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1.

Inleiding

1.1

A
Aanleiding

1

Het Bouw
wbesluit 2012 sstelt in Afdeling
g 6.12 art. 6.5
53 en 6.54 dat “onderhoud a
aan een gebou
uw veilig kan w
worden
uitgevoerd
d”. Uit de artikkelsgewijze toe
elichting blijkt h
hoe de aanvra
ager van een omgevingsverg
o
gunning te werk moet
gaan in he
et voldoen aan
n dit artikel en hoe deze dat bij de aanvraa
ag aannemelijk moet maken
n door middel vvan een
ingevulde checklist.
1.2

A
Achtergrond

Integrale vveiligheid is ee
en belangrijk a
aspect voor allle fasen van de levenscyclus van gebouw
wen. Dit beteke
ent dat alle
soorten ge
evaren integra
aal moeten wo
orden beoordeeld en gemanaged tijdens d
de ontwikkeling
g, het ontwerp
p, de bouw,
het behee
er en de sloop.. De beoordeliing en manage
ement van dezze veiligheidsrrisico’s heeft b
betrekking op a
alle
betrokken
nen (onderhoudspersoneel, bouwvakkers, omwonenden
n en derden in de omgeving)). Het veilig on
nderhouden
aan gebou
uwen, onderde
eel van integra
ale veiligheid, is eveneens van
v levensbela
ang, maar nieu
uw in het ontw
werpproces.
In het Bou
uwbesluit van 2012 (Bb2012
2) wordt hierop
p ingespeeld. Afdeling
A
6.12 ((artikel 6.53 en
n 6.54) gaat over het
(verplicht)) treffen van de
e voorzieninge
en voor het on
nderhoud van nieuw
n
te bouw
wen gebouwen
n en dus implicciet over het
bij de verg
gunningaanvra
aag aannemellijk maken dat aan deze eis wordt voldaan
n. In het ontwe
erpproces moe
et derhalve
ook worde
en voorzien in adequate oplo
ossingen voorr het onderhou
ud. Maatregele
en voor het veilig onderhoud
d aan
gebouwen
n moeten word
den geïntegree
erd in het ontw
werp: veiligheid
dsgeïntegreerrd ontwerpen [[1]. Dit is van ttoepassing
voor gebo
ouwen, gebouw
wdelen en / off bouwwerken waarvoor een
n omgevingsve
ergunning nood
dzakelijk is. Daarnaast is
in de Euro
opese richtlijn 2001/45/EG gesteld
g
dat de verbetering va
an de veiligheiid, de hygiëne
e en de gezond
dheid van
werkneme
ers op het werrk een doel is dat
d niet aan zu
uiver economische overweg
gingen onderge
eschikt mag worden
w
gemaakt.
Intermezzo
o: Conceptteks
sten Bouwbeslu
uit
Artikel 6.53
3 Aansturingsarttikel
1. Een te b
bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud
o
aan het gebouw veillig kan worden uitgevoerd.
u
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wo
ordt voldaan doo
or toepassing va
an de voorschriftten in deze afde
eling.
Artikel 6.54
4 Veiligheidsvoo
orzieningen voorr onderhoud
1. Indien on
nderhoud niet ve
eilig kan worden
n uitgevoerd zon
nder gebouwgeb
bonden veilighe
eidsvoorzieninge
en, heeft een te bouwen
gebouw da
aarvoor voldoend
de gebouwgebo
onden veiligheidsvoorzieningen.
2. Bij minissteriële regeling kunnen voorsch
hriften worden g
gegeven over he
et in het eerste liid bepaalde.

we wettelijk kad
der vraagt een
n zorgvuldig on
ntwerpproces. De taken en vverantwoordellijkheden van d
de
Het nieuw
betrokken
nen moeten op
p elkaar worde
en afgestemd, zodat opdrach
htgever en onttwerper aan hu
un verplichting
gen kunnen
voldoen: een gebouw ontwerpen dat veilig en gezzond kan word
den gebouwd e
en onderhouden. Dit docum
ment legt uit
euwe verplichtting in het Bou
uwbesluit het b
beste kan word
den ingevuld.
hoe de nie
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1.3

2

V
Verantwoorde
elijkheid: vastleggen of be
espreekbaar maken?
m

Het waarb
borgen van on
nderhoudsveilig
ge gebouwen kent vele vera
antwoordelijken. Dat brengt het risico met zich mee
dat partije
en niet voldoen
n aan het wette
elijke kader (B
Bouwbesluit 20
012). Door verranderende we
etgeving besta
aat de kans
dat de bettrokkenen hun
n verantwoorde
elijkheden en de invulling da
aarvan niet aa
anpassen. De commissie
c
De
ekker, die in
mei 2008 met haar adviies “privaat wa
at kan, publiekk wat moet” kw
wam, bevestigd
de dit beeld vo
oor de bouwwe
ereld.
de zijde van d
de bouwers en aan de zijde van
v het lokaal bestuur de no
odige professio
onaliteit te win
nnen. Beter
Er is aan d
integraal management
m
e
en tijdig inspelen op wettelijke eisen zijn noodzakelijk.
n
D commissie stelde dat bettrokken
De
bouwpartiijen vaak reacttief opereren o
omdat de vera
antwoordelijkhe
eden tussen h
het lokaal bestu
uur en de bouwpartners
en bouwp
partners onderling niet altijd d
duidelijk zijn.
oud aan gebouwen (zo veel mogelijk) mee
enemen in hett ontwerpproce
es, dan is een helder
Willen we veilig onderho
n de verantwoo
ordelijkheid va
an de betrokke
enen van het o
ontwerpproces nodig. Uit hett nieuwe Bouw
wbesluit
beeld van
2012 en de
d Arbeidsomsstandighedenw
wet blijkt onder meer dat tijdens de bouwfa
ase de vergun
nninghouder
(opdrachtg
gever) en tijde
ens de gebruikksfase de eige
enaar en / of de
e gebruiker ve
erantwoordelijkkheid zijn voorr het
voldoen a
aan onderhoud
dsveilige gebouwen.
eidsverdeling n
niet in alle gevvallen helder: h
het bouwen en
n gebruiken ze
elf is
In de prakktijk is de verantwoordelijkhe
complex d
doordat gedure
ende het proce
es veel professsionals (verscchillende ontwe
erpers, bouwb
begeleiders, prroducenten,
aannemerrs, gebruikers-- en onderhoudsbedrijven) w
worden ingescchakeld, waarb
bij de opdrachttgever
(vergunnin
nghouder) en de eigenaar / gebruiker of de
d gebruiker ta
aken delegeertt [2,3]. Men is zich er onvold
doende van
bewust da
at de vergunninghouder en e
eigenaar / geb
bruiker nooit zijn verantwoordelijkheid in publiekrechtelijke zin kan
delegeren
n. Met andere woorden het u
uitbesteden va
an taken veran
ndert niet de ve
erantwoordelijkheid zoals in de wet
vastgelegd (strafrecht). Volgens het privaatrecht
p
ka
an hij echter wel de uitvoeren
nde partijen aa
ansprakelijk sttellen
e taken leiden tot een aansprakelijkheid-sttelling of overtrreding.
indien de gedelegeerde
achten en
nduidelijkheid ontstaat doord
dat partijen nie
et expliciet ma
aken wat ze va
an elkaar verwa
De hiervoor gestelde on
nduidelijke afsspraken maken
n over de te re
ealiseren resulltaten. Ook he
et feit dat partijen al toezicht houden op
geen of on
de juiste u
uitvoering van taken en bere
eikte resultaten
n voordat het project
p
overga
aat in een nieu
uwe fase, draagt bij aan
deze ondu
uidelijkheid.
1.4

D
Doel van het b
basisdocume
ent veilig ond
derhoud aan g
gebouwen

In dit basisdocument is in kaart gebra
acht welk gedrrag van een ied
der mag worden verwacht d
die deelneemt in het
ontwerp- e
en bouwproce
es. Dit basisdo
ocument schetsst de contoure
en van de integ
gratie van veilig onderhoud aan
gebouwen
n in het ontwerpproces. Het doel van docu
ument is het analyseren en vvaststellen van
n taken, bevoe
egdheden
en resulta
aten voor de be
etrokkenen vo
oor een onderh
houdsveilig bo
ouwwerk. De re
esultaten kunn
nen uitgedrukt worden op
doelstellin
ngsniveau (hie
erbij wordt aangegeven welkk resultaat moe
et worden behaald) maar zijn in sommige gevallen
uitgewerkkt in oplossinge
en. Het docum
ment presentee
ert de te volgen stappen mett de betrokken
nen in het ontw
werpproces.
Het docum
ment is een glo
obale handleid
ding / leidraad voor de betro
okkenen bij de levenscyclus van bouwwerkken, van
waaruit de
e brancheorga
anisaties hun e
eigen documenten (leidraden) ten behoevve van veilig on
nderhoud kunn
nen
schrijven.
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1.5

3

O
Organisatie van
va het basisd
document

Bij de ontw
wikkeling van het stuk is van
nuit diverse pa
artijen, het Hoo
ofd Bedrijfscha
ap Ambachten
n (HBA), Stichtting
Arbouw, d
de Stichting Be
edrijfstakregeling voor de Da
akbedekkingsb
branche (SBD
D), AEDES, de Koninklijke M
Maatschappij
tot bevord
dering der Bou
uwkunst Bond van Nederland
dse Architecte
en BNA (BNA)) en de Verenig
ging Bouw en Woning
Toezicht N
Nederland (VB
BWT) expertise
e ingebracht.

1.6

O
Opzet van hett document en leeswijzer

Als eerste
e wordt ingega
aan op de leve
enscyclus van een gebouw (hoofdstuk 2). V
Vervolgens is aangegeven h
hoe de
aanbevole
en werkwijze g
gedurende de levensloop va
an een gebouw
w moet zijn om
m het ontwerp-, bouw- en
gebruiksp
proces goed te
e kunnen laten verlopen en d
de vergunninghouder, eigenaar en gebruikker zijn
verantwoo
ordelijkheid te laten invullen. Aan de hand
d van de levenscyclus wordt aangegeven w
welke actie va
an welke
participan
nt op welk mom
ment wordt verrwacht. (hoofd
dstuk 3). In hoo
ofdstuk 4 word
den schema’s gepresenteerd
d die de
ontwerperr meeneemt tijjdens de ontw
werpfase in het kader van veiilig onderhoud
d.
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2.

D
De levenscyclus van een g
gebouw

2.1

IIndeling van ffases

Initiatief

lo

ed
ba

ve
rl

nv

ar
he

Ko
ste
n

B
ei

oo
p

De levensscyclus van ee
en gebouw besstaat uit een a
aantal fases wa
aarbij de veran
ntwoordelijkhe
eden en
overdrach
htsmomenten aan
a elkaar verrbonden zijn. B
Bij het doorlop
pen van de fassen van de leve
enscyclus worrdt de
oplossing van het veilig onderhoud aa
an gebouwen van grof naar fijn benaderd.. Gaandeweg komt steeds meer
m
van
e beïnvloedbaa
arheid van hett proces afnee
emt. In figuur 1 is dit in beeld
d gebracht
het projecct vast te liggen waardoor de
en in relattie gebracht m
met het kostena
aspect. Naar mate
m
het ontwe
erpproces vord
dert, neemt de
e mogelijkheid
d het proces
te sturen a
af, terwijl de ko
osten van het project naar het
h einde toe sterk
s
toenemen
n.

id

Ontwerp

Realisatie

Gebruik

Bouwteam

Ingenieursbureau
Opdracht ontwerp

Aannemer
Bestek +
aanbesteding

Opleverring

Figuur 1: D
De beïnvloedbaa
arheid van het project.

De figuur toont duidelijkk het dilemma van het ontwe
erpproces: Wa
aar de kosten vvan de bouwin
nvestering sterrk
n, worden de mogelijkheden
m
om het ontwe
erp en proces te sturen mind
der. De noodza
aak van het vo
oldoende
toenemen
aandacht schenken aan
n het integrere
en van veilighe
eidsmaatregele
en ten behoevve van veilig on
nderhoud aan
bouwwerkken in de eerstte fasen van h
het ontwerppro
oces is daarme
ee voldoende aangetoond. D
Dit wordt bereikt door de
juiste discciplines in een vroeg stadium
m bij het projecct te betrekken
n. De genoemd
de artikelen va
an het nieuwe
Bouwbeslluit (pagina 1)) hebben direcct invloed op de gebruiksfase
e, die vast worrdt gelegd in de
d ontwerpfase
e en
weergege
even in een zogenaamde do
ossier. Hierin w
worden zaken vastgelegd zo
oals voorzienin
ngen die ingevval van
onderhoud
bruikt kunnen worden
w
maar ook
o gevaren w
waarmee bij on
nderhoud en ssloop rekening gehouden
d of sloop geb
moet word
den (Arbobesluit artikel 2.30
0, 2.31).
nde paragrafen
n geven een b
beeld van de fa
asen van de le
evenscyclus va
an het bouwwe
erk voor de be
etrokken
De volgen
partijen (o
opdrachtgever, ontwerper / a
architect, bouw
w- en woningto
oezicht, Arbeid
dsinspectie, aa
annemer). In h
het volgend
hoofdstukk zijn taken en verantwoorde
elijkheden van betrokkenen iin dit proces vverder uitgewerkt.
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D
De initiatieffas
se

Tijdens de
e initiatieffase onderzoekt de
e opdrachtgevver / initiatiefne
emer zijn wen
nsen en geeft h
hij de opdracht tot
ontwerpen
n. Hij stelt het programma va
an eisen en de
e randvoorwaa
arden op, med
de op basis va
an wetgeving. H
Hij moet
hierbij de consequentiess van het prog
gramma van eisen en zijn ra
andvoorwaarde
en overzien. O
Ook zal de opd
drachtgever
ase na moeten
n gaan welke ro
ollen en taken
n hij neerlegt b
bij in te schake
elen partijen en op welke wijjze hij het
in deze fa
proces vo
orm wil geven. Wordt er bijvo
oorbeeld gewe
erkt met een bouwteam? De
e ontwerpende
e partij zal een heldere
opdracht m
moeten hebbe
en, waarin worrdt aangegeve
en dat veilig on
nderhoud aan gebouwen mo
oet worden me
eegenomen
in het ontw
werp. De ontw
werpende partijj zal ook aan moeten geven
n wat de randvvoorwaarden zzullen beteken
nen voor de
opdracht. Eventueel zall hij aanvullend
de vragen moe
eten stellen om
m de opdrachtt en randvoorw
waarden helde
er te krijgen.
eidsgeïntegree
erd organisere
en is het motto
o voor de initiatieffase.
Veilighe

2.3

D
De ontwerpfas
se

Tijdens de
e ontwerpfase gaat de ontwe
erper aan de sslag met het p
programma van
n eisen en de gestelde
randvoorw
waarden. De o
ontwerper steltt in beginsel ee
en schetsontw
werp op, gevolg
gd door een voorontwerp en
n een
definitief o
ontwerp. Daarbij gaat het va
aak om een aa
antal “ontwerpe
ers”, te weten de architect, cconstructeur,
installatiea
adviseur, etc. Materialen wo
orden grotende
eels bepaald e
en het ontwerp
p wordt van gro
of naar fijn
gespecificceerd en uitgew
werkt, waarin de keuzes doo
or de ontwerper worden ond
derbouwd.
moeten bewake
en dat er volda
aan wordt aan
n de door hem (privaat) en d
door de wet (pu
ubliek)
De opdracchtgever zal m
gestelde e
eisen. In deze fase moet de opdrachtgeve
er randvoorwaarden scheppen om een goed ontwerppro
oces
eeft de opdracchtgever een ttoetsende rol. Ook zal de op
mogelijk te maken en he
pdrachtgever moeten
m
eisen dat
d hij een
ar ontwerp krijjgt dat veilig en
n gezond te re
ealiseren is, en
n dat ook op onderhoudsvrie
o
endelijke en -vveilige wijze
uitvoerbaa
kan worde
en gebruikt. Hij zal in deze fa
ase goed moe
eten nagaan off alle aspecten
n (bijvoorbeeld
d de installatie
es en het
kunnen re
einigen) voldoe
ende in het ontwerp zijn mee
egenomen en of deze aspeccten integraal zijn bezien va
anuit
onderhoud
dsveilig oogpu
unt. Hij zal zorrg moeten drag
gen voor coörd
dinatie (coördiinator ontwerp
pfase,
Arbeidsom
mstandigheden
nbesluit, o.a. a
artikel 2.26, 2.29, 2.30). Zie bijvoorbeeld d
de methode uittgewerkt in he
et rapport
“veiligheid
d in het ontwerrp- en voorberreidingsprocess” [4]. De vastlegging van de
e wijze waarop
p het veilig en gezond
onderhoud
den moet plaa
atsvinden is he
et dossier (Arb
beidsomstandighedenbesluitt art. 2.30.c).
Veilighe
eidsgeïntegree
erd ontwerpen
n is het motto vvoor de ontwerpfase.

2.4

D
De realisatiefa
ase

Tijdens de
e realisatiefase
e (overeenkom
mstig met de u
uitvoeringsfase
e van het Arbo
obesluit, afdelin
ng 5) wordt ee
en
omgeving
gsvergunning a
aangevraagd vvoor het ontwe
erp, gevolgd door de uitvoerring. In de prakktijk blijkt dat e
er
gedurende de realisatie
efase nog veelvuldig zaken vveranderen. Dit als gevolg vvan voortschrijd
dend inzicht,
erwegingen of het niet voor handen zijn va
an bepaalde m
materialen. Ook kunnen uitvo
oerende partije
en na
kostenove
aanbested
ding alternatie
eve oplossinge
en. Belangrijk is dat de verleende vergunning en wettelijke verplichting
gen
gerespectteerd worden.
De opdracchtgever zal dus zorg moete
en dragen voo
or het bijhouden van deze wiijzigingen en te
erugkoppeling
g aan zowel
de ontwerrpers (om te be
ezien of dit leidt tot vermindering van het kwaliteitsnivea
au) als aan he
et bevoegde ge
ezag
(vertegenw
woordigd doorr Bouw- en Wo
oningtoezicht)). Anders weett hij aan het einde van deze fase niet wat voor een
gebouw h
hij feitelijk heefft. Dit is niet pe
er se een taak van de opdrachtgever zelf: hij moet het e
echter wel orga
aniseren.
eidsgeïntegree
erd uitvoeren iis het motto vo
oor de realisatiefase.
Veilighe

7

Basisdocum
ment veilig onde
erhoud aan gebo
ouwen

2.5

D
De gebruiksfa
ase

Tijdens de
eze fase is vee
el afhankelijk vvan wie de gebruiker is van het gebouw en of hij zijn eig
gen medewerkkers goed
geïnstruee
erd heeft, of hij de onderhou
udsbedrijven vvolledig heeft g
geïnformeerd en
e of hij ook continu waarbo
orgen
organisee
ert voor een on
nderhoudsveilig gebruik. De gebruiker is g
gehouden aan de wettelijke e
eisen voor
onderhoud
dsveilig gebru
uik. Bij een aan
npassing en / of
o verbouwing van het gebo
ouw, is de gebrruiker opdrach
htgever.
Een proce
esgang als eerrder beschreve
en vindt dan p
plaats.
Gedurend
de de gebruikssfase vindt ond
derhoud plaatss waarbij alle ffuncties van he
et gebouw in ttact blijven ( re
einigen,
verhelpen
n storingen, op
ptimaliseren insstallaties) en g
groot onderhou
ud waarbij niet alle functies van het gebou
uw
beschikba
aar zijn (aanpa
assen van de ffuncties, restauratie, renova
atie, vernieuwb
bouw). Voor grroot onderhoud
d is vaak
een omge
evingsvergunn
ning nodig. Dit groot onderho
oud wordt geziien als een eig
gen realisatiefa
ase voorafgeg
gaan door
een ontwe
erpfase en een
n initiatief-fase
e met alle conssequenties zoa
als veilig en ge
ezond ontwerp
pen voor realissatie,
onderhoud
d en sloop.
De gebou
uweigenaar en/of gebruiker laten zich vaakk adviseren do
oor externe de
eskundigen. He
et is goed om hier op te
merken da
at deze advise
eurs slechts (vvaak beperkt) aan
a te spreken
n zijn op de inhoudelijke kwa
aliteit van hun advies. De
implemen
ntatie en toepa
assing is gehee
el de verantwo
oording van de
e organisatie die
d het advies heeft gevraag
gd.
Veilig(-h
heidsgeïntegre
reerd) onderho
ouden is het m
motto voor de g
gebruiksfase.

2.6

E
Een schematiisch overzich
ht van het ontwerpproces ((resume)

De rolverd
deling met bettrekking tot ond
derhoudsveilig
ge gebouwen vvoor de fasen van de levensscyclus is wee
ergegeven
in figuur 2
2. In het volgen
nd hoofdstuk iss per fase uitg
gewerkt wat va
an betrokken professionals
p
m
mag worden ve
erwacht en
of er instru
umenten bescchikbaar zijn die hen daarbij kunnen helpe
en.

Initiatief

Ontwerp

R
Realisatie

Gebruik

Sloop

Program
mma van eisen

Schetsontwerp

Bouwve
ergunningaanvraag

Gebruik en onderrh
houd

Voorlopig ontwerp

Productie

Voorgenomen aanpa
assing

Veiligheidsgeïntegreerd uitvoeren

Veiligheidsgeïntegreerd onderhouden

Veilighe
eidsgeïntegreerd slopen

Gebruiker

A
Aannemer(s)

Definitief ontwerp

Veiligheidsgeïn
ntegreerd organiseren

Veiligheidsgeïntegreerd on
ntwerpen

Opdrachtgever
Architect

Aa
annemer(s)

Aannemer(ss)

Installatieadvise
eur

In
nstallateur

Installateurr

Constructeur

O
Ontwerper

Onderhoude
er

Adviseur onderho
oud

Advise
eur onderhoud

Architec
ct als adviseur

Legenda:
Blauw = hooffdproces
Grijs = deelp
proces
Rood = veilig
gheid als
onderdeel va
an hoofdproces
Groen = prim
maire rollen
Licht groen = secundaire rollen

Aannemer
Bevoegd gezag
g (Bouw- en Woningto
oezicht)

Figuur 2: R
Rolverdeling mett betrekking tot onderhoudsveili
o
ge gebouwen gedurende initiattief-, ontwerp-, re
ealisatie- en geb
bruiksfase.
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erhoud in de gebruiksfase
g
kkent een gelijk proces. In die
e gevallen geld
den gelijke taken, rollen,
Verbouw en (groot)onde
heden en wette
elijke eisen volgend uit de Arbowet
A
en hett Bouwbesluit.
bevoegdh
De sloopffase en realisa
atiefase wordt in figuur 2 vollledigheidshalvve genoemd. Deze
D
zijn echte
er niet verder uitgewerkt
in dit docu
ument, omdat deze fasen bu
uiten de werkin
ngssfeer van h
het Bouwbeslu
uit vallen (Arbe
eidsomstandig
gheden
besluit afd
deling 5, Bouw
wproces).
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V
Verwachtingen
n van partijen voor
v
veilig ond
derhoud aan g
gebouwen in het proces

esprekken in d
de praktijk is ge
ebleken dat de
e onderstaand
de taken bij de
e beschreven rrollen
Vanuit ervvaringen en ge
behoren. De beschrijvin
ng is een interp
pretatie van de
e wettelijke ve
erplichtingen. De
D taken zoalss beschreven zijn
z niet
wettelijk vverplicht maar lijken de meesst praktische m
manier om de wet in te vullen en veiligheid
d en gezondhe
eid tijdens
onderhoud
d te borgen.

3.1

V
Verantwoordiingsproces vo
oor veilig ond
derhoud aan gebouwen
g
in het ontwerpp
proces

Essentiee
el in de samenwerking tusse
en mensen en organisaties zijn
z duidelijke e
en vooraf afge
esproken verw
wachtingen
van betrokkkenen. Duide
elijke verwachttingen beteken
nt in ieder gevval helder, logissch en op het juiste moment
inschakele
en van de ben
nodigde disciplines. In dit ho
oofdstuk is per fase uitgewerrkt wat van bettrokkenen mag
g worden
verwacht, zodat met name gedurende
e het ontwerp veilig onderho
oud aan gebou
uwen standaarrd in de levensscyclus
egenomen. De
eze instrumenten en verwacchtingen vorme
en het verantw
woordingsprocces voor veilig onderhoud
wordt mee
aan gebou
uwen. Het gaa
at bij de besch
hrijving vooral o
om de rollen en
e niet om ben
namingen van functies. Zo iss er altijd
een ontwe
erper, maar nie
et altijd een arrchitect. De de
efinities en rollen van het pro
oces zijn als vo
olgt:









De op
pdrachtgever iis de partij die een opdrachtt geeft voor he
et realiseren va
an een bouwplan,
De eiigenaar / gebrruiker is degen
ne die het gebo
ouw gaat gebrruiken.
De on
ntwerper is me
eestal de partijj die het archittectonisch ontw
werp van een gebouw maakkt. In de meesste gevallen
is datt de architect.
De ad
dviseur van co
onstructies en de adviseur vvan gebouwinsstallaties zijn verschillende d
disciplines in he
et proces
die sp
pecifiek adviess leveren per d
discipline. Dit kan respectievvelijk de consttructeur en de bouwfysicus zzijn.
De aa
annemer is de
e partij die het gebouw bouw
wt gedurende d
de uitvoeringsffase.
Installlatieadviseurss, producenten
n en installateu
urs ondersteun
nen ontwerperrs en / of de (h
hoofd-)aannem
mer in
speciifieke bouwele
ementen.
Het o
onderhoudsbed
drijf is verantw
woordelijk voorr de onderhoud
d van het gebo
ouw tijdens ge
ebruik.
Het B
Bevoegd Geza
ag, Bouw- en Woningtoezich
W
ht is het publieke orgaan die de naleving vvan vergunning
gen
handhaaft.

meerdere betro
okkenen dezelffde rol hebben
n, bijvoorbeeld
d tijdens gebruik zullen er éé
én of
In het proces kunnen m
drijven zijn en meerdere bed
drijven die onderhoud plegen
n aan installatiies. Deze valle
en in dit
meerdere reinigingsbed
de titel “onderh
houdsbedrijf”.
documentt allen onder d
Dossier
uwprocesbeslu
uit) is een verp
plichting opgen
nomen tot het opstellen van een dossier. Deze
In de richttlijn 92/57 (bou
verplichtin
ng wordt genoe
emd in het Arrbobesluit artikkel 2.30. Het d
dossier is bedo
oeld om tijdenss de gebruiksffase en
tijdens de sloop te kunn
nen weten welke de zichtbarre en niet zichttbare risico’s zzijn in het obje
ect. Ook zichtb
bare en niet
n zijn beschrevven. Daarnaasst is van voorzzienbaar onderrhoud beschre
even welke gevvaren dit
zichtbare voorzieningen
e plaatsen waa
ar risicovolle materialen
m
zijn verwerkt met de bijbehoren
nde
kan oplevveren. Te denkken valt aan de
maatregelen, gedacht kan
k worden aa
an de aanwezig
gheid van ankkerpunten bruikkbaar voor hett onderhoud. H
Het dossier
d als levend do
ocument dat tiijdens de bouw
w en tijdens he
et gebruik wordt bijgewerkt e
en vervolmaakkt. Niet
is bedoeld
vanuit de wettelijke verp
plichting maar vanuit de prakktijk is het goe
ed denkbaar dat het dossier ook
dsadviezen en
n voorschriften
n bevat die een minder sterkke relatie hebb
ben met veilig en gezond onderhoud of
onderhoud
sloop. Denk hierbij aan onderhoud va
an schilderwerrk, garantieverklaringen, reviisietekeningen
n en beschrijvingen van
end is het dosssier te zien alss de handleidin
ng van het object.
installatiess. Samenvatte
De veranttwoordelijkheid
d voor het opsstellen van een
n dossier is in het Arbobeslu
uit neergelegd bij de coördinator
ontwerpfa
ase en de coörrdinator uitvoe
eringsfase (artikel 2.30 e.v.)
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D
De opdrachtg
gever, uiteinde
elijk eigenaarr en eventuele
e gebruiker

Aangegevven is dat de opdrachtgever
o
tijdens de bou
uw en tijdens het
h gebruik de
e eigenaar dan
n wel gebruiker primair
verantwoo
ordelijk zijn voor het veilig on
nderhouden va
an het gebouw
w. Deze partije
en kunnen verhelpen dat er niet
conform eisen
e
voor veilig onderhoud wordt gewerktt. Het gaat hie
er om publiekre
echt en vanuit dat oogpunt iss eenieder
aan te sprreken op strijd
digheden met rregelgeving ind
dien hij of zij dit
d kan “verhelp
pen”. De moge
elijkheid besta
aat dat de
eigenaar d
de eerste is diie wordt aange
esproken. Tijdens de realisa
atiefase zal bevvoegd gezag d
de opdrachtge
ever
verantwoo
ordelijk stellen
n. Tijdens de gebruiksfase za
al dit over het algemeen in e
eerste instantie
e de eigenaar of
gebruiker zijn.
wel een eigena
aar als een ge
ebruiker is en e
er is sprake va
an een overtre
eding, dan zal het bevoegd g
gezag
Als er zow
afhankelijk van de situa
atie moeten be
eoordelen: wie “kan” de overrtreding ophefffen. Daarom zzal de eigenaa
ar als eerste
worden aa
angesproken. Om deze rol g
goed te kunne
en vervullen wo
ordt de volgen
nde werkwijze aanbevolen vo
oor het juist
meeneme
en van veilig onderhoud aan gebouwen:


Tijden
ns de initiatieff-fase:

((Laten) opstellen van een go
oed doordachtt en compleet programma va
an eisen. Hieriin wordt explicciet
sstilgestaan bij veilig onderho
oud aan gebou
uwen - in iederr geval op gron
nd van wet- en
n regelgeving
((Bouwbesluit 2
2012) - en de tte maken keuzzes ten aanzie
en van ambitie
e.

A
Aanstellen van
n een architectt die aandachtt heeft voor on
nderhoudsveilige gebouwen of een veiligheidsexpert
tten behoeve va
an onderhoud betrekken

A
Afspraken makken over de w
wijze waarop d
deskundigheid aangaande onderhoudsveilligheid gedure
ende het
g
gehele traject kan worden ge
eborgd.



Tijden
ns de ontwerp
pfase:

D
De opdrachtge
ever vraagt naar de mate wa
aarin wordt volldaan aan de e
eisen voor veilig onderhoud.

D
De opdrachtge
ever stelt een coördinator
c
on
ntwerpfase (CO
O) aan (Arbob
besluit, afdeling
g 5) die onder zijn
vverantwoording
g ook aandach
ht schenkt aan
n de veilig en gezonde
g
onde
erhoudbaarheid
d.

D
De opdrachtge
ever of namens hem de CO verzekert zich
h ervan dat de architect hetzzelfde veiligheiidsniveau
n
nastreeft als hijzelf. Zo vraag
gt hij om een rrisicoanalyse tten aanzien va
an veilig onderrhoud aan geb
bouwen, en
zzal indien nodiig wijzigingen laten aanbrengen in het onttwerp. Dit doett hij op basis van
v de in hoofd
dstuk 4
ethodiek.
b
beschreven me

D
Diezelfde zeke
erstelling vraag
gt hij ook van d
de in te schakkelen ontwerpe
ers van constru
ucties en
g
gebouwinstalla
aties. Ten slottte toetst hij concrete maatre
egelen ten beh
hoeve van veiliig onderhoud a
aan
g
gebouwen. Bij risicovolle gebouwen is aan
n te raden om te kiezen voor extra waarbo
orgen. Bijvoorb
beeld door
h
het laten uitvoe
eren van een o
onafhankelijk oordeel (second opinion) op
p het ontwerp tten aanzien va
an veilig
o
onderhoud.

D
De opdrachtge
ever vraagt aan het einde va
an deze fase e
een omgevingssvergunning aan. De opdracchtgever is
d
dus ook aanvra
ergunning, al kan hij daartoe
e een ander (b
bijv. de archite
ect) machtigen
n. Na het
ager van de ve
vverkrijgen van de vergunning
g is en blijft hijj als vergunnin
nghouder de e
eindverantwoordelijkheid hou
uden voor
h
het voldoen aa
an de eisen uitt de vergunnin
ng en de regelg
geving

D
De opdrachtge
ever levert een
n ontwerpbescchrijving op me
et tekeningen e
en een ‘Veiligh
heids- en
G
Gezondheidsp
plan Ontwerp’ met een dossiier zoals bedo
oeld in het Arbo
obesluit.
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ns de realisatiiefase:
Tijden

D
Dit is het mom
ment dat er een
n overdracht pllaatsvindt van de architect en
e adviseurs vvan constructie
es /
g
gebouwinstalla
aties naar de h
hoofduitvoerde
er en installate
eur. De rol van
n de architect iss in deze fase
e vaak
a
adviserend in p
plaats van initiërend. Hierdo
oor wordt het la
astig om aanp
passingen voo
or veilig onderh
houd in het
o
ontwerp door tte voeren. Dit vverbetert als de
d architect tijd
dens deze fase
e namens de o
opdrachtgeverr directie
vvoert.

D
De opdrachtge
ever ziet toe op
p een goede in
nformatieoverd
dracht van arcchitect en adviseurs van con
nstructies /
g
gebouwinstalla
aties naar uitvo
oerders. Dit ge
eldt vooral als er wordt gewe
erkt volgens het zogenaamd
de klassieke
m
model. Als van
naf de initiatieff-fase wordt ge
ewerkt met een integraal bouwteam waarb
bij alle bouwdiisciplines
vvan begin af aa
an zijn betrokkken, kan de ovverdracht soep
peler verlopen. Dit is echter geen garantie
e dat het
d
denken aan ve
eilig onderhoud
d automatisch goed gaat oo
ok al blijft de ve
erantwoordelijkheid voor hett ontwerp
b
bij de opdrachttgever.

D
De opdrachtge
ever zal maatre
egelen moeten treffen om zijn eigen toezicht tijdens de bouw te organ
niseren:
w
wordt er gebou
uwd conform vvergunning en conform zijn eisen?
e
Er kan voor worden g
gekozen om d
de architect
e
e
een steviger ro
ol te geven, wa
aarbij hij via ee
en hoofdopzicchter de kwalite
eit controleert.. Vraag is of de
d
desbetreffende
e ontwerper de
e vaardighede
en heeft om de
eze rol goed te
e kunnen uitvoeren. Het is aa
an te
b
bevelen te werrken met een door
d
de opdra
achtgever / arcchitect aan te sstellen hoofdop
pzichter of
d
directievoerder. Zijn taak is o
om zorg te dra
agen voor de u
uitvoering van ontwerp, confform vergunnin
ng en
ccontrastukken waaronder he
et V&G-Plan en het dossier.

D
De opdrachtge
ever zal duidellijk moeten ma
aken wie hij wa
aarvoor aansp
prakelijkheid sttelt en waar mogelijke
o
onduidelijkhed
den kunnen zittten. Het opnem
men in de con
ntracten van aa
andacht voor vveilig onderhoud is nuttig.
O
Ook moet hij a
afdwingen om in het dossier en V&G-plan bij te houden waar de veran
nderingen, me
et
b
bijbehorende cconsequentiess, aan het ontw
werp tot aan fe
eitelijke realisa
atie worden bijg
gehouden.

D
De opdrachtge
ever zorgt voor deskundighe
eid om te contrroleren of het g
gebouw dat aa
an het einde vvan deze
ffase wordt opg
geleverd voldo
oet aan de afsp
praken die zijn
n gemaakt. Hij kan zich in de
eze fase laten adviseren.
D
Daarbij gaat he
et ten aanzien
n van veilig ond
derhoud aan h
het gebouw om
m bouwkundige eisen aan de gevel en
d
de installatiete
echniek.

D
Dit moment is immers crucia
aal in zijn rol als verantwoord
delijke: op het moment dat h
hij het gebouw
w accepteert
e
en hier te wein
nig energie in ssteekt, is het moeilijk
m
om in e
een later stadiium nog partije
en aansprakelijk te
sstellen.



Tijden
ns de gebruikssfase:
Op diit moment vera
andert de rol vvan de opdrachtgever: hij is niet meer opd
drachtgever ma
aar eigenaar, of draagt
het gebouw over aa
an een derde. Deze derde, d
de gebruiker zzal bij onderge
eschikte bouwkkundige werkzzaamheden
den veelal in de rol van opdrrachtgever zitte
en. Om invullin
ng te geven aa
an de
en bijj schoonmaakkwerkzaamhed
veran
ntwoordelijkheid als gebouw
weigenaar, is het volgende ge
edrag wenselijjk:

D
De eigenaar zo
orgt voor deskkundigheid om
m te controleren
n of het gebou
uw voldoet aan
n de afspraken
n die zijn
g
gemaakt. Hij kkan zich aan he
et begin van d
de gebruiksfase laten advise
eren. Daarbij gaat het ten aa
anzien van
vveilig onderhou
ud om bouwku
undige eisen en
e de installatietechniek.

D
De eigenaar ga
aat het gebruik van een dosssier ( Arbobessluit afd. 5 art. 2.30) hantere
en. In dit dossier worden
b
bouw- en insta
allatietechnisch
he verandering
gen en onderh
houdswerkzaa
amheden bijgehouden.

A
Als het gaat om
m een bestaan
nd gebouw, da
at van eigenaa
ar wisselt, moe
et de toekomsttige eigenaar vverzoeken
o
om een dossie
er van de huidiige eigenaar. Ook
O is het raa
adzaam om een risicoanalyse (RI&E) te latten
u
uitvoeren, zoda
at duidelijk wo
ordt welke inve
esteringen nod
dig zijn om hett gebouw gereed te maken vvoor veilig
o
onderhoud. De
eze RI&E word
dt toegevoegd aan het dossier.

Indien de eigenaar het gebo
ouw verhuurt a
aan derden, wo
ordt de verantw
woordelijkheid
d bij verbouwin
ngen en
w
wijzigingen aan installaties en
e gebouw ten
n aanzien van veilig onderho
oud vastgelegd
d. Als dit achte
erwege blijft
o
ontstaan in de praktijk misve
erstanden. Wie
e is immers ein
ndverantwoord
delijk voor veillig onderhoud bij een
kkleine verbouw
wing die door e
een huurder wordt
w
uitgevoerrd in relatie tott het totale (ve
eilig) onderhou
ud aan het
g
gebouw. Elke a
aanpassing w
wordt aangetekkend in het dosssier en de con
nsequenties vvoor veilig en gezond
g
o
onderhoud worden vastgeleg
gd.
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Gebruikerr specifiek
Voor een onderhoudsve
eilig gebouw zzijn bouwkundige, installatiettechnische en organisatoriscche maatregellen van
belang. Deze drie eleme
enten zijn com
mplementair aa
an elkaar en zullen dus in sa
amenhang mo
oeten worden b
bezien.
Zoals aan
ngegeven is in de gebruiksfa
ase zowel de eigenaar
e
als de
e gebruiker ve
erantwoordelijkk voor veilig on
nderhoud.
Om die ve
erantwoordelijkkheid goed in te vullen, dien
nt de gebruikerr zorg te drage
en voor de volg
gende gedrag
gingen:


De ge
ebruiker is eindverantwoordelijk voor een veilig onderho
oud, beheer en
n gebruik. Con
ncreet beteken
nt dit dat de
gebru
uiker:

Z
Zich verzekert van de aanwe
ezigheid van een
e gedegen p
plan voor veilig
g onderhoud, dit
d wordt in het dossier
ingevoegd.
Z
Zorg draagt vo
oor invulling ra
andvoorwaarde
en ten behoevve van het uitvo
oeringsplan en
n het wegnemen van

h
hiaten geduren
nde de uitvoerring.

D
De gebouweig
genaar ziet ero
op toe dat bij verbouwingen h
het niveau voo
or veilig onderrhoud integraa
al wordt
b
beoordeeld.



De ge
ebruiker draag
gt zorg voor he
et opstellen en
n uitvoeren van
n het plan voor veilig onderh
houd en indien
n
noodzzakelijk draagt deze zorg vo
oor een gebruiksvergunning of een meldin
ng. De gebruikker:

H
Houdt onder ve
erantwoording
g van de gebouweigenaar he
et dossier actu
ueel.

M
Maakt risico’s inzichtelijk en zorgt voor invvulling hiaten.

D
Draagt zorg vo
oor de registra
atie van klachte
en en neemt zzo nodig maatrregelen.

B
Bevordert onde
erhoudsbewusstzijn bij perso
oneel en bezoe
ekers (nieuw p
personeel).

G
Geeft voorlichtting aan perso
oneel en bezoe
ekers / gebruikkers.

R
Regelt onderho
oud (checkt no
oodzaak tot) in
nstallatie en bo
ouwtechnische
e maatregelen
n.

O
Organiseert da
at bij verbouwingen consequ
uent aandacht is voor veilig onderhoud.

D
Draagt zorg vo
oor de instelling van een inte
erne hulpverleningsorganisa
atie. Deze orga
anisatie:
o Wijst personen aan als vvaste contactp
persoon voor d
de hulpverlening.
o Zorgt voorr ontruimingsm
mogelijkheden in geval van ccalamiteiten.
o Regelt voldoende oefen
ningen.



Het p
personeel is crruciaal bij het u
uitvoeren van de organisatorische maatregelen. Van he
et personeel wo
ordt
verlan
ngd dat het:

K
Kennisneemt vvan de instructties.

B
Bereid is bewu
ustzijn ten aanzien van veilig
g onderhoud te
e ontwikkelen..

O
Oefent met insstructie.

Z
Zich houdt aan
n preventieve maatregelen.

Initiatief neemtt bij mogelijke risico’s door zze te melden of
o er zelf actie op te onderne
emen.



neel heeft ook de bezoeker of
o de individue
ele gebruiker e
een verantwoo
ordelijkheid alss hij in een
Evenals het person
o in het bela
ang van de veiligheid van
gebouw verblijft. Diit is mede in het belang van zijn eigen veilligheid, maar ook
et aan dat gedrag kan hij opzettelijk anderren in gevaar b
brengen. Van hem wordt
anderen. Wanneer hij niet voldoe
ngd dat hij:
verlan

Instructies opvvolgt.
O
Onveilige situa
aties meldt.


Z
Zich bewust is van (veilig) on
nderhoud(-swe
erkzaamheden
n).
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D
De architect / ontwerper

De archite
ect / ontwerper staat aan de basis van een
n kwalitatief en
n goed onderh
houdsveilig gebouw. Voor he
em geldt de
volgende aanbevolen w
werkwijze:


ns de initiatieff-fase:
Tijden
Tijden
ns de initiatief--fase draagt h
hij zorg voor ee
en transparantte opdracht. Dit betekent:

D
Dat hij alert is op de gestelde
e ambitie, de randvoorwaard
r
den in combin
natie met de we
ettelijke vereissten. Dat
vvergt een kritissche houding rrichting opdracchtgever.

D
Dat hij zijn opd
drachtgever ad
dviseert aanvu
ullende kennis in te schakele
en om mee te kunnen denke
en om de
o
opdracht ook m
met de veilig-o
onderhoudsbril te bekijken in
ndien de aard vvan de opdraccht hierom vraagt.

D
Dat hij zijn opd
drachtgever ad
dviseert in een
n vroeg stadium
m een integraa
al ontwerpteam
m samen te sttellen.



Tijden
ns de ontwerp
pfase:

D
De architect co
ommuniceert d
duidelijk met d
de opdrachtgevver over de mo
ogelijke risico’’s van bepaald
de
o
ontwerpkeuzess (bijvoorbeeld
d als gevolg va
an te krappe b
budgetten). De
e besluiten kun
nnen het beste
e schriftelijk
w
worden vastge
elegd om ondu
uidelijkheden in
n latere fases te voorkomen
n.

H
Hij ontwerpt co
onform het Bouwbesluit.

H
Hij houdt reken
ning met het A
Arbobesluit afd
deling 5.

H
Hij ontwerpt integraal met aa
andacht voor vveilig realisere
en (bouwen), g
gebruiken, ond
derhouden en sslopen. Dat
g
geldt zowel voor het gebouw
w als de installaties. Daarove
er heeft hij nau
uw contact me
et de installatie
eadviseur
e
en constructiea
adviseur / constructeur.

et en signaleert knelpunten daar waar discciplines samen
nkomen.
Hij overzie


ns de realisatiiefase:
Tijden
Het iss niet altijd (me
eer) gebruikelijk dat de arch
hitect dicht betrrokken is bij de realisatie. Ziijn betrokkenh
heid ligt,
afhan
nkelijk van de g
gemaakte afsp
praken, soms alleen bij het e
esthetisch beo
oordelen en go
oedkeuren van
n
wijzig
gingen. Hierbij weegt hij de cconsequentiess voor veiligheid en gezondh
heid mee. Eventueel advisee
ert hij een
desku
undige in te scchakelen.



ns de gebruikssfase:
Tijden
Tijden
ns deze fase is de rol van de
e oorspronkelijke architect zzeer beperkt. A
Afhankelijk van
n de gemaakte
e afspraken
kan hij
h nog betrokkken zijn bij esth
hetische wijzig
gingen en kan hij als randvoo
orwaarden hebben afgedwo
ongen dat
hij zijn toestemming
g hiervoor moe
et verlenen. Als
A het gaat om
m een verbouw
wing waarvoor een nieuw ontwerp nodig
anbevolen werrkwijze zoals iss aangegeven
n bij de initiatie
ef- en ontwerpffase.
is gelldt dezelfde aa

3.4

D
De adviseur v
van constructties en de adv
viseur van ge
ebouwinstalla
aties

De advise
eurs van consttructies en de adviseurs van
n gebouwinstalllaties hebben een belangrijke rol bij het o
ontwerpen
van een o
onderhoudsveiilig gebouw. V
Voor hen geldt de volgende a
aanbevolen we
erkwijze:


ns de initiatieff-fase:
Tijden
Tijden
ns de initiatief--fase draagt h
hij zorg voor ee
en transparantte opdracht. Dit betekent:

D
Dat hij alert is op de gestelde
e ambitie, de randvoorwaard
r
den in combin
natie met de we
ettelijke vereissten. Dat
vvergt een kritissche houding rrichting opdracchtgever.

H
Hij zal goed moeten weten w
wanneer hij aa
anvullende ken
nnis zal moeten inschakelen
n om mee te ku
unnen
d
denken om de opdracht ookk met de veilig--onderhoudsbrril te bekijken.
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ns de ontwerp
pfase:
Tijden

D
De adviseur m
maakt duidelijk wat de mogelijke risico’s ku
unnen zijn als gevolg
g
van bepaalde keuzess,
b
bijvoorbeeld va
an te krappe budgetten.
b

H
Hij ontwerpt co
onform de Bou
uwbesluiteisen
n.

H
Hij ontwerpt co
onform het Arb
beidsomstandiighedenbesluitt met name affdeling 5.

H
Hij werkt actieff mee aan het tot stand kom
men van het do
ossier.

H
Hij draagt actie
ef bij aan het integrale ontw
werp met betrekking tot veilig
gheid en gezon
ndheid tijdens de
rrealisatie, het g
gebruik, het on
nderhoud en d
de sloop zowel voor wat betrreft het gebouw als de installaties. Hij
zzal dus voldoe
ende expertise moeten hebb
ben om met de
e andere discip
plines mee te kijken
k
naar het
ttotaalconcept.



Tijden
ns de realisatiiefase:
Zijn betrokkenheid
b
en nog bij het beoordelen
b
en
n goedkeuren vvan wijziginge
en.
ligt in deze fasse veelal allee
Conccreet kan er in die gevallen van
v hem worde
en verlangd da
at hij het integrale onderhou
ud overziet. Oo
ok hiervoor
geldt als hij deze ke
ennis zelf niet in huis heeft. hij de opdracchtgever advise
eert deze kenn
nis in te schakkelen. De
aspeccten die releva
ant zijn voor ge
ebruik, onderh
houd en sloop worden op zijn advies, vasttgelegd in het dossier.



Tijden
ns de gebruikssfase:
Tijden
ns deze fase is de rol van de
e oorspronkelijke adviseur zzeer beperkt. B
Bij een verbou
uwing waarvoo
or een
nieuw
w ontwerp nod
dig is, geldt dezzelfde aanbevvolen werkwijze
e zoals is aangegeven bij de
e initiatief- en
ontwe
erpfase. De asspecten die relevant zijn voo
or het verdere gebruik, onde
erhoud en de ssloop levert hij aan de
beheerder van het dossier aan.

3.5

D
De aannemer

De aanne
emer is de parttij die het gebo
ouw realiseert gedurende de
e uitvoeringsfa
ase. Voor de aannemer geld
dt de
volgende aanbevolen w
werkwijze:


ns de initiatieff-fase:
Tijden
De aannemer heeft alleen een rol in de initiatiefffase als er wo
ordt gewerkt m
met een bouwte
eam of als er ssprake is
en geïntegreerrde opdracht.
van ee
Deze
e rol is in dat ge
eval als volgt:

H
Hij zal alert mo
oeten zijn op d
de gestelde am
mbitie, de rand
dvoorwaarden in combinatie met de wettellijke
vvereisten. Dat vergt een kritische houding richting opdra
achtgever.



ns de ontwerp
pfase:
Tijden
Ook gedurende
g
dezze fase heeft de
d aannemer alleen een rol als er sprake is van een bouwteam of een
geïntegreerde opdrracht. Deze ro
ol ziet er als vo
olgt uit:

H
Het beoordelen van de uitvo
oering- en kosttentechnische aspecten van
n de in het bou
uw- en of ontwe
erpteam
vvoorgestelde p
plannen en aanbiedingen, evvenals (indien zinvol) het vo
oorstellen van één of meer
a
alternatieven vvoor de in het bouwteam voo
orgestelde pla
annen en aanb
biedingen.

H
Het adviseren met betrekking tot het veilig
g en gezond ku
unnen realiserren, onderhoud
den en slopen
n zoals
b
bedoeld in het Arbeidsomsta
andighedenbesluit. Ook houdt hij hierbij re
ekening met de
e eisen in de d
diverse
a
arbocatalogi.
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ns de realisatiiefase:
Tijden
Zowe
el in het klassie
eke model als in de construcctie van het bo
ouwteam (dat in feite in deze
e fase niet me
eer bestaat)
zal de
e aannemer zo
org moeten drragen voor een
n goede uitvoe
ering waarbij hij
h het belang vvan veilig onde
erhoud aan
het gebouw niet uitt het oog verlie
est. Dit beteke
ent dat:
D
De aannemer een deskundig
g team samen
nstelt, dat onde
er meer de gettroffen maatre
egelen in het o
ontwerp ten

b
behoeve van vveilig onderhou
ud continu bew
waakt.

H
Hij eventuele vveranderingen toetst op mog
gelijke consequenties voor vveilig onderhou
ud aan het geb
bouw als
w
wordt afgewekken van het bo
ouwplan, of hie
ervoor een desskundige insch
hakelt.

D
De aannemer initiatief neem
mt / aangeeft alls het bouwpla
an bij nader inzzien onvoldoende waarborgen biedt
vvoor veilig ond
derhoud aan he
et gebouw

H
Hij zorgdraagt voor een dosssier, waarin wijzigingen word
den opgenomen en waarin ttevens bevindingen van
a
anderen (insta
allateur, toezich
hthouder et ce
etera) zijn gere
egistreerd.

In geval van affwijking van de
e vergunning e
en/of de bouw
wregelgeving, m
met name Bou
uwbesluit, het B
Bevoegd
G
Gezag tijdig wo
ordt geïnforme
eerd, c.q. om toestemming
t
w
wordt gevraag
gd al dan niet in de vorm van
n wijziging
o
op de vergunn
ning.

D
De aannemer zorgdraagt vo
oor een goede overdracht aa
an eigenaar / o
opdrachtgeverr bij oplevering
g van het
b
bouwwerk mid
ddels het dossiier.



ns de gebruikssfase:
Tijden
Tijden
ns deze fase is de rol van de
e oorspronkelijke aannemerr beperkt. Als h
het gaat om een verbouwing
g waarvoor
een n
nieuw ontwerp
p nodig is geldtt dezelfde aan
nbevolen werkw
wijze zoals is aangegeven b
bij de initiatief- en
ontwe
erpfase.

3.6

D
De installatiea
adviseur, producenten, de
e installateur e
en onderhoud
dsbedrijf

Installatieadviseurs, pro
oducenten en installateurs
i
ondersteunen o
ontwerpers en / of de (hoofd
d-)aannemer. Z
Zij hebben
tijdens het ontwerp een ontwerpende rol en gedure
ende de uitvoe
ering voorzien zzij de (hoofd-)) aannemer va
an
e bouwelemen
nten. Zij komen
n nauwelijks aa
an bod bij de initiatief-fase,
i
tterwijl dit grote
e voordelen biedt voor
specifieke
een onderrhoudsveilig ontwerp. Tijden
ns de ontwerpffase:

T
Tijdens de ontw
werpfase word
dt vaak gebruik gemaakt van
n een installattieadviseur. Hijj adviseert de ontwerper
o
om te komen ttot een integra
aal veilig ontwe
erp: hij zal het ontwerp in combinatie met d
nische- en
de bouwtechn
installatiemaattregelen moete
en kunnen beo
oordelen op ve
eilig onderhoud van het gebouw en aan moeten
m
g
geven wat dat voor consequ
uenties heeft vvoor de aan te schaffen insta
allaties en bouwtechnische
m
maatregelen. D
Denk hierbij aa
an het plannen
n van leidingscchachten maa
ar ook aan de toegankelijkhe
t
eid van
ttechnische ruim
mten, leidingko
okers en dakvvlakken.

V
Van producentten / importeurs wordt verlan
ngd dat ze goe
ede specificatiies van de pro
oducten geven
n en dat ze
g
goede voorlich
hting geven ron
ndom de insta
allaties en bouw
wmaterialen.


Tijden
ns de realisatiiefase:
Van d
de installateur wordt verwaccht dat hij:

D
De installatie in
nstalleert confform de voorscchriften van de
e fabrikant.

A
Als hij constate
eert dat er and
ders is gebouw
wd dan het bou
uwtechnische ontwerp aang
geeft, dan geefft hij dit
d
door aan de op
pdrachtgever (of
( directievoe
erder).

H
Hij beziet de re
elatie van de in
nstallatie en het gebouw en bespreekt me
et de directievo
oerder / zijn
o
opdrachtgeverr mogelijke con
nsequenties op het veilig on
nderhoud van gebouwen.
g
De
enk aan toegankelijkheid
e
en onderhoudb
baarheid van ttechnische ruimten, gevels e
en dakvlakken
n.

D
Deze opmerkin
ngen worden o
opgenomen in
n het dossier.

Basisdocum
ment veilig onde
erhoud aan gebo
ouwen



3.7

16

ns de gebruikssfase:
Tijden

D
De installateurr bekijkt als hij een installatie
e moet aanbre
engen bij een g
gebouw in geb
bruik integraal naar de
rrelatie van de installatie en h
het gebouw en
n de conseque
enties op veilig
g onderhoud va
an gebouwen..

H
Het onderhoud
dsbedrijf onderhoudt conform
m de richtlijnen
n van de impo
orteur / producent en het
g
gebouwportfolio dat vastgessteld is in de on
ntwerpfase. Het onderhoudssbedrijf informeert de eigena
aar van het
g
gebouw als on
nderhoud niet conform
c
de vo
oorschriften en
n / of het gebou
uwportfolio kan worden uitge
evoerd.

H
Het bevoegd gezag
g
(Bouw
w- en Woningttoezicht)

Het bevoe
egd gezag (Bo
ouw- en Wonin
ngtoezicht) is vverantwoordelijk voor zowel preventief alss repressief toe
ezicht.
Preventieff toezicht omvvat de beoorde
eling van de ve
ergunningsaan
nvraag en reprressief toezich
ht de handhaviing van de
vergunnin
ng. Eventueel llaat het bevoe
egd gezag zich
h hierin advise
eren door veilig
gheidsadviseurs met affiniteit voor
veilig onderhoud aan he
et gebouw. Priimair blijft de vvergunninghou
uder, de eigenaar / gebruike
er verantwoord
delijk voor
et gebouw.
veilig onderhoud van he


ns de ontwerp
pfase:
Tijden

H
Het bevoegd gezag
g
beoorde
eelt de aanvraa
ag op basis va
an het Bouwbe
esluit en het to
oetsingskader van
h
hoofdstuk 4. Wanneer
W
er sprrake is van ee
en gelijkwaardige oplossing kan
k het raadza
aam zijn dat het bevoegd
g
gezag in een vvooroverleg de
eze oplossing met de opdracchtgever besp
preekt en toeliccht. Het al dan
n niet
a
aanbieden van
n een vooroverleg kan verscchillen per gem
meente en per situatie. Bevo
oegd gezag is e
er alert op
d
dat door de invvulling van haa
ar rol geen missverstanden o
ontstaan over d
de verantwoorrdelijkheden op
p het
g
gebied van veiilig onderhoud
d aan gebouwe
en.

H
Het bevoegd gezag
g
toetst de
e aanvraag om
mgevingsvergu
unning aan de wettelijke kad
ders, waaronder het
B
Bouwbesluit, en
e draagt zorg voor het verle
enen van de omgevingsverg
gunning.



Tijden
ns de realisatiiefase:

H
Het bevoegd gezag
g
controle
eert tijdens de bouw of confo
orm vergunning en Bouwbessluiteisen (waa
aronder
wd.
b
bouwkundige e
eisen voor veilig onderhoud)) wordt gebouw



Tijden
ns de gebruikssfase:

E
Een eventuele
e aanvraag voo
or een gebruikksvergunning w
wordt door hett bevoegd gezzag getoetst aa
an de
vvoorschriften vvoor het onderrhoudsveilig ge
ebruik. Daarna
aast kan bevoe
egd gezag aan
n de hand van
n een
g
gebruiksvergunningaanvraag
g of een gebru
uiksmelding na
adere eisen sttellen voor het veilig onderho
oud van het
b
bouwwerk.

B
Bevoegd geza
ag controleert ttijdens gebruikk of de organissatorische maa
atregelen word
den nageleefd
d en of de
installatiemaattregelen en de
e bouwkundige
e maatregelen in tact zijn.
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eid gebouw

4.1

IIntroductie va
an het toetsin
ngskader
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Bij het onttwerp van geb
bouwen dient d
de ontwerper in het ontwerp te voorzien in
n het veilig en gezond kunne
en
onderhoud
den van de scchil (toetsingskkader Bouwbesluit). De aanvvrager van de omgevingsvergunning heefft de plicht
om bij de omgevingsverrgunningaanvrraag om door middel van de
e in te dienen stukken
s
(o.a. d
de checklist) a
aannemelijk
uw aan deze vverplichting za
al voldoen. In d
dit hoofdstuk iss het toetsingsskader toegeliccht. Hierbij
te maken,, dat het gebou
gaat het om
o zowel de to
oepassing in h
het ontwerp alss de toetsing en
e toezicht doo
or bouw- en w
woningtoezicht te
ondersteu
unen. In de toe
elichting op he
et toetsingskad
der zijn eerste keus oplossin
ngen per bouw
wdeel aangedra
agen. Deze
dienen ge
eïntegreerd te worden in het ontwerp.
Binnen he
et toetsingskad
der worden alleen de genoe
emde bouwdele
en beoordeeld
d op veilige on
nderhoudbaarh
heid. Indien
dit in het o
ontwerp niet vo
oorzien is, mo
oeten ten beho
oeve van het o
onderhoud van
n het gebouwd
de object voorzzieningen
getroffen w
worden waarm
mee de in het toetsingskade
t
r omschreven delen van hett gebouw veilig bereikbaar zzijn. In dit
deel van d
de toelichting w
wordt een han
ndreiking geda
aan om het geb
bouw, in de uittzonderingssittuatie dat er ge
een
geïntegreerde oplossing
g is in het ontw
werp, bereikba
aar te maken m
met additionele
e arbeidsmidd
delen. Het is de
e
gever die moett aantonen datt in het ontwerrp is voorzien in het veilig ku
unnen reinigen
n en onderhou
uden. Dit
opdrachtg
hoofdstukk presenteert een
e introductie
e van het toetssingskader, wa
aarin het onderrscheid is aangebracht tussen de
functies binnen én buite
en het function
nele ontwerp vvan het gebouw
w. De indeling is als volgt:


n functies binn
nen het gebouw:
Omscchrijvingen van

Atrium

Binnenk
kant gebouw
w
Glazen liftschacht

nhuis
Trappen
Buitenka
ant gevel
Glazen d
dak

Hellend dak

k
Plat dak

Binnenruimtte in een geb
bouw doorgaand over me
eer dan een bouwlaag
b
(verdieping)), aan meerdere zijden om
msloten doorr andere ruim
mten en
eventueel (e
een deel van) een buiteng
gevel, doorga
aans afgedekt met een
dak, geheel of gedeeltelijk bestaand uit glas.
Hier worden
n de verschillende onderd
delen bedoeld
d waar naar gekeken
moet worde
en, te weten: atrium, glaze
en liftschachtt, trappenhuizzen.
Bouwkundig
ge bekleding van de consstructie, waarrbinnen een liftkooi
l
beweegt, ge
emaakt van glas
g
of een ve
ergelijkbaar (semi-)transp
(
parant
materiaal.
Verkeersruimte waarin e
een trap ligt
De buitenka
ant van de ge
evel is het raa
akvlak van de
eze
scheidingscconstructie en
n de buitenru
uimte rond he
et gebouw.
Vlak of helle
end dak dat o
overwegend bestaat uit glas of daarm
mee
vergelijkbaa
ar (semi-)tran
nsparant materiaal, met in
nbegrip van in dat dak
aanwezige dakdoorbrek
d
ntilatiepijpen, ont- en
ingen als ven
beluchtingskkanalen, rookkgasafvoeren
n, vlucht- en ventilatieluikken, etc.
Scheidingscconstructie aa
an de bovenkant van een
n gebouw tusssen de
binnenruimtte van een ge
ebouw en de
e omringende
e buitenruimte
e, onder
een hoek va
an 15 º of me
eer ten opzich
hte van het horizontale
h
vllak met
inbegrip van
n de onder 6 genoemde dakdoorbreki
d
ngen.
Scheidingscconstructie aa
an de bovenkant van een
n gebouw tusssen de
binnenruimtte van een ge
ebouw en de
e omringende
e buitenruimte
e, onder
een hoek va
an ten hoogsste 15 º ten opzichte van h
het horizonta
ale vlak met
inbegrip van
n de onder 6 genoemde dakdoorbreki
d
ngen.
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ud bare bouwd
delen moet wo
orden uitgegaa
an van integrattie van veilige
Bij het onttwerpen van vveilig onderhou
werkplekkken en de veilige bereikbaarrheid van deze
e werkplekken. Dit wordt gerrealiseerd doo
or uit te gaan vvan het
principe:
1.
2.

3.

4.
5.



H
Het zo veel mo
ogelijk voorkom
men van op ho
oogte of in een
n gevaarlijke situatie
s
werken
n (proactief handelen)
((Bronaanpak).
V
Voorzieningen
n die deel uit maken
m
van het gebouw waarrbij de kwaliteitt van de voorzzieningen gebo
orgd en
o
onder de veran
ntwoordelijkhe
eid van de geb
bouweigenaar valt (preventie
ef handelen) (G
Gebouw-gebonden
C
Collectief).
V
Voorzieningen
n die additionee
el zijn (rolsteig
gers bijvoorbee
eld) waarbij de
e eisen die gesteld worden aan
a de
o
omgeving of he
et gebouw ond
der de verantw
woordelijkheid van de gebou
uweigenaar va
allen (preparatief
h
handelen) (Add
ditioneel Colle
ectief).
V
Voorzieningen
n bedoeld voorr gebruik door één persoon (Additioneel
(
In
ndividueel).
V
Voorzieningen
n op het niveau
u van PBM, de
enk aan lijnen harnassen etcc (Effect beperrkend, Individu
ueel).

De vo
oorzieningen d
die geschikt zijjn voor veilig o
onderhoud (in willekeurige vvolgorde);

Permane
ent werkborrdes
Verrijdba
are hangbru
ug

Gondelin
nstallatie /
gevelond
derhoudsins
stallatie
Robotins
stallatie
Hoogwe
erker
Rolsteig
ger
Safesit
Ophangpunten voorr
werkplattforms
Permane
ente hanglad
dder /
mastinsttallatie

Hefsteig
ger
Glazenw
wasbalkon
Permane
ente
trap/ladd
derconstruc
ctie (in
combina
atie met inte
egraal
valbeveiiligingssyste
eem)
Verrijdba
are
bruggen
n/hellingbanen
Vaste da
akrand/ bord
des
Tijdelijke
e dakrandbe
eveiliging

Uitkragend d
deel van een
n vloer of een
n zelfstandig vloerniveau (al dan
niet uitgevoe
erd als roostervloer o.d.) en voorzien van randbevveiliging.
Tijdelijk werrkplatform (da
at kan worde
en opgebouw
wd uit losse modules)
m
hangend aa
an kabels wellke stationairr / verrijdbaarr is langs rails of
andere gele
eiding
Permanent werkplatform
m hangend aa
an kabels en verrijdbaar langs
ere geleiding ten behoeve
e van person
nen
rails of ande
Een volauto
omatische / bestuurbare reinigingsmacchine, waarm
mee
vlakke geve
eldelen kunne
en worden ge
ereinigd.
Een mobiele
e werkplek w
waarmee het mogelijk is o
om op hoogte
e te
werken.
Een verrijdb
bare demonta
abele stelling
g opgebouwd
d uit aluminium frames
Een verbete
erde bootsma
anstoel (afda
aalapparaat) met één
verankeringspunt en 1 h
hangkabel en
n 1 vangkabe
el.
Een constru
uctie op dakn
niveau, bedoe
eld voor de o
ophanging va
an een
werkplatform
m
Permanente
e hangladderr: Op gebouw
wmaat gemaa
akte en verrijjdbare
hangladder voor 1 perso
oon voorzien van opklapb
bare werkplatteaus die
aan de bove
en- en/of ond
derzijde betre
eden wordt.
Mastinstalla
atie: Op gebo
ouwmaat gem
maakte en ve
errijdbare masst,
waarlangs een
e éénperso
oonswerkbakk op en neer bewogen kan
worden. Wo
ordt aan de boven
b
en/of o
onderzijde be
etreden.
Tijdelijk werrkplatform we
elke verticaall bewogen wo
ordt langs ee
en of
meer maste
en.
Permanent en vast aan gebouw aangebracht loopbordes voo
or het
en van de gevvel(s)
onderhoude
Toegangsw
weg in combin
natie met inte
egraal valbevveiligingssystteem

Verrijdbare werkplatform
ms die vooral horizontaal of
o langs een helling
verplaatsbaar zijn via ee
en rail of ande
ere geleiding
g.
Hekwerk of balustrade / bordes
Demontabele valbeveilig
ging (hekwerk)
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Permane
ente
aanhaak
kvoorziening
gen voor
nok en dak
d
Demonta
abele gootb
beveiliging
Steigers
s
Permane
ente
dakrand
dbeveiliging
Rails me
et
aanklikm
mechanisme
e
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Vaste directt zichtbare ge
ebouwgebon
nden ankerpu
unten met
mogelijkheid
d aanbrengen van lijnen, ladders of he
ekken
Tijdelijk hekkwerk op het dakvlak geko
oppeld aan d
daarvoor bestemde
ankerpunten
n of via gootcconstructie afsteunend op
p de gevel
Stalen consstructie, opge
ebouwd uit pijjpen, koppeliingen of
systeemond
derdelen aan de hand van
n tekeningen
n en berekeniingen.
Vaste valbe
eveiliging; bou
uwkundige borstwering, h
hekwerk of ba
alustrade
Ankerpunten in combina
atie met een lijnsysteem
l
te
en behoeve van
individuele vvalbeveiliging
g.
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V
Verdeling van
n taken tussen
n partijen in d
de verschillen
nde fasen
4.2
In ondersttaand schema
a is de relatie w
weergegeven ttussen de funccties en rollen zoals deze in de voorgaand
de delen
zijn besch
hreven.
Opdrachtgev
ver

Programma van
eisen

Eisen tav
n
kwaliteit en
niveau

Sch etsontwerp

Toetsen

V
Voorlopig
o
ontwerp

Ontwe
erper

Bouw en woning
to
oezicht

Toetsen

Om
mgevingsve
ergunning
aa
anvraag/
v
verlening

Wegen en
n
beoordelen
n

Productie

Toetsen

Gebruik en
on
nderhoud

Onderhoud
d
toezicht op
p
gebruik

Voo
orgenomen
aa
anpassing

Sloop

Figuur 3: R
Rollen in de levenscyclus conforrm BZK.

Uitvoerende parttij

Eisen inbrrengen

Toetsen
to
oepassing wet

Materialiseren

Definitief
D
o
ontwerp

Arrbeids Inspectie

Uitwerkiing &
onderbo
ouwen
van keus
k

We
egen en
beo
oordelen

Wegen,
beoordelen ,
handelen

Toetsen

Wegen,
beoordelen ,
handelen
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houd aan geb
bouwdelen
Invulling veilig onderh
ma’s in dit hooffdstuk zijn opg
gesteld om tijde
ens de ontwerrpfase de ontw
werper te onde
ersteunen bij h
het treffen
De schem
van voorzzieningen die e
een zo veilig m
mogelijk onderh
houd mogelijk maken. De scchema’s zijn o
opgesteld tijden
ns de
uitwerking
g van het toetssingskader doo
or betrokken p
partijen bij het onderhoud. De schema’s zijjn dwingend te
enzij de
veiligheid op een anderre wijze in gelijjke mate kan w
worden gerealiseerd. Indien wordt afgewe
eken van de ge
egeven
ergunningproce
edure te worde
en aangetoond dat een gelijjke bescherming van veiligh
heid tijdens
schema’s dient in de ve
d te realiseren
n is.
onderhoud
waar onderhoud dient plaats te vinden. In de
d
Niet onbelangrijk is het veilig kunnen bereiken van de plaatsen w
ase moet dit wo
orden meegen
nomen. In een
n latere fase zijjn deze voorziieningen lastig
g te realiseren zonder het
ontwerpfa
ontwerp a
aan te tasten.
e schema’s aa
an te houden krijgen
k
de opdrrachtgever, de
e gebouwgebru
uiker en de on
ntwerper een zzo groot
Door deze
mogelijke zekerheid ove
er het goed en
n veilig kunnen
n reinigen en o
onderhouden vvan de betreffe
ende bouwdelen. Het
verantwoo
ordingsproces van deze parrtijen wordt hie
ermee geüniforrmeerd. De scchema’s zijn oo
ok bedoeld voor de
toetsende
e organisaties zoals Bouw en
n Woning Toe
ezicht en de Arrbeidsinspectie
e om hun take
en in te vullen. Dat wil
zeggen da
at bij de vergu
unningverlening
g de schema’ss gebruikt worrden om te toe
etsen of voldaa
an is aan de re
egels van
het Bouwb
besluit afdeling
g 6.12 artikel 6.53
6
en 6.54 te
en aanzien va
an de veilige on
nderhoudbaarrheid. De
Arbeidsinsspectie gebruiikt de schema’s om te beoorrdelen of tijden
ns het onderho
oud de reinigin
ngs- en
onderhoud
dsbedrijven op
p een veilige manier
m
werken
n.
ema’s is aange
egeven welke middelen in a
aanmerking ko
omen om veilig
g en gezond on
nderhoud mog
gelijk te
In de sche
maken. Deze schema’ss zijn gebaseerrd op de diversse arbocatalog
gi zoals deze o
o.a. gelden in de reinigings-- en
dsbranches. In
ndien afgewekken wordt van de schema’s kan de situatie
e ontstaan datt reiniging of o
onderhoud
onderhoud
niet moge
elijk is.
Bij het opsstellen van de navolgende sschema’s is uittgegaan van h
het principe:
1. V
Voorzieningen
n die deel uit maken
m
van het gebouw waarrbij de kwaliteitt van de voorzzieningen gebo
orgd en
o
onder de veran
ntwoordelijkhe
eid van de geb
bouweigenaar valt (preventie
ef handelen) (G
Gebouw-gebonden
C
Collectief).
2. V
Voorzieningen
n die additionee
el zijn (rolsteig
gers bijvoorbee
eld) waarbij de
e eisen die gesteld worden aan
a de
o
omgeving of he
et gebouw ond
der de verantw
woordelijkheid van de gebou
uweigenaar va
allen (preparatief
h
handelen) (Add
ditioneel Colle
ectief).
3. V
Voorzieningen
n bedoeld voorr gebruik door één persoon (Additioneel
(
In
ndividueel).
4. V
Voorzieningen
n op het niveau
u van PBM, de
enk aan lijnen harnassen etcc. (Effect bepe
erkend, Individueel).
Redelijke
erwijs-principe
De maatre
egelen op de vverschillende niveaus
n
hebbe
en nadrukkelijkk een hiërarch
hische volgorde. De ontwerp
per moet
dus eerst de mogelijkhe
eden op hogerr niveau onderrzoeken voordat besloten wo
ordt tot maatre
egelen van een
n lager
egestaan een niveau te verla
agen als daar goede redene
en voor zijn. D
Dit is het redelijjkerwijsniveau. Het is alleen toe
Die afweging g
geldt voor elk niveau in het sschema opnieuw.
principe. D
In het gevval van carcino
ogenen, biolog
gische agentia en valgevaar, mag alleen e
een stap lager in de hiërarch
hie worden
gedaan alls een hogere maatregel tecchnisch niet uittvoerbaar is. Economische
E
o
oorzaken
mog
gen voor deze gevaren
niet worde
en aangewend
d als reden voo
or een maatre
egel op een lag
ger niveau.
aandachtspun
nten
Overige a
Al bij de in
nrichting van w
werkplekken en functies moe
et de ontwerpe
er gevaren pro
oberen te verm
mijden volgenss de
arbeidshyygiënische stra
ategie.
Het is toeg
gestaan verscchillende maattregelen uit verschillende nivveaus te comb
bineren om de risico’s te verminderen.
In het ontw
werp moet rekkening gehoud
den worden me
et het veilig ku
unnen bereiken
n van de werkkplekken ten behoeve van
het onderhoud.
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ocatalogi staan de oplossing
gen voor belan
ngrijke risico’s opgesteld vollgens de
In de versschillende Arbo
arbeidshyygiënische stra
ategie.
Ook een b
branche-RI&E en het plan va
an aanpak gevven zicht op risico’s en mog
gelijke oplossin
ngen.
ema’s ligt de fo
ocus op de we
erkplekken. In het ontwerp m
mag niet worde
en voorbij gegaan aan de ve
eilige
In de sche
bereikbaa
arheid van dezze werkplekken
n waarbij ook rekening geho
ouden moet wo
orden met de benodigde
gereedsch
happen en ma
aterialen (bijvo
oorbeeld verva
angende onderrdelen) die bij onderhoud no
odig kunnen zijjn.
ergegaan word
dt naar een lag
ger niveau mo
oet worden aan
ngetoond dat h
het voorzienba
are onderhoud
d veilig (en
Indien ove
gezond) mogelijk
m
is en dat
d het besche
ermingsniveau
u gelijk is aan het eerste keu
us middel. Hierbij kan gedaccht worden
aan aanpa
assingen en a
aanvullende ge
ebruiksvoorsch
hriften waarme
ee een gelijk b
beschermingsn
niveau als van
n het eerstekeus midd
del gerealiseerrd worden. Ditt moet onderbo
ouwd worden met behulp va
an het toetsing
gskader veilig onderhoud
gebouwen
n als bijlage biij de omgeving
gsvergunning. BOWOTO ma
ag een onderb
bouwde verklaring vragen va
an een
gecertifice
eerd veiligheid
dskundige over het realiseren van het gelijjke beschermingsniveau.
Op de hie
ernavolgende p
pagina’s worde
en stroomsche
ema’s geprese
enteerd waarin
n, per bouwdeel wordt aangegeven
welk arbeidsmiddel dien
nt te worden in
ngezet om veillig onderhoud aan dit bouwd
deel mogelijk tte maken. De
erd in de volgo
orde van voorkkeur. Deze voo
orkeur is geba
aseerd op de mate
m
waarin
arbeidsmiiddelen worden gepresentee
dit arbeidssmiddel bijdraa
agt aan de red
ductie van gevvaar tijdens he
et uitvoeren van onderhoudsswerkzaamhed
den.
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B
Beoordeling A
Atrium

4.3

Atrium

JA
A

Permane
ent werkbordes

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
2. We
erkmethode

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aan dat methode
evallen voorkom
mt;
onge
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. RI&
&E
4. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus
5. Va
alidatie door VK n
niveau 3

Niet mogelijk (AH strategie
e)
Verrijdbare hangbrug
Niet mogelijk (AH strategie
e)
Gond
delinstallatie
Niet mogelijk (AH strategie
e)
Robo
otinstallatie
Niet mogelijk (AH strategie
e)
Hoo
ogwerker
Niet mog
gelijk (AH strateg
gie)

Niet mogelijk (AH strategie
e)
Ro
olsteiger
Niet mogelijk (AH strategie
e)
S
Safesit*

NEE

Niet mogelijk (AH strategie
e)

Altternatief

Attrium vervalt
i ontwerp
in

N
NEE

Veiligheid
d aantoonbaar
aanwezzig in ontwerp

NEE

JA

Verd
dere toets
omgevin
ngsvergunning

JJA

Safesit* =
uitzonderingssiituatie

Figuur 4
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B
Beoordeling g
glazen liftschacht

4.4

Glazen
l
liftschacht

JA
A

Hoo
ogwerker

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Gelijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Gelijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aan dat method
de ongevallen
voorkkomt;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. RI&
&E
4. Gelijkwaardigheid 1ste keus
5. Validatie door VK niveau 3

Niet mogellijk (AH strategie )
Ro
olsteiger
Niet moge
elijk (AH strategie
e)
SSafesit*
Niet mog
gelijk (AH strateg
gie)
Niet mogellijk (AH strategie )

Altternatief
NEE

Glazen
lliftschacht
vervalt in
ontwerp

NEE

V
Veiligheid
aantoon
nbaar aanwezig
in ontwerp

N
NEE

JA
Verd
dere toets
omgevin
ngsvergunning

JJA

Safesit* =
uitzonderingssittuatie

Figuur 5
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B
Beoordeling ttrappenhuizen
n

4.5

Trappenhuis

Opha
angpunten
wer kplatforms

JA
A

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
2. We
erkmethode

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Beschrijving techniiek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aan dat methode
evallen voorkom
mt;
onge
1. Beschrijving techniiek
erkmethode
2. We
3. RI&
&E
4. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus
5. Va
alidatie door VK n
niveau 3

Niet mogelijk (AH strategie
e)
(Ro
ol)steiger
Niet mogelijk (AH strategie
e)
Hoogwerker
Niet mogelijk (AH strategie
e)
SSafesit*

Technissch niet mogelijk
k

Niet mogelijk (AH strategie
e)

NEE

Altternatief

Trappenhuis
vervalt in
ontwerp

N
NEE

Veiligheid
d aantoonbaar
aanwezzig in ontwerp

N
NEE

JA

Verd
dere toets
omgevin
ngsvergunning

JJA

Safesit* =
uitzonderingss ituatie

Figuur 6
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B
Beoordeling b
buitenzijde ge
evel

4.6

B
Buitenzijde
gevel

JA
A

Glazenw
wasbalkon

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Beschrijving techniek
methode
2. Werkm

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Beschrijving techniek
methode
2. Werkm
3. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Beschrijving techniek
methode
2. Werkm
3. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Beschrijving techniek
2. Werkm
methode
3. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Beschrijving techniek
methode
2. Werkm
3. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Beschrijving techniek
2. Werkm
methode
3. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Besch
hrijving techniek
2. Werkm
methode
3. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus

JA

Toon aanwezigheid aan ;
1. Beschrijving techniek
2. Werkm
methode
3. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus

JA

Toon aan dat methode
ongevalllen voorkomt;
1. Beschrijving techniek
methode
2. Werkm
3. RI&E
4. Gelijkw
waardigheid 1ste
e keus
5. Valida
atie door VK nivea
au 3

Niet mogelijkk (AH strategie )
Verrijdbar e hangbrug
Niet mogelijkk (AH strategie )
Gevelon
nderhoudinsta
allatie
Niet mogelijkk (AH strategie )
Permanentehangladder
nstallatie
mastin
Niet mogelijkk (AH strategie )
Hoog
gwerker
Niet mogelijkk (AH strategie )
Rolssteiger

Niet mogelijk (AH strategie
e)

Niet mogelijk
k (AH strategie)
Hefssteiger
NEE

Niet mogelijkk (AH strategie )
Safesit*

Niet mogelijkk (AH strategie )

Alternatief

Ge
evel vervalt
in
n ontwerp

NEE
E

NEE

Veiligheid aan
ntoonbaar
aanwezig in ontwerp

JA

Verde
ere toets
omgeving
gsvergunning

Figuur 7

Safesit* =
uiitzonderingssituatiie
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4.7

B
Beoordeling g
glazen dak

Gla
azen dak

JA

Permanent we
erkbordes

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aanwezig
gheid aan ;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. Gelijkwaardig
gheid 1ste keus

JA
A

Toon aan dat m
methode
ongevallen voo
orkomt;
1. Beschrijving techniek
t
2. Werkmethod
de
3. RI&E
gheid 1ste keus
4. Gelijkwaardig
5. Validatie doo
or VK niveau 3

Niet mogelijk (AH
H strategie)
Verrijdbare
e brug
Niet mogelijk (AH
H strategie)
Gondelinsta
allatie
Niet mogelijk (AH
H strategie)
Robotinsta
allatie
Niet mogelijk (AH
H strategie)
Hoogwerrker
Niet mogelijk (AH
H strategie)
Permanente
e Trap
Ladderconsstructie
Niet mogelijk (AH
H strategie)
Vaste dakrand Bordessen
Niet moge
elijk (AH strategie)
Niet mogelijk (AH
H strategie)
Tijdelijke
e
dakrandbev eiliging
Niet mogelijk (AH
H strategie)

NEE

Steigerrs
Niet mogelijk (AH
H strategie)
Safesitt*

Niet mogelijk (AH
H strategie)

Alternattief

Gllazendak
v
vervalt in
o
ontwerp

NEE
JA

JA
A

Verdere ttoets
omgevingsverrgunning

Figuur 8

Veiligheid aantoonbaarr
aan
nwezig in ontwerp

NEE

Safesiit* =
uitzonderin
ngssituatie
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4.8

B
Beoordeling Hellend dak

Hellend
dakvlak

Perma
anente trap/
ladderc
constructie ism
in
ntegraal
valbeveiligingssysteem

JA
A

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
ek
1. Besschrijving technie
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aan dat method
de ongevallen
voorkkomt;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. RI&
&E
4. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus
5. Validatie door VK n
niveau 3

Niet mogelijk (AH strategie
e)
Perrmanente
aanhaakkvoorzieningen
nok en dak
Niet mogelijk (AH strategie
e)

Permane
ente daktreden
en integraal
valbeveiligingssysteem

Niet mogelijk (AH strategie
e)
Dem
montabele
gootbeveiliging

Niet mog
gelijk (AH strateg
gie)

Niet mogelijk (AH strategie
e)
SSteigers
Niet mogelijk (AH strategie
e)

NEE

Hoo
ogwerker

Niet mogelijjk (AH strategie)

Altternatief

H
Hellend dak
vervalt in
ontwerp

N
NEE

V
Veiligheid
aantoon
nbaar aanwezig
in ontwerp

N
NEE

JA
Verd
dere toets
omgevin
ngsvergunning

Figuur 9

JA
A
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Beoordeling p
plat dak

4.9

Plat dak

Perrmanente
dakran
ndbeveiliging

JA
A

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
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1. Besschrijving technie
2. We
erkmethode

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aanwezigheid a
aan ;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus

JA

Toon aan dat method
de ongevallen
voorkkomt;
1. Besschrijving technie
ek
2. We
erkmethode
3. RI&
&E
4. Ge
elijkwaardigheid 1ste keus
5. Validatie door VK n
niveau 3

Niet mogelijk (AH strategie
e)
Tiijdelijke
dakran
ndbeveiliging

Niet mogelijk (AH strategie
e)

Perrmanente
aanhaa
akvoorziening

Niet mogelijk (AH strategie
e)
SSteigers

Niet mog
gelijk (AH strateg
gie)

Niet mogelijk (AH strategie
e)

Ra
ails met
aanklikm
mechanisme

NEE

Niet mogelijjkNEE
(AH strategie)
Altternatief

Plat dak
vervalt in
ontwerp

N
NEE

V
Veiligheid
aantoon
nbaar aanwezig
in ontwerp

N
NEE

JA

Verd
dere toets
omgevin
ngsvergunning

Figuur 10

JJA

Basisdocum
ment veilig onde
erhoud aan gebo
ouwen
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Basisdocument veilig onderhoud aan gebouwen

Tech
hnische en organis
satorische randvoo
orwaarden inzet hu
ulpmiddelen

Permanente randvoorziening

j
j randvoorziening
g
Tijdelijk

daktreden/trap/ladderconstructie

Rails met aanklikmechanisme

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

3

Bij een hoogte gro
oter dan ## mete
er dient koppeling
(geleiding) aan het gebouw te zijn voorzien (## voorschrift
fabrikant/leverancier opgenomen in bestek en teken
ningen)

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

Betrouwbare onto
oegankelijkheid on
nder het werkgeb
bied,
benodigd materia
aal is onderdeel van de inventaris v
van het
gebouw, beschrijv
ving in gebouwdo
ossier

0

?

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

5

Gevel vlak en te lood of nadrukkelijjk is uitgewerkt op
p welke
en
wijze alle plekken veilig bereikbaar zijn (tekeningen e
gebouwdossier)

?

1

1

?

1

1

?

?

1

0

0

0

1

0

1

1

6

Automatisch sluite
ende beweegbare geveldelen bij g
gebruik

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Safesit

Steiger

0

Demontabele gootbeveiliging

Permanente

0

(nok, dak, lijnsysteem)

Ophangpunt voor werkplatform

1

Permanente aanhaakvoorziening

Rolsteiger

1

Permanente

Hoogwerker, hefsteiger

1

hangladder/mastinstallatie

Robotinstallatie

1

Veilig bereikbare instapplaats/aanh
haakplaats
(randbeveiliging)

Gondelinstallatie, gevel

Veilig bereikbare bedieningsplaats (randbeveiliging)

Verrijdbare hangbruggen

1

glazenwasbalkon

specifieke randvo
oorwaarde waarm
mee het veilig gebruik van
het hulpmiddel m
mogelijk wordt.

Permanent werkbordes,

nr

onderhoudsinstallatie

In on
nderstaande tabel ziijn op de verticale as de te realiseren ra
andvoorwaarden op
pgesomd. Deze rand
dvoorwaarden zijn nodig
n
zijn bij inzette
en van de hulpmidde
elen die op de
horizontale as zijn opgessomd.
Deze
e hulpmiddelen word
den genoemd in de eerdere schema’s en in de toelichting op het toetsingskad
der. Niet alle hulpmiddelen zijn in deze tabel genoemd.
Een ‘‘o’ in het schema sttaat voor ‘niet releva
ant’, een ‘1’ wil zegg
gen dat, om veilig m
met dit hulpmiddel te
e kunnen werken, in
n het ontwerp de des
sbetreffende randvo
oorwaarde moet zijn
n
gerea
aliseerd.
Let o
op deze tabel is een hulpmiddel en per project zal moeten worden beoordeeld
d of aan alle voorwa
aarden is voldaan.
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Permanente randvoorziening

j
j randvoorziening
g
Tijdelijk

daktreden/trap/ladderconstructie

Rails met aanklikmechanisme

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Obstakelvrije zone
e tot 2 meter vana
af de gevel tot een
hoogte van 1,5 m
meter vanaf maaiv
veld

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

9

Controle/inspecttie en onderhoud is voor 10 jaar ond
derdeel
van het bestek

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

10

Nederlandstalige handleiding word
dt geëist en wordt
onderdeel van ge
ebouwdossier

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

11 Veilige bereikbaa
arheid van aanhaa
akpunt

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

12 Lijnsysteem is onderdeel van de ge
ebouwinventaris

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

13 Obstakelvrij (dak)vlak t.b.v. kabel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Safesit

Steiger

0

Demontabele gootbeveiliging

Permanente

1

(nok, dak, lijnsysteem)

Ophangpunt voor werkplatform

0

Permanente aanhaakvoorziening

Rolsteiger

1

Permanente

Hoogwerker, hefsteiger

1

hangladder/mastinstallatie

Robotinstallatie

0

Gondelinstallatie, gevel

In hangbrug/gond
del mogelijkheid om
o gordel te beve
estigen
of gordel aan apa
arte kabel vanaf draagconstructie
d

Verrijdbare hangbruggen

7

glazenwasbalkon

specifieke randvo
oorwaarde waarm
mee het veilig gebruik van
het hulpmiddel m
mogelijk wordt.

Permanent werkbordes,

nr

onderhoudsinstallatie

Basisdocument veilig onderhoud aan gebouwen

14

Alle delen van he
et dakvlak zijn berreikbaar, dit is uitgewerkt
op tekening en op
pgenomen in geb
bouwdossier

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

15

Valhoogte overall groter dan 6 metter (aandacht voo
or
‘pendulewerking’’)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

16

Aanhaakvoorzien
ning is onderdeel van
v
bouwconstructie en
onderdeel van co
onstructieberekening (uitgangspuntt voor-)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

?

1

0

0

0

0

1

0

0

1

Duidelijk waarnee
embare bouwkund
dige aanhaak17 ankerpunten of bevestigingspunten
n voor tijdelijke
voorzieningen, be
eveiligingen en aa
anhaken
18

Rail is constructieff bevestigd aan gebouw, bevestigin
ng is
onderdeel van bo
ouwconstructie en
n constructieberekkening

33

Permanente randvoorziening

j
j randvoorziening
g
Tijdelijk

daktreden/trap/ladderconstructie

Rails met aanklikmechanisme

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

20

Middel is construc
ctief bevestigd aan gebouw, bevesstiging is
onderdeel van bo
ouwconstructie en
n constructieberekkening

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

21

Bevestiging aan o
object is duurzaam
m tegen corrosie
beschermd

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

Zonder gebruik va
an individuele bev
veiliging veilig bere
eikbare
bedieningsplaats

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Zonder individuele
e beveiliging veilig
g bereikbare instapplaats
(dakrandbeveiligiing)

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

24 Betrouwbare onto
oegankelijkheid on
nder het werkgeb
bied

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

25 Gevel is vlak en te
e lood

0

1

1

?

0

1

0

?

0

0

0

0

1

0

0

0

Uitwerking is onde
erdeel van ontwerrp en
vergunningaanvra
aag.

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

27 Te verwachten ste
eiger is getekend, bereken.

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Opbergruimte voor regelmatig te gebruiken
g
materie
eel
28 eenvoudig toega
ankelijk (bijv. directt aan de gevel en
n eigen
toegang)

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

26

Safesit

Steiger

0

Demontabele gootbeveiliging

Permanente

0

(nok, dak, lijnsysteem)

Ophangpunt voor werkplatform

0

Permanente aanhaakvoorziening

Rolsteiger

0

Permanente

Hoogwerker, hefsteiger

0

hangladder/mastinstallatie

Robotinstallatie

0

Gondelinstallatie, gevel

Veilige bereikbaa
arheid van aanhaa
akpunt, opgenom
men in
het gebouwdossie
er

Verrijdbare hangbruggen

19

glazenwasbalkon

specifieke randvo
oorwaarde waarm
mee het veilig gebruik van
het hulpmiddel m
mogelijk wordt.

Permanent werkbordes,

nr

onderhoudsinstallatie

Basisdocument veilig onderhoud aan gebouwen

29

Nederlandstalige handleiding word
dt geëist en wordt
onderdeel van ge
ebouwdossier

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

30

Regelmatig te ge
ebruiken materieel is onderdeel van de
bestekstukken (sp
pecifiek zijn van ve
erankeringen)

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

34

Permanente randvoorziening

j
j randvoorziening
g
Tijdelijk

daktreden/trap/ladderconstructie

Rails met aanklikmechanisme

0

0

0

0

0

0

0

Rondom gebouw
w draagkrachtige blijvend
b
vlakke ruimte
32 t.b.v. opstelling is voorzien en gebo
orgd (breedte zone
e2
meter)

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

33 (tijdelijk) voorziening is onderdeel va
an het ontwerp en
n object

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

Middel is onderde
eel van de besteksstukken / in dossie
er is
34 aangegeven welke delen onderho
ouden moeten wo
orden
met dit materieel..

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

35 Maximale werkho
oogte 14 meter

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Jaarlijkse beoorde
eling geregeld

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

Montage/demon
ntage/voorzienbaa
ar onderhoud aan
n
37 materieel is veilig mogelijk bij voorkeur zonder gebruiik te
maken van individ
duele beveiliging

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

Safesit

Steiger
1

Demontabele gootbeveiliging

Permanente
0

(nok, dak, lijnsysteem)

Ophangpunt voor werkplatform
1

Permanente aanhaakvoorziening

Rolsteiger
1

Permanente

Hoogwerker, hefsteiger
0

hangladder/mastinstallatie

Robotinstallatie
0

Verankeringsvoorrzieningen herkenb
baar aanwezig bo
oven de
14 meter werkhoo
ogte (vlgs tekening
g en berekening)

Gondelinstallatie, gevel

0

31

Verrijdbare hangbruggen
0

specifieke randvo
oorwaarde waarm
mee het veilig gebruik van
het hulpmiddel m
mogelijk wordt.

glazenwasbalkon

0

nr

Permanent werkbordes,

onderhoudsinstallatie

Basisdocument veilig onderhoud aan gebouwen

Basisdocument veilig
g onderhoud aan
n gebouwen

5.

Literatuur

[1]

Ontwerpen, SS
SCM rapport, 2
20
Suddle, S.I., Veiligheidssgeïntegreerd Ontwikkelen, Ordenen en O
December 2007, 29 pp.

[2]

P.J.J. van
n Buuren, G.T.J.M. Jurgens & F.C.M.A. Miichiels, Bestuu
ursdwang en dwangsom,
d
twe
eede
druk, Deve
enter: Gouda Quint B.V. 199
99, p. 67.

[3]

Zie ook Nijmeijer in zijn artikel: A.G.A
A. Nijmeijer, ‘Ve
ergunnen en handhaven
h
me
et de gewijzigd
de
Woningwe
et’ BR2006, p. 795.

[4]

Suddle, S.I. & A.C.P. Frrijters, Veilighe
eid in het ontw
werp- en voorbereidingsproce
es, Arbouw
publicatie,, ISBN: 97894
490943097, feb
bruari 2011, H
Harderwijk, 52 pp

Opdrrachtgever:
HBA
Delft TopTech B.V.
Dhr. Jan de Kreij
bus 612
Postb
2600
0 AP Delft
© De
elft TopTech B
BV 2011. Alle rechten
r
voorbe
ehouden.

35

Basisdocument veilig
g onderhoud aan
n gebouwen

36

