.

BETONMOLENS & 

BETONMIXERS.

33: contact beweeglijke voorwerpen

- riemschijven, trommel, tandwielen, 

  kettingen, …

Degelijke afscherming van de draaiende delen

Niet met de handen of werktuigen in de 

draaiende kuip komen,

Na het vervangen van de riemen moet de 

riemafscherming teruggeplaatst worden,

De afscherming van de verbrandingsmotoren 

mogen niet verwijderd worden.

60: warmte / koude Tijdens het bijvullen van brandstof:

 * eerst de machine stilleggen   

 * niet roken

 * geen open vuur

 * steeds een trechter gebruiken

 * een brandblustoestel bij de hand houden,
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 Risico-analyse

 Inrichting van de werf/ bouwplaats

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                     

Mogelijke ongevalsvormen.

PREVENTIEMAATREGELEN                

INSTRUCTIES

70: blootstelling aan elektrische 

stroom.

Differentieelschakelaar,

Noodstopinrichting (=> rood met gele 

achtergrond)

MORTEL-SILOS 22: instorting :

- omvallen van de silo.

Horizontale en stabiele opstelling met 

eventuele verankering.

32: contact onbeweeglijke voorwerpen Vrijlaten van een doorgang van 80 cm 

breedte.
LEVERING  &  

OPSLAG  VAN 

MATERIALEN

11: val personen van hoger vlak :

- val van de vrachtwagen.

Goede coördinatie tussen chauffeur, 

kraanman en helper

12: val personen begane grond : De aan- en afvoerwegen zijn vrij van 

obstakels,

23: val voorwerpen bij behandeling Verbod van zich te bewegen onder  

bewegende lasten

Vermijden van manuele begeleiding van de 

lasten

Gebruik van periodiek gekeurd hijsmaterieel.

33: contact beweeglijke voorwerpen Speciale aandacht tijdens het achteruitrijden 

met een vracht- wagen,

42: klemming tussen cabine en muur Optimaliseren van de coördinatie tussen 

kraanman en werfpersoneel

Minimumafstand van 80 cm te eerbiedigen.

PLAATSEN 

WERFAFSLUITING

12: val personen begane grond : 

- tijdens de montage

- tijdens het gebruik 

Voldoende ruimte en vlakke inplanting 

voorzien. Stabiele ondergrond. Minimaal te 

plaatsen langsheen de openbare weg, met 

minimale retour van 15 m.

22: instorting : bij zware wind of na 

graafwerken onmiddellijke omgeving.

Voldoende onderlinge verankering van de 

elementen

Regelmatige controle stabiliteit van de 

hekkens en voeten.
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Risico-analyse 

Bovenbouw / ruwbouwwerken 

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                        Mogelijke 

ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

KOLOMMEN 11: val personen van hoger vlak :

- indien men aan de bovenzijde van de kolom dient te 

werken

- naar de buitenzijde indien men gevelkolommen 

heeft

6 3 7 126 Verplaatsbare stelling voorzien

Valnet voorzien

Harnasbeveiliging toepassen

6 3 1 18

22: instortingen in geval van:

- onvoorziene horizontale krachten

3 3 7 63 Onderlinge afschoringen van de kolommen 

voorzien

0,5 3 7 11

31: treden op voorwerpen :

- trappen op niet- geruimde voorwerpen

6 10 1 60 Orde op de werf verzekeren

Werkposten opruimen voor de aanvang van de 

plaatsing

1 10 1 10

Metaal 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het losmaken van de kabel- of de kettinghaak

6 3 7 126 Systeem voor het losmaken van de kabel- of de 

kettinghaak vanop afstand

1 3 7 21

23: val voorwerpen bij behandeling :

- val van de kolom bij de behandeling  ervan

3 6 15 270 Verboden zich onder de lasten te begeven

Heftoestel en hijsgereedschappen laten nazien 

door keuringsorganisme

1 2 15 30

41: klemming :

- tijdens het plaatsen van de kolom op de 

ankerbouten

3 6 7 126 Coördinatie optimaliseren tussen de 

kolomplaatser(s) en de kraanman

0,5 6 7 21

WANDEN EN

MUREN

11: val personen van hoger vlak :

- tijdens werken aan het bovenste muurgedeelte

- naar de buitenzijde voor de gevelwanden en -muren

3 6 7 126 Toepassen van stelling en/of afgeschermd 

trapladdersysteem

Valnet voorzien

Harnasbeveiliging toepassen

Toepassen van afschermingen rondom de 

werkvloeren

0,5 6 7 21

22: instortingen :

- in geval van onvoorziene horizontale krachten

6 3 7 126 Schoring van het metselwerk voorzien 0,5 3 7 11

Dragend 

metselwerk

11: val personen van hoger vlak :

- door overbelasting van de werkvloer

3 6 7 126 Voldoende stevige en stabiele metsersschragen 

voorzien

0,5 6 7 21

22: instortingen :

- van het metselwerk ingevolge onvoorziene 

horizontale krachten (b.v. wind)

6 3 15 270 Schoring van het metselwerk voorzien 0,5 3 15 23

33: contact beweeglijke voorwerpen 

- wegvliegende stukjes steen tijdens het zagen

- contact met het slijpschijf

6 6 7 252 Gebruik maken van de PBM’s (bril)

Systeem met "waterzagen" toepassen

Afschermen van het zaagblad

3 6 1 18

33: contact beweeglijke voorwerpen:

- tijdens het nemen van mortel aan de 

archimedesschroef silo

6 3 7 126 De draaiende delen van de mortelsilo dienen 

afgeschermd

1 3 7 21
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Risico-analyse 

Bovenbouw / ruwbouwwerken 

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                        Mogelijke 

ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling :

- tijdens het nemen van metselblokken 

3 6 7 126 Blokken opnemen op 80 cm. hoogte

Gewicht van de blokken beperken

Blokken gebruiken die een eenvoudige greep 

hebben

1 3 7 21

81: giftige stoffen :

- huidcontact met mortelspecie

1 6 7 42 Gebruik maken van PBM’s (hand-

schoenen, ...)

1 2 7 14

BALKEN 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het werken in de hoogte aan balken langs de 

binnenzijde

- tijdens het werken aan de ringbalken

6 6 7 252 Voorzien van een werkzone (50-80 cm breedte + 

borstweringen)

Gebruik maken van PBM’s

Ter beschikking stellen van verrijdbare stelling 

voor korte werktijden

Gebruik maken van vangnet

Harnasbeveiliging toepassen

afgeschermde werkvloeren voorzien rondom het 

werkzonegedeelte

0,5 6 7 21

In gewapend

beton

ter plaatse 

gebetonneerd

11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de bekisting

- tijdens het wapenen

- tijdens het betonneren

- tijdens het ontkisten

6 6 7 252 Afgeschermde werk- en loopzones voorzien

Verrijdbare stellingen ter beschikking houden

1 6 7 42

21: verzakking :

- van de bekisting onder het gewicht van het beton

6 3 7 126 Afmetingen en stabiliteit van de bekisting laten 

nazien door de werfleider

1 3 7 21

23: val voorwerpen bij behandeling :

- o.a. bekistings-panelen, wapeningsijzer,  betonneren

3 6 7 126 Heftoestel en hijsgereedschappen laten nazien 

door keuringsorganisme. Verboden zich onder de 

last te bevinden.

1 3 7 21

32: contact onbeweeglijke voorwerpen :

- tijdens verplaatsing op de bekisting

3 6 7 126 Systematische opruiming voorzien van de 

werkzones nabij de balken

1 6 7 21

51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling :

- tijdens verplaatsingen op vochtige bekisting

3 6 3 54 Verplaatsingszones voorzien van vloeren die 

geribd en/of gefreind zijn

1 6 3 18

Hout 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens de plaatsing van de balken in of op de 

opleggingszone

6 3 7 126 Harnasbeveiliging toepassen

Werkpost uitvoeren vanop stelling, hoogwerker of 

personenbak

0,5 3 7 11

32: contact onbeweeglijke voorwerpen :

- splinters in de vingers

6 10 1 60 Gebruik maken van de PBM’s: o.a. handschoenen 1 10 1 10
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Risico-analyse 

Bovenbouw / ruwbouwwerken 

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                        Mogelijke 

ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

41: klemming :

- tussen het profiel en het opleg-gedeelte

3 6 3 54 De profiel geleiden vanop afstand, b.v. bij middel 

van een koord

1 6 3 18

Combinatie van staal 

en beton

11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het geleiden van de balk naar de oplegzones

6 3 7 126 Werkpost voorzien door verrijdbare stelling met 

borstweringen. De balken geleiden vanop afstand, 

b.v. bij middel van een koord

1 3 7 21

- tijdens het betonneren van het beton van de tweede 

fase

6 3 7 126 Zijdelingse werkpostafscherming voorzien 

langsheen de balken

1 3 7 21

23: val voorwerpen bij behandeling :

- door onvoldoende of zelfs geen aanhechtingspunten

3 3 7 63 Contractueel de verankeringen laten aanbrengen 1 3 7 11

41: klemming :

- tussen de balk en de oplegpunten

3 3 3 27 Coördinatie optimaliseren tussen de 

balkplaatser(s) en de kraanman

1 3 3 9

DEKKEN 11: val personen van hoger vlak :

- vanaf de werkvloeren van de diverse dekken

- vanaf de openingen in de de oppervlakten 

(liftschachten, trappen, leidingkokers, ...)

6 6 7 252 Alle openingen ofwel dichtleggen ofwel rondom 

afsluiten door borstweringen

0,5 6 7 21

12: val personen begane grond :

- tijdens de verplaatsing op de werkvloeren

3 10 3 90 Periodieke en systematische opruiming van de 

verschillende werkvloeren

1 10 3 15

Hout 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van planken of panelen op de 

bekistingbalken

6 6 7 252 Gebruik maken van vangnet (binnen)

Tussenafstand van de bekistingsbalken beperken

0,5 6 7 21

33: contact beweeglijke voorwerpen:

- tijdens het zagen

3 3 7 63 CE-gekeurde machine gebruiken of

machine aanpassen aan CE-norm. Aangepaste 

werkhouding.

1 3 7 11
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Risico-analyse 

Dakwerken Regenwaterafvoer

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

Hellend dak : algemene 

risico's

11 : val personen van hoger vlak 

       tijdens :

- het opstellen van stellingen

- het opstappen op ladders

- het opbouwen van het dak

- het afwerken van dakopeningen

6 6 7 252 Stabiele opstelling en verankering

Voldoende lange en stabiele ladders

Werkvlak afschermen met een randafscherming

Dakopeningen afschermen met leuningen en plint

1 3 7 21

23 : val voorwerpen bij behandeling 

- o.a. bij het verplaatsen van materiaal en materie

3 3 7 63 Gebruik van hoogwerker

Dragen van veiligheidshelm

1 3 7 21

33 : contact beweeglijke  voorwerpen - zoals 

materiaal, materieel, …

6 3 7 126 Gebruik PBM's (veiligheidshelm). Optimale 

coördinatie tussen verschillende arbeiders.

1 3 3 9

42 : klemming :

- tijdens het monteren van de spanten

3 6 3 54 Optimale coördinatie met de kraanbestuurder 1 6 3 18

51 : inspanning, verkeerde  beweging bij 

behandeling :

- tijdens tillen van lasten

- door stereotiepe houdingen

3 6 3 54 Aangepaste werkmethoden

Afwisseling van de zware werkzaamheden onder 

de dakafdichters

Gebruik van transportmiddelen

1 3 3 9

houten dakstructuur

ter plaatse 

samengesteld

42 : klemming :

- tussen de samenstellende delen

3 6 3 54 Gebruik PBM's 3 3 3 27

beton 33 : contact beweeglijke voorwerpen 3 6 7 126 Gebruik PBM's 1 3 3 9

40 : klemming in een voorwerp of  tussen 

elementen

3 6 3 54 Opmtimaliseren van communicatie tussen 

kraanman en arbeider(s)-plaatsers.

1 3 3 9

bekleding

zink/koper 33 : contact beweeglijke voorwerpen  tijdens het in 

elkaar passen van de verschillende metalen 

elementen (snijwonden)

3 6 3 54 Gebruik van handschoenen voor manipuleren van 

het metaal

1 6 3 18

60 : warmte – koude : oplopen brandwonden 

tijdens lassen

3 6 7 126 Gebruik PBM's. Gebruik van gekeurde werktuigen. 1 3 7 21

plat dak : algemene 

risico's

11 : val personen van hoger vlak :

- bij het opstellen van stellingen

- bij het opstappen op ladders

- bij het opbouwen van het dak

- bij het afwerken van dakopeningen

6 6 7 252 Stabiele opstelling en verankering

Voldoende lange en stabiele ladders

Werkvlak afschermen met een randafscherming

Dakopeningen afschermen met leuningen en plint

0,5 6 7 21

23 : val voorwerpen bij behandeling 

- o.a. bij het verplaatsen van materiaal en 

materieel

6 3 7 126 Gebruik van hoogwerker

Dragen van veiligheidshelm

0,5 3 7 11

33 : contact beweeglijke voorwerpen - zoals 

materiaal, materieel, …

3 3 7 63 Dragen van veiligheidshelm 3 3 3 27
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Risico-analyse 

Dakwerken Regenwaterafvoer

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

51 : inspanning, verkeerde 

       beweging bij behandeling :

- tijdens tillen van lasten

- door stereotiepe houdingen

3 3 3 27 Aangepaste werkmethoden

Afwisseling van de zware werkzaamheden onder 

de dakafdichters

Gebruik van transportmiddelen

1 3 3 9

bovenafwerking

isolatie 51 : inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling :

- tijdens tillen van lasten

- door stereotiepe houdingen

3 6 3 54 Aangepaste werkmethoden

Afwisseling van de zware werkzaamheden onder 

de dakafdichters

Gebruik van transportmiddelen

1 6 3 18

isolerend hellingsbeton 11 : val personen van hoger vlak :

- tijdens oppompen en verwerken schuimbeton 

(grote krachten op drukslang)

3 6 7 126 Stabiele opstelling van de arbeider(s)

Voldoende lange en stabiele ladders

Werkvlak afschermen met een randafscherming

0,5 6 7 21

bedekking

23 : val voorwerpen bij behandeling

- bij het verplaatsen van materiaal en materieel

6 3 7 126 Gebruik van hoogwerker

Dragen van veiligheidshelm

0,5 3 7 11

33 : contact beweeglijke voorwerpen - zoals 

materiaal,  materieel, …

3 3 7 63 3 3 3 27

51 : inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling :

- tijdens tillen van lasten

- door stereotiepe houdingen

3 3 3 27 Aangepaste werkmethoden

Afwisseling van de zware werkzaamheden onder 

de dakafdichters

Gebruik van transportmiddelen

1 3 3 9

opkant/slabben 33 : contact beweeglijke voorwerpen – slijpschijf 3 6 7 126 Gebruik van veiligheidsbril bij het slijpen 1 6 3 18

onderhoud dak hoe val vermijden bij werkzaamheden op/aan het 

dak --> geen CBM en PBM gebruiken

6 6 6 216 Plaatsen van de nodige CBM en indien 

onvoldoende, dragen van de vereiste PBM

3 3 3 27

VC - RA algemeen - DEF.docx Stabitec bv  210270 - 8/18



Risico-analyse 

Schrijnwerk en aanverwante gevelwerken

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                                 

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN                                        

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

BEPLEISTERING

Ladders en stellingen 11 : val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

3 10 3 90 Voorschriften voor personeel ivm opstelling 1 10 3 30

Aanvoeren materialen 23 : val voorwerpen bij behandeling 3 6 3 54 Gebruik van hulpmiddelen voor o.a. het 

verplaatsen van kleine hoeveelheden

1 6 3 18

AFWERKING 11 : val personen van hoger vlak :

- bij het gebruik van ladders en/of stellingen

6 6 3 108 Gebruik van stellingen met leuningen indien 

werkvlak meer dan 2 m hoog is

1 6 3 18

12 : val personen begane grond :

- uitschuiven op restanten materiaal

6 10 3 180 Regelmatig reinigen van de werkvloer 0,5 10 3 15

PLAATSEN ISOLATIE

Plaatsen van de stelling 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren 

personeel

1 10 3 30

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een stelling-element

3 10 3 90 Verbod van doorgang onder de werken

Aanbrengen van een afrastering thv de werkvloer 

voor het opvangen van vallende voorwerpen of 

eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond

3 1 3 9

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- uitschuiven tijdens de montage

3 10 3 90 Orde en netheid 1 10 3 30

Aanvoeren van de 

elementen

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een pallet met isolatie

3 6 3 54 Gebruik van gecontroleerd heftoestel en 

hijsmaterieel

1 6 3 18

Snijden van de isolatie 33: contact beweeglijke voorwerpen

- contact met snijgereedschap (mes, zaag, 

...)

6 6 3 108 Dragen PBM’s (veiligheidshandschoenen, ...) 

Gebruik van volwaardig en aangepast 

snijgereedschap

1 6 3 18

Aanbrengen van de 

isolatie

33: contact beweeglijke voorwerpen

- tijdens het boren 

6 6 1 36 Dragen PBM’s (bril, ...) 1 6 1 6

PLAATSEN VAN RAMEN 11: val personen van hoger vlak :

- val stelling tijdens het zich verplaatsen 

6 6 7 252 Opstellen van een stelling, gecontroleerd door 

een bevoegd persoon en voorzien van een 

collectieve beveiliging

Vermelden van de maximaal toelaatbare 

belasting op de stelling

1 6 7 42

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van elementen tijdens het verplaatsen of 

tijdens het metselen

6 6 3 108 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond.

6 1 3 18

VOEGEN 11:val van personen van hoger vlak :

-op stelling tijdens het voegen

6 6 7 252 Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren 

personeel

1 6 7 42
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Risico-analyse 

Schrijnwerk en aanverwante gevelwerken

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                                 

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN                                        

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

23 : val van voorwerpen bij behandeling van 

mortel tijdens het voegen

6 6 1 36 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond.

1 6 1 6

Plaatsen van de stelling 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren 

personeel

1 10 3 30

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een stelling-element

3 10 3 90 Verbod van doorgang onder de werken

Aanbrengen van een afrastering thv de werkvloer 

voor het opvangen van vallende voorwerpen of 

eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond

3 1 3 9

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- uitschuiven tijdens de montage

3 10 3 90 Orde en netheid 1 10 3 30

Aanmaken van de 

specie

81: giftige stoffen :

- huidcontact met cement

6 6 1 36 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 6 3 1 18

Aanvoeren van de 

materialen

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van materialen (emmer met mortel)

6 6 3 108 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond.

6 1 3 18

Voegen 11: val personen van hoger vlak :

- val van stelling tijdens het voegen

3 6 3 54 Regelmatig reinigen van de werkvloer 1 6 3 18

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van voegmortel

6 6 1 36 Verbod van doorgang onder de werken

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond

6 1 1 6

81: giftige stoffen : 

- huidcontact met cement

6 6 1 36 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 6 3 1 18

GEVELELEMENTEN (cfr. 

dorpels,..)

11: val personen van hoger vlak : 

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 1 10 3 30

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een bevestigingselement

- val van een "gevelelement"

3 10 3 90 Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel 3 1 3 9

42: klemming : 

- tussen ruwbouw en gevelelement

3 6 3 54 Dragen PBM’s (veiligheidshandschoenen, ...) 3 6 1 18

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- bij het plaatsen van grotere elementen

6 6 3 108 Steeds met 2 personen werken 1 6 3 18
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Risico-analyse 

Schilderwerken

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                                 

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN                                        

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

SCHILDERWERKEN

Ladders en stellingen 11 : val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

3 10 3 90 Voorschriften voor personeel ivm opstelling 1 10 3 30

Aanvoeren materialen 23 : val voorwerpen bij behandeling 3 6 3 54 Gebruik van hulpmiddelen voor o.a. het 

verplaatsen van kleine hoeveelheden

1 6 3 18

AFWERKING 11 : val personen van hoger vlak :

- bij het gebruik van ladders en/of stellingen

6 6 3 108 Gebruik van stellingen met leuningen indien 

werkvlak meer dan 2 m hoog is

1 6 3 18

12 : val personen begane grond :

- uitschuiven op restanten materiaal

6 10 3 180 Regelmatig reinigen van de werkvloer 0,5 10 3 15
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Risico-analyse 

Omgevingswerken

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                               

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

ONDERGRONDSE 

INSTALLATIES

11 : val personen van hoger vlak :

- val in de uitgegraven put of diepe sleuven

3 3 3 27 Toegang tot en het verlaten van de sleuf met 

behulp van een ladder

1 3 3 9

21 : grondverzakking :

- afkalven van de uitgegraven put of sleuf

6 3 3 54 Adequate beschoeiing van de sleuf 1 3 3 9

Putten,... 11 : val van personen van hoger  vlak 3 6 3 54 Voldoende ruime bouwput maken met lichthellend 

tallud. Afbakenen van bouwput

1 6 3 18

22: instortingen talud of metselwerk:

- in geval van onvoorziene horizontale krachten

3 10 3 90 Voldoende ruime bouwput maken met lichthellend 

tallud. Aanvullen nadat metselwerk voldoende 

verhard is.

0,5 10 3 15

23 : val voorwerpen bij behandeling

- losschieten van de bouwmaterialen tijdens het 

aanvoeren

3 6 7 126 Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel 0,5 6 7 21

Nutsleidingen 33 : contact beweeglijke  voorwerpen

- gevaar van vallende voorwerpen voor de 

arbeiders in de bouwput

3 10 3 90 Gebruik van PBM’s (o.a. helm) 3 10 1 30

51 : inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling :

- bij het werken met de schop

3 10 3 90 Aangepaste werkmethoden

Afwisseling van de zware werkzaamheden onder 

de arbeiders

1 3 3 9

60 : warmte - koude : 

- gevaar van explosie bij het beschadigen van 

ondergrondse leiding

3 3 7 63 Opvragen van de plans met ondergrondse 

leidingen

Detecteren en aanduiden van de ondergrondse 

ligging

0,5 3 7 10,5

70:blootstelling aan elektrische stroom :

- bij het beschadigen van ondergrondse kabels

3 3 15 135 Opvragen van de plans met ondergrondse 

leidingen

Detecteren en aanduiden van de ondergrondse 

ligging

0,5 3 15 22,5
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Risico-analyse

Binnenafwerking

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                              

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

BEPLEISTERING

Ladders en stellingen 11 : val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

3 10 3 90 Voorschriften voor personeel ivm 

opstelling

1 10 3 30

Aanvoeren materialen 23 : val voorwerpen bij behandeling 3 6 3 54 Gebruik van hulpmiddelen voor o.a. het 

verplaatsen van kleine hoeveelheden

1 6 3 18

AFWERKING 11 : val personen van hoger vlak :

- bij het gebruik van ladders en/of stellingen

6 6 3 108 Gebruik van stellingen met leuningen 

indien werkvlak meer dan 2 m hoog is

1 6 3 18

12 : val personen begane grond :

- uitschuiven op restanten materiaal

6 10 3 180 Regelmatig reinigen van de werkvloer 0,5 10 3 15

ONDERVLOER IN 

SCHUIMMORTEL

ruimen van de 

ondergrond

12 : val personen begane grond :

- struikelen

3 10 3 90 Onmiddellijk ruimen en afvoeren van het 

afval

0,5 10 3 15

31 : treden op voorwerpen : 

- trappen op scherpe voorwerpen

3 10 3 90 dragen  van veiligheidsschoenen 0,5 10 3 15

aanmaak van de chape 40 : klemming tussen beweeglijke voorwerpen :

- handen ofvingers geklemd in machine om de 

chape voor te bereiden

3 6 7 126 Gebruik van aangepaste machines 

(werkuitrusting) en/of label CE

0,5 6 7 21

81 : giftige stoffen :

- bij contact met de cement

3 10 1 30 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 1 10 1 10

opspuiten van de 

dekvloer

12 : val personen begane grond :

- struikelen over buizen e.d.

3 10 3 90 Dragen van PMB-schoenen 0,5 10 3 15

51 : inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling :

- plaatsen van chape op basisvloer

3 10 1 30 Ter beschikking stellen van mechanische 

middelen (chape-pomp)

1 10 1 10

81: giftige stoffen :

- bij contact met de chape

3 10 1 30 Gebruik van PBM’s (o.a. 

veiligheidslaarzen)

1 10 1 10

plaatsen thermische 

vloerisolatie

33 : contact beweeglijke voorwerpen

- snijden aan scherpe randen

- contact met snijmes

- contact met zaagmachine

6 6 3 108 Aanhoudend aandachtig zijn tijdens het 

snijden. Gebruik van PBM's 

(veiligheidshandschoenen)

1 6 3 18

51 : inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling :

- werken in stereotiepe houding

6 6 3 108 Regelmatig veranderen van houding 

tijdens het werken

1 6 3 18

90 : andere vormen :

- stof (afgesloten ruimten)

3 6 7 126 Dragen van PBM’s (gehoor- en 

adembescherming)

1 6 3 18
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Risico-analyse

Binnenafwerking

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                              

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

TEGELVLOEREN

aanvoeren van de 

materialen

23 : val voorwerpen bij behandeling

- bij overdreven laden van pakketten of dozen

3 6 3 54 Aandacht bij het stapelen en verplaatsen 0,5 6 3 9

42 : klemming :

- tussen de verschillende pakketten

- tussen transpalet en muren

3 6 3 54 Voorzien van voldoende plaats 0,5 6 3 9

aanmaken van de lijm 33 : contact beweeglijke voorwerpen :

- contact met mengmachine in werking

3 6 7 126 Gebruik van CE gelabelde machine. 

(afgeschermde bewegende delen)

0,5 6 7 21

81 : giftige stoffen :

- bij het spatten van de specie

6 10 1 60 Inachtneming van voorschriften van 

fabrikant (veiligheidsfiche)

1 10 1 10

plaatsen van de tegels 32 : contact onbeweeglijke voorwerpen :

- snijwonde op scherf of  rand van scherp 

aardwerk

6 10 3 180 Aanhoudend aandachtig zijn tijdens het 

snijden. Gebruik van PBM's 

(veiligheidshandschoenen)

0,5 10 3 15

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling :

- rugklachten bij stereotiepe houdingen

6 6 3 108 Regelmatig van houding veranderen 1 6 3 18

zagen 33 : contact beweeglijke voorwerpen

- pojectie van steendeeltjes bij het doorslijpen

6 6 3 108 Gebruik van PBM’s (bril) 1 6 3 18

- snijden aan scherpe randen

- contact met neergelegde slijpschijf

6 6 3 108 Aanhoudend aandachtig zijn tijdens het 

werken met slijpschijf. Gebruik van 

PBM's (veiligheidshandschoenen)

1 6 3 18

70 : blootstelling aan elektrische stroom 3 6 7 126 Gebruik van CE-gekeurd materieel & 

verliesstroomschakelaar

0,5 6 7 21

90 : andere vormen :

- lawaai

- stof (afgesloten ruimten)

6 6 3 108 Dragen van PBM’s (gehoor- en 

adembescherming)

1 6 3 18

dichtgieten van de voegen 81 : giftige stoffen :

- bij contact met de specie

3 10 1 30 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 1 10 1 10

PLAATSEN ISOLATIE

Plaatsen van de stelling 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 Stelling laten opstellen door bevoegd en 

ervaren personeel

1 10 3 30
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Risico-analyse

Binnenafwerking

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                              

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een stelling-element

3 10 3 90 Verbod van doorgang onder de werken

Aanbrengen van een afrastering thv de 

werkvloer voor het opvangen van 

vallende voorwerpen of eventueel een 

overdekte doorgang aanbrengen voor 

personen op de begane grond

3 1 3 9

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- uitschuiven tijdens de montage

3 10 3 90 Orde en netheid 1 10 3 30

Aanvoeren van de 

elementen

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een pallet met isolatie

3 6 3 54 Gebruik van gecontroleerd heftoestel en 

hijsmaterieel

1 6 3 18

Snijden van de isolatie 33: contact beweeglijke voorwerpen

- contact met snijgereedschap (mes, zaag, ...)

6 6 3 108 Dragen PBM’s 

(veiligheidshandschoenen, ...) Gebruik 

van volwaardig en aangepast 

snijgereedschap

1 6 3 18

Aanbrengen van de 

isolatie

33: contact beweeglijke voorwerpen

- tijdens het boren 

6 6 1 36 Dragen PBM’s (bril, ...) 1 6 1 6

PLAATSEN VAN RAMEN 11: val personen van hoger vlak :

- val stelling tijdens het zich verplaatsen 

6 6 7 252 Opstellen van een stelling, gecontroleerd 

door een bevoegd persoon en voorzien 

van een collectieve beveiliging

Vermelden van de maximaal toelaatbare 

belasting op de stelling

1 6 7 42

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van elementen tijdens het verplaatsen of 

tijdens het metselen

6 6 3 108 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang 

aanbrengen voor personen op de begane 

grond.

6 1 3 18

VOEGEN 11:val van personen van hoger vlak :

-op stelling tijdens het voegen

6 6 7 252 Stelling laten opstellen door bevoegd en 

ervaren personeel

1 6 7 42

23 : val van voorwerpen bij behandeling van 

mortel tijdens het voegen

6 6 1 36 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang 

aanbrengen voor personen op de begane 

grond.

1 6 1 6

Plaatsen van de stelling 11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 Stelling laten opstellen door bevoegd en 

ervaren personeel

1 10 3 30
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Risico-analyse

Binnenafwerking

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                              

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een stelling-element

3 10 3 90 Verbod van doorgang onder de werken

Aanbrengen van een afrastering thv de 

werkvloer voor het opvangen van 

vallende voorwerpen of eventueel een 

overdekte doorgang aanbrengen voor 

personen op de begane grond

3 1 3 9

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- uitschuiven tijdens de montage

3 10 3 90 Orde en netheid 1 10 3 30

Aanmaken van de specie 81: giftige stoffen :

- huidcontact met cement

6 6 1 36 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 6 3 1 18

Aanvoeren van de 

materialen

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van materialen (emmer met mortel)

6 6 3 108 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang 

aanbrengen voor personen op de begane 

grond.

6 1 3 18

Voegen 11: val personen van hoger vlak :

- val van stelling tijdens het voegen

3 6 3 54 Regelmatig reinigen van de werkvloer 1 6 3 18

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van voegmortel

6 6 1 36 Verbod van doorgang onder de werken

Eventueel een overdekte doorgang 

aanbrengen voor personen op de begane 

grond

6 1 1 6

81: giftige stoffen : 

- huidcontact met cement

6 6 1 36 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 6 3 1 18

GEVELELEMENTEN (cfr. 

dorpels,..)

11: val personen van hoger vlak : 

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 1 10 3 30

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een bevestigingselement

- val van een "gevelelement"

3 10 3 90 Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel 3 1 3 9

42: klemming : 

- tussen ruwbouw en gevelelement

3 6 3 54 Dragen PBM’s 

(veiligheidshandschoenen, ...)

3 6 1 18

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- bij het plaatsen van grotere elementen

6 6 3 108 Steeds met 2 personen werken 1 6 3 18
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Risico-analyse

Gevelwerkzaamheden

VERRICHTINGEN RISICO' S =                                                             

Mogelijke ongevalsvormen.

1 ste Weging PREVENTIEMAATREGELEN         

INSTRUCTIES

2 de Weging

W B E R W B E R

PLAATSEN ISOLATIE

Plaatsen van de 

stelling

11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren 

personeel

1 10 3 30

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een stelling-element

3 10 3 90 Verbod van doorgang onder de werken

Aanbrengen van een afrastering thv de werkvloer 

voor het opvangen van vallende voorwerpen of 

eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond

3 1 3 9

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- uitschuiven tijdens de montage

3 10 3 90 Orde en netheid 1 10 3 30

Aanvoeren van de 

elementen

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een pallet met isolatie

3 6 3 54 Gebruik van gecontroleerd heftoestel en 

hijsmaterieel

1 6 3 18

Snijden van de isolatie 33: contact beweeglijke voorwerpen

- contact met snijgereedschap (mes, zaag, ...)

6 6 3 108 Dragen PBM’s (veiligheidshandschoenen, ...) 

Gebruik van volwaardig en aangepast 

snijgereedschap

1 6 3 18

Aanbrengen van de 

isolatie

33: contact beweeglijke voorwerpen

- tijdens het boren 

6 6 1 36 Dragen PBM’s (bril, ...) 1 6 1 6

PLAATSEN VAN 

RAMEN

11: val personen van hoger vlak :

- val stelling tijdens het zich verplaatsen 

6 6 7 252 Opstellen van een stelling, gecontroleerd door een 

bevoegd persoon en voorzien van een collectieve 

beveiliging

Vermelden van de maximaal toelaatbare belasting 

op de stelling

1 6 7 42

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van elementen tijdens het verplaatsen of 

tijdens het metselen

6 6 3 108 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond.

6 1 3 18

VOEGEN 11:val van personen van hoger vlak :

-op stelling tijdens het voegen

6 6 7 252 Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren 

personeel

1 6 7 42

23 : val van voorwerpen bij behandeling van 

mortel tijdens het voegen

6 6 1 36 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond.

1 6 1 6

Plaatsen van de 

stelling

11: val personen van hoger vlak :

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren 

personeel

1 10 3 30

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een stelling-element

3 10 3 90 Verbod van doorgang onder de werken

Aanbrengen van een afrastering thv de werkvloer 

voor het opvangen van vallende voorwerpen of 

eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond

3 1 3 9
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Risico-analyse

Gevelwerkzaamheden

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- uitschuiven tijdens de montage

3 10 3 90 Orde en netheid 1 10 3 30

Aanmaken van de 

specie

81: giftige stoffen :

- huidcontact met cement

6 6 1 36 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 6 3 1 18

Aanvoeren van de 

materialen

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van materialen (emmer met mortel)

6 6 3 108 Verbod van doorgang onder de werken.

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond.

6 1 3 18

Voegen 11: val personen van hoger vlak :

- val van stelling tijdens het voegen

3 6 3 54 Regelmatig reinigen van de werkvloer 1 6 3 18

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van voegmortel

6 6 1 36 Verbod van doorgang onder de werken

Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen 

voor personen op de begane grond

6 1 1 6

81: giftige stoffen : 

- huidcontact met cement

6 6 1 36 Gebruik van PBM’s (handschoenen) 6 3 1 18

GEVELELEMENTEN 

(cfr. dorpels,..)

11: val personen van hoger vlak : 

- tijdens het plaatsen van de stelling

6 10 3 180 1 10 3 30

23: val voorwerpen bij behandeling

- val van een bevestigingselement

- val van een "gevelelement"

3 10 3 90 Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel 3 1 3 9

42: klemming : 

- tussen ruwbouw en gevelelement

3 6 3 54 Dragen PBM’s (veiligheidshandschoenen, ...) 3 6 1 18

51: inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 

- bij het plaatsen van grotere elementen

6 6 3 108 Steeds met 2 personen werken 1 6 3 18
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