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Deel 1: Algemene gegevens 
 

 

1.1 Bouwplaats 
 

 Broelkaai 6 

 8500 KORTRIJK 

 

1.2 Omschrijving der werken 
 
Het project omvat een reconversie van Broelkaai 6 tot dienstencentrum. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.3 Belangrijke data 
 

start der werken:    nog niet gekend 

uitvoeringstermijn:    nog niet gekend 
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1.4 Tussenkomende partijen 

 
naam en adres Contactpersoon telefoon fax e-mail 

 

1.Bouwheer  

 

AGB Stadsontwikkeling 

Kortrijk 

Grote Markt 54 

8500 KORTRIJK 

 056/20.64.96  sok@kortrijk.be 

  

     

2.Bouwdirectie belast met het ontwerp en met de controle op de uitvoering  

 

TAIL mav bvba 

Winkelsestraat 182 

8860 LENDELEDE 

Curd Loosveldt 056/22.67.76 

 

 curd.loosveldt@tail.be 

Shanna 

Vandecaveye 

 

0476/89.07.38  shanna.vandecaveye 

@tail.be 

 

  

3.Stabiliteitsingenieur 

        

     

        

 

4.Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking 

 

Casquo Safety 

Desselgemseweg 64 

8790 WAREGEM 

Mike Desimpelaere 0494/63.09.68  mike@casquo.be 

 

Jensie Roelant 056/77.11.23 

0477/73.25.06 

 jensie@casquo.be 

 

Jelle Lapierre 

 

056/77.11.23  jelle@casquo.be 

   

 

5.Bouwdirectie belast met de uitvoering:       

 
aannemer ruwbouw 
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Deel  2 : Werfinstallatieplan 
 

 

Werfinplanting en werfcirculatie dient van bij het ontwerp eenduidig te worden vastgelegd. 

Dit verhoogt in belangrijke mate de werforganisatie, de veilige werfcoördinatie en de 

algehele orde en netheid op de werf. Iedere wijziging dient door de aannemer te worden 

besproken op de werfvergadering. De bodemsaneringsdeskundige belast met de controle 

op de uitvoering beslist hierover na overleg met de veiligheidscoördinator. 
 

 

Dit plan met de werfinrichting dient zo goed mogelijk te worden gedetailleerd en omvat minimum: 

 

• Werftoegangen, werfdoorgangen met aanduiding van de circulatierichting 

• Inplanting van eetruimten, sanitair en materiaalopslagplaatsen 

• Voorbestemde zones voor buitenstockage 

• Opslagplaatsen gevaarlijke producten 

• Plaats van de EHBO-post 

• Plaats en aanduiding van de nutsvoorzieningen 

 

 

De aannemer beslist over de definitieve inplanting van eventuele vaste bouwkranen, hun draaibereik en 

opstelling van de hijstoestellen. 

 

Vrije doorgang en bereikbaarheid voor hulpdiensten moet verzekerd blijven tijdens de 

volledige duur van de werken! 
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Deel  3 : Risico-analyse 
 

3.1 Algemeen principe: 

 

Opzet is: iedereen neemt  zijn eigen bekende risico-gebied onder de loep 
 

 

 A  Deel-uitvoeringen: vb graafwerken, schoringswerken, betonwerken, transport 

  

 

     Omgeving:                          Omwonenden; hulpdiensten  

 

 

                        

        C  gecoördineerde WERF 

      

   B  werken aan woning    

 

     

 

 

 

 

A  Iedere aannemer  staat in voor aangepaste risico-analyses voor de eigen deeluitvoeringen en voor het 

samenbrengen van de risico-analyses van de activiteiten uitgevoerd door onderaannemers (kleine vierhoekjes). 

De bevoegdheden, ervaring  en specifieke opleiding van werknemers speelt hierbij een belangrijke rol. 

Uitvoerders worden over de werkmethode en risico’s op voorhand gebriefd en via toolboxmeetings regelmatig 

ingelicht. 

De opgemaakte risico-analyse vormt de basis voor een veilige uitvoering en kan door de coördinator 

verwezenlijking worden getoetst aan de praktijk.   

 

 B  De hoofdaannemer kadert de ingebrachte risico-analyses in de volledige opdracht van het bouwproject onder 

de vorm van een beschrijvende risico-analyse (grote vierhoek).  

  

 C  De coördinator verwezenlijking ziet de ingediende risico-analyses na en overlegt  samen met alle partijen om te 

komen tot coördinerende afspraken mbt tot de veiligheid op de werf (grijze zone binnen de omkadering). 
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3.2  Specifieke veiligheidsmaatregelen: 
 

specifieke veiligheidsmaatregelen tot voorzien door tot voorzien tot 

ADMINISTRATIEF 

Overdracht technische fiches van de gebruikte 

materialen. Geen voorlopige oplevering mogelijk 

zonder overdracht van deze documenten 

elke aannemer   

WERFINRICHTING 

Plaatsen van werfafsluiting hoofdaannemer tot woningen kunnen worden 

afgesloten 

Plaatsen werfketen hoofdaannemer tot einde werken 

Voorzien EHBO-post hoofdaannemer tot einde werken 

Plaatsen werfsanitair hoofdaannemer tot einde werken 

Voorzien voldoende werfverlichting  hoofdaannemer tot einde werken 

Voorzien van voldoende afvalcontainers hoofdaannemer tot einde werken 

Werfsignalisatie hoofdaannemer tot einde werken 

VALGEVAAR 

Plaatsen van stelling door een bevoegd persoon hoofdaannemer tot einde werken op hoogte 

Plaatsen van reglementaire leuningen bij 

trapopeningen, raamopeningen, dakwerken 

hoofdaannemer tot einde werken waar nodig 

KEURINGEN 

Hijs en hefwerktuigen hoofdaannemer tot einde werken 

Stroomgroep  hoofdaannemer tot bestaande aansluiting 

gebruikt kan worden 

Voorzien brandblustoestellen elke aannemer tot einde werken 

GEBRUIK GEVAARLIJKE STOFFEN 

Voorzien van opslagruimte hoofdaannemer tot na schilderwerken 

Ter beschikking stellen MSDS-fiches elke aannemer   

PBM’s ter beschikking stellen elke aannemer tot einde werken 
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3.3 Risico-inventarisatie en -analyse: 

 

1.Risico’s ten gevolge van de uitvoering van de werken: 
 

Zie risico-analyse in bijlage. 
 

2.Risico’s ten gevolge van de wederzijdse inwerking van de activiteiten van de diverse 

tussenkomende partijen die tegelijkertijd aanwezig zijn op de tijdelijke of mobiele werkplaats: 
 

Deze zijn afhankelijk van de opgestelde planning; momenteel is er nog geen planning gekend. 
 

3.Risico’s ten gevolge van de opeenvolging van de activiteiten van de diverse tussenkomende 

partijen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats: 
 

Deze zijn afhankelijk van de opgestelde planning; momenteel is er nog geen planning gekend. 
 

Zowel voor de werken als na werken dient men openingen steeds dicht te leggen of van een 

collectieve beveiliging te voorzien. Ook tijdens een middag pauze dient men de openingen af te 

dichten! 

Onder spanning staande delen dienen duidelijke gesignaleerd te worden. 
 

Elke aannemer dient zijn eigen afval op te ruimen en na de dagtaak zijn werkplaats proper 

achterlaten. 
 

4.Risico’s ten gevolge van de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten 

op of in de nabijheid van de site waarop de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, 

inzonderheid het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de 

voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie: 
 

Indien delen van het openbaar domein worden gebruikt dienen daarvoor steeds de nodige 

vergunningen worden aangevraag en dienen de veiligheidsmaatregelen vermeld op de 

vergunningen strikt worden toegepast. 
 

Bij het gemeenschapshuis dient extra aandacht aan brandveiligheid te worden geschonken.  Alle 

deuren die deel uitmaken van de evacuatieweg dienen naar buiten te draaien.  Alle trappen 

dienen te voldoen aan de betreffende normen, ook deze naar de kelder.   
 

5.Risico’s ten gevolge van uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk: 
 

5.1 Onderhoud van dak, goten en afvoeren 

Het dak is enkel maar toegankelijk langs de buitenzijde van het gebouw. 

Het gebruik van een hoogtewerker is aangewezen. 

5.2. Onderhoud van elektrische en sanitaire installatie 

Overmaken van plannen inzake de elektrische en sanitaire leidingen alsook de keuringsverslagen 

van deze installaties. 
 

6.Risico’s ten gevolge van de aard van het bouwwerk: 
 

Zie postinterventiedossier  
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Deel 4 :  Bouwplaatsreglement 
 

1. Algemeen 

1.1. Dit reglement en de daaruit volgende verplichtingen beogen de coördinatie van de veiligheid en de 

gezondheid op de bouwplaats. Deze voorschriften doen geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit: 

• de wetten en reglementen van toepassing in België op het gebied van de arbeidsveiligheid 

en milieu op datum van uitvoering van het contract. 

• de voorschriften van het ARAB, de CODEX en het AREI, 

• de voorschriften van VLAREM. 

• de specifieke voorschriften vermeld in het Veiligheids- en Gezondsheidsplan. 
 

1.2. De bouwplaats zal geopend zijn van 06u00 tot 19u00. Buiten deze openingsuren is de bouwplaats niet 

toegankelijk, uitgezonderd bij specifieke en op voorhand gedane melding aan de bouwdirectie belast met de 

uitvoering. 
 

1.3. Iedere onderneming moet dagelijks bij het starten van haar werkzaamheden een lijst in de werfkeet leggen 

waarop de namen van de werknemers die zij die dag op de bouwplaats tewerkstellen worden vermeld en deze na 

het stoppen van de werkzaamheden de werken vermelden die deze personen die dag uitgevoerd hebben. 
 

1.4. Werkterreinafbakening en signalering: 

Het werkterrein zelf en alle plaatsen die gevaar voor ongevallen kunnen opleveren, moeten door elke onderneming 

onmiddellijk afgebakend, zo nodig afgeschermd en verlicht en bovendien voorzien worden van de noodzakelijke 

signalering. Bij de toegang tot de werkplaatsen worden minstens volgende signalisaties geplaatst: 

• Toegang verboden voor onbevoegden 

• Veiligheidshelm verplicht 

• Veiligheidsschoenen verplicht 

 
Ingeval er een vast hijstoestel op de werf geïnstalleerd wordt dient tevens een signalisatie geplaatst te worden met 

betrekking tot het gevaar voor vallende lasten. 

 

 
 

Tenminste de hoofdaannemer dient zijn adresgegevens kenbaar te maken en de wijze aan te geven waarop hij 

bereikt kan worden in geval van calamiteiten. Hiertoe dient een verantwoordelijke aangeduid te worden. 
 

2. Verplichting veiligheidsvoorschriften na te leven 
Elke onderneming is door het aanvaarden van de werkopdracht ertoe gehouden te werken volgens dit 

bouwplaatsreglement en is verplicht de veiligheidsvoorschriften na te leven. 
 

2.1. De bouwdirectie belast met de uitvoering behoudt zich het recht om onmiddellijk: 

• werkzaamheden die de directe veiligheid van derden in het gedrang brengen te doen stoppen. 

• werkzaamheden die een onmiddellijk gevaar betekenen voor de werf zelf en het aanpalende milieu te doen 

stoppen. 

• deze overtreders hun werken stil te leggen en van de werf te sturen en hen de toegang tot de werf te 

ontzeggen. 

• iedere persoon die onder invloed van drank of overdreven medicatie is van de werf te sturen en hem/haar de 

toegang tot de werf te ontzeggen zolang als nodig is. 
 

2.2. De bouwdirectie belast met de uitvoering en de veiligheidscoördinator hebben steeds het recht om: 

• de werkprocedures en de naleving van de verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid te controleren. 

• om zelf de nodige maatregelen inzake veiligheid en gezondheid te treffen, op kosten van de onderneming die 

in gebreke is gebleven, in de hierna opgesomde gevallen indien de onderneming zijn verplichtingen niet of 

gebrekkig nakomt, nl. : 

1. plaatsen/instandhouden van CBM tegen val uit de hoogte. 

2. beschoeien van sleuven of aanleg van taluds. 

3. opruimen van afval dat de door- en uitgangen hindert/verspert en gevaarlijk afval. 
 

2.3. De bouwdirectie belast met de uitvoering heeft steeds het recht om na in gebreke stelling van een 

onderneming, haar werkzaamheden te schorsen indien naar zijn mening herhaaldelijk het materieel, de werktuigen 

en/of werkmethodes zelf of de wijze van uitvoering onaanvaardbare risico’s inhouden voor de mens, uitrusting of 

omgeving. De werkzaamheden mogen slechts opnieuw hervat worden nadat de onderneming bewezen heeft om 

aan de opmerkingen te voldoen en in normale en veilige omstandigheden te werken. 
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3. De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
3.1. Het dragen van aan het werk aangepaste PBM conform de geldende wetgeving is op de bouwplaats voor 

IEDEREEN verplicht. 
 

3.2. De voorgeschreven individuele beschermingsmiddelen dienen gedragen te worden op plaatsen/zones en voor 

werkzaamheden die zulks vereisen: 

• Het dragen van kleding, aangepast aan het uit te voeren werk; 

• Het dragen van helm en veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen, voorzien van stalen neus en 

ondoordringbare tussenzool, op de gehele bouwplaats, en dit ongeacht het werk; 

• Het dragen van een veiligheidsbril, handschoenen, oorbescherming en andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen waar noodzakelijk; 

• Het gebruik van aangepaste oogbescherming bij het slijpen en polijsten (slijpbril), hakken (veiligheidsbril), 

lassen en branden (laskap, branderbril) en beveiligingsschermen bij las- en slijpwerk; 

• Het dragen van stofmaskers als de werknemers aan stof blootgesteld zijn; 

• Het dragen van gekeurde veiligheidsgordels voor elk werk in de hoogte. 
 

3.3. Elke onderneming moet op haar kosten PBM ter beschikking stellen van haar personeel en/of eventuele 

bezoekers. Zij moet eveneens toezien op het gebruik ervan. Tevens moet zij ten gepaste tijde zorgen voor het 

onderhoud en de vernieuwing. 
 

3.4. De werknemers moeten, overeenkomstig hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik 

maken van de PBM en ze na gebruik weer opbergen en onderhouden. 
 

3.5. Buitengewone PBM worden ter beschikking gesteld door de onderneming die de werken uitvoert als maatregel 

ten gevolge de risico’s vermeld in de specifieke risicoanalyses en deze die opgemaakt werden door de 

onderneming zelf. 

De onderneming ziet toe dat volgende personen deze PBM ter beschikking hebben: 

• eigen werknemers, onderaannemers en zelfstandigen. 

• eventuele werknemers van andere ondernemingen indien zij betrokken zijn bij de werken. 

• eventuele derden die noodzakelijk aanwezig zijn bij de werken. 

• alle andere personen die niet noodzakelijk aanwezig dienen te zijn bij de werken dienen de werkplek te 

verlaten. 
 

3.6. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn conform zijn aan het KB dd. 31.12.92 betreffende de persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 

4. werkplekafbakening, signalering en collectieve beschermingsmiddelen (CBM) 
Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet elke onderneming waar nodig CBM voorzien. De keuze wordt bepaald 

op basis van de PREVENTIEBEGINSELEN vastgesteld in hoofdstuk II "algemene beginselen" van de welzijnswet, waarin 

onder meer de voorkeur wordt gegeven aan collectieve bescherming in plaats van persoonlijke bescherming. 

(4 augustus 1996 - Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de verwezenlijking van hun werk (BS 

18/09/1996) gewijzigd bij de Wet van 13/2/1998 (BS 19/02/1998).  
 

4.1. Het plaatsen en/of wegnemen van CBM wordt geregeld in samenspraak met de bouwdirectie belast met de 

uitvoering en de veiligheidscoördinator. Geplaatste CBM mogen nooit verwijderd worden zonder dat vervangende 

of definitieve beschermingen worden aangebracht 
 

4.2. Alle plaatsen die gevaar voor ongevallen kunnen opleveren, moeten onmiddellijk afgebakend, zo nodig 

afgeschermd en verlicht en bovendien voorzien worden van de noodzakelijke signalering. Plaatsen waar gevaar 

bestaat om te vallen vanaf een hoogte dienen van een vaste leuning voorzien te worden. De signalering dient op 

voldoende afstand van het gevaar aangebracht te worden. 
 

4.3. Alle afsluitingen, stellingen, koorden, kettingen, enz... waarover men zou kunnen struikelen, moeten steeds 

zichtbaar zijn en duidelijk gesignaleerd worden en bij afwezigheid van daglicht verlicht zijn. 
  

4.4. Alle verplaatsingen, verwijderingen of het afdekken van signaleringsborden noodzakelijk voor de uitvoering van 

de werkzaamheden van een onderneming, moeten door de verantwoordelijke voorafgaandelijk gemeld worden 

aan de bouwdirectie belast met de uitvoering en de veiligheidscoördinator. 
 

4.5. Eventuele straatversperringen noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden van een onderneming 

moet ten minste één week op voorhand door de verantwoordelijke afgesproken worden met de bouwdirectie 

belast met de uitvoering en de veiligheidscoördinator. 
  



 Casquo Safety 

051V023 – Veiligheids- en gezondheidsplan – AGB Stadsontwikkeling Kortrijk – Broelkaai 6 – KORTRIJK 10/20 

 

5. Specifieke maatregelen inzake afbraakwerken. 
5.1. Alvorens de afbraakwerken uit te voeren moeten alle water-, gas- en electriciteitsleidingen in het af te breken 

gebouw afgesloten worden. Bij eventueel noodzakelijkheid van water- en electriciteitsvoorzieningen gedurende de 

werkzaamheden dienen speciaal daartoe opgestelde werfaansluitingen opgesteld te worden en mag geen gebruik 

gemaakt worden van bestaande installaties. 

5.2. Gebruik van sloophamers: 

Voor het gebruik van sloophamers gelden de volgende veiligheidsnormen en -regels: 

• De sloophamers dienen een opschrift te hebben met volgende informatie: 

- fabrikaat, type en serienummer, bouwjaar 

- maximum persluchttoevoer (pneumatisch) 

- merkteken voor dubbele isolatie (elektrisch) 

• Nieuwe sloophamers en compressoren moeten voorzien zijn van een CE-markering. 

• De sloophamers moeten voorzien zijn van een vasthoudbediening die in ingedrukte toestand niet kan 

worden geblokkeerd. 

• De beitel dient geborgd te zijn tegen loskomen. 

• Bij de compressoren is het volgende van belang: 

- overdrukventiel is verzegeld 

- de luchtfilter wordt regelmatig en tijdig vervangen 

- slanguiteinden met luchtslangklemmen 

- de maximum druk is op de slangen aangegeven 

- brandstof-, olie- en waterpeil steeds te controleren voor gebruik 

• PBM: veiligheidsschoenen, -bril, -helm, -handschoenen en gehoorbescherming 
 

5.3. Gebruik van snijbranders: 

Voor het gebruik van snijbranders gelden de volgende veiligheidsregels: 

• Er dient steeds voorrang gegeven te worden aan het gebruik van een slijpschijf 

• De regels voor opslag oxy-acetyleengassen dienen nauwlettend gevolgd te worden. 

• Er dienen gepaste maatregelingen genomen voor de giftige lasrook. 

• Tijdens de werken dient er steeds een brandblusser 12 kg (ABC) bij de hand gehouden te 

worden. 

• PBM: veiligheidsschoenen, -bril, -helm en –handschoenen. 
 

5.4. Verwijderen van afbraakmateriaal: 

Artikel 466 van het A.R.A.B. verplicht dat afbraakmateriaal niet op de grond geworpen mag worden maar 

verwijderd dient te worden. Daartoe worden stortgoten en/of stortkokers gebruikt, aangepast aan de aard van het 

af te voeren puin. Hierbij wordt tevens stofwolkvorming vermeden. Het afbraakmateriaal dient vervolgens 

gescheiden te worden volgens aard en samenstelling en in overeenstemming met de vigerende milieuwetgevingen. 
 

5.5. Asbest. 

Bij ontdekking van asbest dient onmiddellijk gestopt te worden met de afbraakwerken en een gespecialiseerde 

afbraakfirma te worden gecontacteerd. Daarenboven, ingeval van ongewild contact met asbest, dient een 

medische controle uitgevoerd te worden op de mensen die eraan blootgesteld werden. 
 

5.6. Stutwerken. 

Tijdens afbraakwerken kan het noodzakelijk zijn om stutwerken uit te voeren. Deze stutwerken dienen uitgevoerd te 

worden door een daartoe gespecialiseerde firma die voorafgaandelijk een stabiliteitsstudie en een opstellingsplan 

aan de bouwdirectie belast met de uitvoering en de veiligheidscoördinator dient over te maken. 

Het wegnemen van de schoringen tijdens het bouwproces mag enkel na toelating van de bouwdirectie belast met 

de uitvoering en de veiligheidscoördinator. 
 

6. Specifieke maatregelen inzake graafwerken. 
6.1. Alvorens graafwerken uit te voeren moeten het personeel van of in opdracht van de ondernemingen steeds de 

locatie van alle leidingen, kabels, enz... in de graafzone opvragen bij de bouwdirectie belast met de uitvoering. 
 

6.2. Wanneer er leidingen, kabels, enz... onder de oppervlakte aanwezig zijn, is het verplicht verkenningssleuven met 

de hand te graven. Nadien kan dan de aarde tussen de verkenningssleuven machinaal verwijderd worden, tot op 

de maximum diepte van de sleuf.   

Ingegraven elektrische kabels moeten steeds beschouwd worden als zijnde onder spanning. 

6.3. Tijdens de werkzaamheden moeten de leidingen en de kabels steeds ondersteund worden. 
 

6.4. Indien leidingen, kabels, enz... die op de ter beschikking gestelde plannen weergegeven werden niet worden 

bloot gegraven, moeten de werknemers dit onmiddellijk melden aan de bouwdirectie belast met de uitvoering en 

de veiligheidscoördinator. Het graafwerk wordt tot nadere instructies gestopt. 
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6.5. Artikel 435 van het A.R.A.B. verplicht naargelang de graafwerken vorderen, dat de wanden van de uitgegraven 

gedeelten, volgens de aard van de grond en van het werk d.m.v. aangepaste technieken te beschermen (bv. 

aanleg van talud met voldoende hellingsgraad of beschoeiingselementen gebruiken). 
 

6.6. Een goede kennis van de aard van de grond is noodzakelijk teneinde te kunnen beslissen of er gewerkt kan 

worden met een veilige taludering. Er dienen de nodige opmetingen gedaan te worden teneinde het reliëf te leren 

kennen, te zien of er al dan niet water aanwezig is, het soort vegetatie te kennen en een omgevingsstudie uit te 

voeren. Er dienen bij voorkeur stalen genomen te worden door peilingen en proefboringen. 
 

6.7. De eventueel nodige schoringswerken dienen door onderlegd personeel en onder toezicht van een 

verantwoordelijke te gebeuren. De nodige maatregelen zijn te nemen opdat de kuilen niet zouden dichtvallen. De 

uitgeschepte aarde moet op veilige afstand van de rand van de uitgraving opgestapeld worden om afschuiving en 

verzakking te vermijden. 
 

6.8. Er moeten veilige wegen naar en vanuit uitgravingen worden aangelegd. 
 

6.9. De uitgegraven aarde, de materialen en het materieel mogen niet aan de rand van de uitgraving worden 

opgestapeld. Alle vormen van overbelasting aan de rand van een sleuf of bouwput moeten worden vermeden en 

er moet een vrije ruimte van minimum 40 cm gelaten worden. Verder is er een verbod van transport van machines 

langs de randen van de uitgravingen en taluds. De veiligheidsafstand (> 1,20 m) dient ten alle tijde gerespecteerd te 

worden. 
 

6.10. Het verplicht veiligheidslint wordt op een veilige afstand (minimum 1 meter) geplaatst en dient als 

waarschuwing voor personen. Het veiligheidslint dient geenszins ter vervanging van collectieve beveiligingen, zoals 

bijvoorbeeld borstweringen. 
 

6.11. Artikel 437bis van het A.R.A.B. verplicht er toe de Technische Inspectie minstens 48 uur voor de aanvang der 

werkzaamheden schriftelijk in te lichten over het graven van putten of sleuven van meer dan 1.2 meter diepte, als 

die werken minstens een week duren. Voor onvoorziene of dringende werken moet de melding telefonisch 

gebeuren, ten laatste op de dag van het begin der werkzaamheden. 
 

6.12. Voor het betreden van kuilen, sleuven, putten enz. dieper dan 1.5 meter dienen de werknemers van of in 

opdracht van de onderneming voldoende aangepaste ladders ter beschikking te stellen (minimum 2). 
 

6.13. Gebruik van een laserbron: Bij gebruik van een laserbron met energetische straling zal men vermijden dat er in 

de straal van de laser gewerkt wordt. Daartoe zal een laserinstelling op ooghoogte vermeden worden. 
 

6.14. Indien tijdens de graafwerken grondverontreiniging wordt vastgesteld moeten de werken onmiddellijk worden 

stopgezet en moeten de opdrachtgever en de veiligheidscoördinator verwittigd worden. 
 

7. Specifieke maatregelen inzake de bouwplaatsinrichting. 
7.1. Het inplantingsplan zit ter inzage in het dossier V&G op de bouwplaats. Het vermeldt ten minste volgende 

gegevens: 

• toegangen, wegen, rijrichting en parkings 

• ligging van nutsleidingen (HS, LS, telefoon, water, gas…) 

• zones voor gezondheidsinrichtingen, opslaan van materieel, werkplaatsen… 

• inplanting hijstoestellen en draaicirkel 

• opgestelde elektrische verdeelborden 

• E.H.B.O-post 
 

7.2. Elke onderneming is verplicht voor haar werknemers de wettelijk voorziene gezondheidsinrichtingen ter 

beschikking te stellen (C.A.O. van 5/1/84 - KB van 1/5/84 - A.R.A.B. art. 76 evt.) en deze dagelijks te onderhouden. 

Maaltijden mogen enkel in de daartoe voorziene inrichtingen worden gebruikt. 
 

7.3. Het opstellen van werfburelen, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, opslagplaatsen, etc… mag enkel 

conform het inplantingsplan en in overleg met de veiligheidscoördinator gebeuren. 
 

6.7.4. Levering van materialen op de werf: voor elke (eerste) levering op een werf dient de werfverantwoordelijke de 

externe chauffeurs te wijzen op specifieke gevaren en risico’s inherent aan de werf en op de hoogte te brengen van 

de daartoe verplicht te nemen preventiemaatregelen. 
 

8. Specifieke maatregelen inzake openingen in werkvloeren. 
8.1. Iedere opening aangebracht in een vloer of platform dient : 

• of afgedekt en verankerd te zijn op een wijze dat het materiaal weerstaat aan een gewicht van minimum 240 

kg/m²; 

• of omgeven te zijn met een stevige borstwering, conform de reglementeringen; 

• of omgeven door een degelijke afscherming conform de reglementeringen; en dit ten laste van degene die de 

opening aangebracht heeft. 
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8.2. Indien men om een of andere reden voor de uit te voeren werken een dergelijke collectieve bescherming dient 

weg te nemen zal dit voor de kortst mogelijke tijd te zijn. De persoon in kwestie mag de werf niet verlaten vooraleer 

deze collectieve bescherming wordt teruggeplaatst. 

8.3. Indien een werk dient uitgevoerd te worden boven een open gebinte, zullen de dwarsbalken bedekt worden 

met een voorlopige vloer die alle veiligheid biedt of dienen er andere efficiënte beschermingsmaatregelen (bv. het 

plaatsen van netten) genomen te worden om het vallen van personen te voorkomen. 

 

9. Specifieke maatregelen inzake werkzaamheden op hoogtes. 
9.1. Bij werkzaamheden uit te voeren op een hoogte van meer dan 2 meter boven de begaanbare vloer moeten 

alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de personen te beschermen tegen vallen. Collectieve 

beschermingen genieten hierbij de voorkeur boven persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsgordels). 
 

9.2. Enkel werknemers die onderricht zijn omtrent het veilig werken met ladders, stellingen of hoogtewerkers, mogen 

deze gebruiken. Zij dienen deze voorschriften strikt na te leven. 
 

9.3. Geen enkele werkvloer van een verplaatsbare stelling mag aangebracht worden op een hoogte die meer 

bedraagt dan driemaal de kleinste afmeting van de steunbasis, behalve als de stabiliteit is verzekerd door middel 

van doeltreffende vasthechtings- of steuninrichtingen. 
 

9.4. Bij verrijdbare stellingen die zich in rusttoestand bevinden, moeten de remmen op de wielen vastgezet worden. 

Verrijdbare stellingen mogen alleen verreden worden als er zich geen mensen, materiaal of toestellen op bevinden. 

Bij het verplaatsen moet grote zorgvuldigheid aan de dag gelegd worden en moet de bodem absoluut zuiver en 

vlak zijn. 
 

9.5. Alle stellingsmateriaal en elke stelling moet voor gebruik gecontroleerd te worden door een bevoegd persoon 

en tevens periodiek nagezien worden: 

• ten minste één maal per week tijdens het gebruik. 

• na langdurige onderbreking der werken 

• na elke belangrijke wijziging 

• telkens als de weerstand of de stabiliteit in het gedrang kan zijn gebracht (artikels ARAB 434.5.1, 5.2 en   

  artikel 441 en artikel 456) 
 

9.6. Bij het gebruik van stellingen gelden volgende specifieke bepalingen: 

• Elke stelling vanaf 2 meter hoog moet voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten 

(minimumhoogte 15 cm). De werkvloer moet aaneensluitend zijn, d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen 

de planken en de leuning en voldoende stevig, rekening houdend met de belasting. 

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

• Voor de stellingen hoger dan 8 meter of voor stellingen blootgesteld aan buitengewone krachten moeten 

de nodige berekeningsnota's of referentie van norm voorgelegd worden aan de veiligheidscoördinator. 

• Stellingen mogen niet worden overladen, lasten mogen de stabiliteit van de stelling niet in gevaar 

brengen. 
 

9.7. Wanneer op een stelling een hefwerktuig dient opgesteld te worden : 

• moeten de delen waaruit de stelling bestaat zorgvuldig nagezien en desnoods behoorlijk versterkt worden; 

• moeten de dwarshouten onbeweegbaar gemaakt worden; 

• moeten de staanders stevig vastgemaakt worden aan een weerstandbiedend gedeelte van het gebouw 

op de plaats waar het hefwerktuig moet worden opgesteld; 

• moet een verticaal schutsel opgesteld worden op de hele hoogte van de stelling om te beletten dat de 

vloer of de vracht aan de stelling hapert; 

• moet de stelling periodiek nagezien worden. 

Het materieel, de toestellen en de installaties moeten voldoen aan de ter zake geldende wettelijke bepalingen. 
 

9.8. Alle ladders moeten op de vereiste lengte en in veilige toestand ter beschikking gesteld worden (zonder 

beschadigingen, voldoende stabiel en uitgerust met aangepaste antislipvoorzieningen). Er dient een voorkeur 

gegeven te worden aan metalen ladders. 

Wanneer echter in de nabijheid van elektrische leidingen dient gewerkt te worden wordt bij voorkeur ladders uit 

polyester gebruikt. Ladders die hieraan niet voldoen, dienen onverwijld van het werkterrein verwijderd of vernietigd 

worden. De ladders dienen bovendien goed onderhouden te worden en op geregelde tussenpozen nagezien te 

worden door een bevoegd persoon. (art. 43 bis A.R.A.B.) Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. 

Zij worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als vaste toegangsladder of wanneer de ladder 25 of meer 

sporten telt. Ladders worden onder een hellingshoek van 75° opgesteld. 

Voor werken in de hoogte wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van hoogwerkers. Er mogen in geen geval 

werkzaamheden van op ladders uitgevoerd worden. 
 

9.9. De zone waar gewerkt wordt op hoogtewerkers, stellingen, etc. moet op een aan de omstandigheden 

aangepaste manier afgebakend worden. Indien dit praktisch niet te realiseren is moet een persoon aanwezig zijn 

die moet beletten dat de hoogtewerker, ladder, stelling, etc. Kan aangereden worden, en verhinderen dat er 
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personen in de gevarenzone (val van voorwerpen) kunnen komen. Stellingen op donkere plaatsen dienen te 

worden verlicht. 

 

9.10. Veiligheidsgordels (artikel 158 secties): 

• dienen gecontroleerd te worden voor indienststelling. 

• dienen jaarlijks en telkens de gordel een persoon tijdens een val heeft tegengehouden herkeurd worden door 

een erkend organisme. 

 

10. Specifieke maatregelen inzake electrische installaties. 
10.1. Tijdens werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties gelden voor de veiligheid in de elektrische installaties en 

het gebruik van elektrische toestellen de A.R.E.I.- voorschriften, inzonderheid artikel 266.03. 
 

10.2. De elektrische installatie moet door een erkend organisme gekeurd worden conform het 

A.R.E.I. Elk defect moet ONMIDDELLIJK aan de bouwdirectie belast met de uitvoering en de 

veiligheidscoördinator worden gemeld. 
 

10.3. Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met aangepaste stekkers. Alle 

verbindingen (stekker / stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik in vochtige omstandigheden, minimum IP44. 

Alle verdeelborden dienen voorzien te zijn van het gevaarspictogram inzake elektrische spanning: 

 

 

 

10.4. Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke beschadiging. 

Elke onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet worden uitgevoerd 

volgens de geldende wetgeving. De veiligheidscoördinator organiseert de algemene verlichting en eventuele 

noodverlichting. 
 

10.5. Werknemers van of in opdracht van een onderneming kunnen uitsluitend elektrische aansluitingen uitvoeren, 

elektrische borden betreden (artikel 47 AREI) en/of openen, automaten in- of uitschakelen in aanwezigheid van een 

bevoegde elektricien. Deze elektricien zal bijzondere aandacht schenken aan: 

• het voorafgaandelijk afschakelen van de installatie en ook nazien of deze buiten spanning is. 
• de correcte uitvoering van de aarding en de beveiligingen tegen elektrokutie. 

• de zekeringen en geleiders die voldoen aan de voorschriften van het AREI i.f.v. het afgenomen vermogen. 
 

10.6. Wanneer werknemers elektrische kabels dienen aan te brengen, zullen zij erover waken dat de andere 

werknemers van de op de bouwplaats aanwezige bedrijven op een veilige manier (in het bijzonder het verhinderen 

van struikelrisico's) hun activiteiten zonder problemen kunnen verder zetten. 
 

10.7. Alle verplaatsbare elektrische bedrijfsmiddelen (stroomverdelers, aftakkingen, aansluitleidingen met stekkers, 

verlengkabels, koppelstukken, enz... (deze opsomming is niet limitatief) gebruikt door of in opdracht van een 

onderneming, moeten voor elk gebruik op zichtbare gebreken gecontroleerd worden. Het omwikkelen met 

isolatieband is verboden. 
 

10.8. Werkzaamheden uitvoeren onder spanning is NIET toegestaan. 
 

11. Specifieke maatregelen inzake werken in besloten ruimtes. 
11.1. Voor alle werkzaamheden waarbij er moet afgedaald worden in tanks, vaten, kuipen, rioolputten, kanalen, 

enz... moet er steeds voorafgaandelijk aan de werkzaamheden een melding gebeuren bij de bouwdirectie belast 

met de uitvoering en de veiligheidscoördinator. 
 

11.2. De elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen zijn van het type klasse II (dubbel geïsoleerd). Tijdens het uitvoeren 

van werkzaamheden door of in opdracht van de onderneming dient in besloten ruimtes de elektrische aansluiting 

steeds voorzien te zijn van een verliesstroomschakelaar met gevoeligheid van 10 mA, tenzij er gewerkt wordt met 

een veiligheidsspanning lager of gelijk aan 24 Volt. 
 

12. Specifieke maatregelen inzake arbeidsmiddelen en toebehoren. 
12.1. Enkel elektrisch materieel conform het A.R.E.I. mag op de bouwplaats aanwezig zijn en worden aangesloten op 

de daartoe voorziene verdeelborden. 
 

12.2. Alle materieel wordt enkel gebruikt als het zich in een perfecte staat bevindt. Defect materieel wordt van de 

bouwplaats verwijderd. Alle nieuw materieel is CE gekeurd. 
 

12.3. Elke onderneming moet zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn.  

Het identificatiesysteem moet worden beschreven in de risicoanalyse van de onderneming. 
 

12.4. De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd door een 

bevoegd persoon zodat bij het gebruik de veiligheid en gezondheid steeds gewaarborgd zijn. Op vraag van de 
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veiligheidscoördinator moeten de gebruiksaanwijzingen en veiligheids- en gezondheidsinstructies voorgelegd 

kunnen worden. 
 

12.5. Bij gebruik van arbeidsmiddelen van derden is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid. 
 

12.6. Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen: 

• Alle heftoestellen en hijstoebehoren (artikel 267 e.v. A.R.A.B.), evenals grondverzetmachines om lasten te 

hijsen, hoogtewerkers, takels, enz... die op de bouwplaats binnengebracht worden, moeten voorzien zijn van 

een geldig keuringsattest. 

• Een kopie van de keuringsattesten moet aan de veiligheidscoördinator worden overhandigd vooraleer de 

toestellen in gebruik te nemen. Bij ontstentenis heeft de veiligheidscoördinator het recht de toestellen buiten 

dienst te stellen.  

• Al het heftoebehoren, t.t.z. kabels, lengen, kettingen, hijsbanden, klemmen, enz..., dient alle drie maanden 

gecontroleerd te worden door een erkend organisme (artikel 281 A.R.A.B.) 

• Al het hefmateriaal dient genummerd te zijn (artikel 269 A.R.A.B.) 

• Het geraamte en het mechanisme dienen alle 12 maanden door een erkend organisme gecontroleerd te             

worden. (ook hangbakken en hangbruggen) 

• Bij gebruik van meerdere heftoestellen met overlappend werkbereik moet, in overleg met de  

veiligheidscoördinator, een gebruiksprocedure opgesteld worden. 
 

12.7. Er mag zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in geen geval iemand zich onder, dicht bij, of op de 

in beweging zijnde uitrustingen of lasten bevinden. 
 

12.8. De werfvoertuigen dienen steeds uitgerust te zijn met een akoestisch achteruitrijdsignaal. 
 

13. Specifieke maatregelen inzake orde en netheid. 
13.1. Elke onderneming moet ten minste dagelijks zijn werkposten alsook alle gebruikte toegangswegen tot de 

werkposten behoorlijk opruimen en het afval afvoeren. De bouwdirectie belast met de uitvoering en de 

veiligheidscoördinator kan, op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de onderneming die in gebreke blijft, 

de opdracht geven aan derden de werkposten op te ruimen, zelf indien niet contractueel vastgelegd. 
 

13.2. De wegen, doorgangen en trappen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen. 

Soepele leidingen en kabels mogen de doorgang niet belemmeren. Kruisen zij een doorgang, dan moeten ze 

worden beschermd tegen beschadiging. 
 

13.3. De ondernemingen mogen nooit afval onbeheerd op de bouwplaats achterlaten en moeten tijdens de 

werkzaamheden op de bouwplaats alle afval terug meenemen. De bouwdirectie belast met de uitvoering en de 

veiligheidscoördinator kan, op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de onderneming die in gebreke blijft, 

de opdracht geven aan derden alle afval te evacueren, zelf indien niet contractueel vastgelegd. 
 

13.4. Materialen moeten ordelijk en stabiel, beveiligd tegen weersinvloeden, in samenspraak met de 

veiligheidscoördinator, in de voorziene zones worden gestapeld. 
 

14. Specifieke maatregelen inzake het milieu. 
14.1. Het verbranden van afval op de bouwplaats is verboden. 
 

14.2. Het verwijderen van afval en/of verpakkingen gebeurt volgens de procedure uit het VGP 
 

14.3. Alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen om bodem-, lucht- en watervervuiling te voorkomen. 
 

14.4. De onderneming is verplicht de aard, concentratie en samenstelling van de eventueel te lozen afvalstoffen in 

het afvalwaternet, het afval, de tussenopslag van afval en alle werkzaamheden die een nadelige invloed op het 

milieu zullen of kunnen veroorzaken, voorafgaandelijk te melden aan de bouwdirectie belast met de uitvoering en 

de veiligheidscoördinator. 
 

14.5. Alle restanten van afval moeten volgens de aard van de stof afzonderlijk opgeslagen worden. 

De ondernemingen zorgen ervoor dat het opslaan van smeermiddelen, gebruikte oliën, motorbrandstoffen, 

oplosmiddelen, enz... (niet limitatief) gebeurt volgens alle wettelijke voorschriften. Voor de eventuele schade 

ontstaan tengevolge van bodemverontreiniging zal de onderneming die in gebreke blijft aansprakelijk gesteld 

worden. 
 

14.6. De werknemers zorgen ervoor dat de bodem van de opslagplaatsen voor afvalstoffen voorzien is van een 

beschermingslaag, zodat verontreiniging van de bodem in de omgeving en van de riolering volledig uitgesloten is. 

14.7. In de mate dat een onderneming de milieuvoorschriften inzake afvalverwijdering overtreedt, zal de 

bouwdirectie belast met de uitvoering na het schriftelijk in gebreke stellen, corrigerende maatregelen laten 

uitvoeren op kosten van de overtreder. 
 

14.8. Alle olievlekken, veroorzaakt door een onderneming tijdens haar werkzaamheden dienen steeds met zand of 

ander absorberend materialen onmiddellijk verwijderd te worden. 
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14.9. In het kader van de emissiewetgeving moeten de ondernemingen reuk- en lawaaihinder vermijden alsook het 

verhinderen van vrijkomen van schadelijke gassen. 
 

15. Specifieke maatregelen inzake gevaarlijke producten. 
15.1. Het gebruik van gevaarlijke produkten op de werf zoveel als mogelijk geweerd worden. Onder gevaarlijke 

produkten wordt verstaan: licht ontvlambare, toxische en/of ontplofbare produkten. Zij zijn in principe verboden en 

alleen toegelaten indien ze toch noodzakelijk en niet door een minder of ongevaarlijk produkt te vervangen zijn. 
 

15.2. Alle produkten op de bouwplaats moeten reglementaire etiketten hebben of krijgen. Het gebruik van licht 

ontvlambare, toxische of andere gevaarlijke produkten moet in de risicoanalyse van de onderneming vermeld 

staan. 
 

15.3. Een kopie van de veiligheids- en gezondheidssteekkaart (chemische fiche of M.S.D.S.-fiche) van de gebruikte 

produkten moet aan de veiligheidscoördinator worden overhandigd. De steekkaart omvat ten minste: 

• naam van de fabrikant 

• fysische eigenschappen 

• bijzondere kenmerken 

• het bijhorend pictogram 

• de verhandeling, behandeling, verwerking (gebruiksaanwijzing) 

• gevaren / risico’s / verschijnselen 

• preventieve maatregelen 

• blusstoffen / eerste hulp / evacuatie 

• verplichtingen inzake restafval en de verpakking 
 

15.4. Het verwijderen van de verpakking van gevaarlijke produkten dient volgens de geldende wetgeving en in 

samenspraak met de veiligheidscoördinator te gebeuren. 
 

15.5. Het opslaan van deze produkten op de werf is verboden en is alleen mogelijk mits een uitzonderlijke 

toestemming van de veiligheidscoördinator. Eventuele opslag kan alleen in daartoe bestemde, volgens de 

vigerende wetgeving opgebouwde opslagruimten die afdoende beschermd zijn tegen de weersomstandigheden, 

diefstal en/of vandalisme. In ieder geval zullen deze ruimten gesignaleerd worden met de nodige pictogrammen. 

Deze zijn: 

• Toegang verboden voor onbevoegden 

• Verboden vuur te maken 

• Het gevaarspictogram horende bij het opgeslagen product. 
 

15.6. Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen / gassen 

 vrijkomen, moet dit worden gemeld in de risicoanalyse van de onderneming. Op basis van 

 voorgaande gegevens zal het veiligheids- en gezondheidsplan aangepast worden.  

Met de veiligheidscoördinator worden maatregelen afgesproken om de dampen / gassen 

op een doeltreffende manier af te voeren (afzuiginstallatie…). 
 

15.7. De opslag van brandstoffen voor door verbrandingsmotoren aangedreven machines (diesel, benzine,...) dient 

te gebeuren in recipiënten conform de reglementering in VLAREM. 
 

16. Specifieke maatregelen inzake werken met risico voor brand. 
 

16.1. Voor de aanvang van werken met open vlam, soldeerlamp, las- en snijbrander, slijpwerken, asfalteringswerken, 

enz... vraagt de onderneming aan de veiligheidscoördinator of een vuurvergunning vereist is. 

Voor alle werkzaamheden van die aard moet er, zodra de ruwbouwwerken van de woning voltooid zijn, een 

vuurvergunning opgesteld worden door de uitvoerder. 

Er dient een kopie van de vuurvergunning te worden afgegeven aan de bouwdirectie belast met de uitvoering en 

de veiligheidscoördinator. Het originele exemplaar wordt meegegeven met de uitvoerder van de werken en dient 

steeds aanwezig te zijn op de plaats waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. 

De afgeleverde vuurvergunning is slechts geldig voor de opgegeven duur. Wanneer er bekend is of vermoed wordt 

dat de omstandigheden sedert het uitschrijven van de vuurvergunning hebben gewijzigd, bijvoorbeeld een 

waarschuwing, dan moet deze vuurvergunning worden ingetrokken en vervangen worden door een nieuwe 

aangepaste vuurvergunning. 

Aan iedereen die de vuurvergunning vraagt, toont de uitvoerder onmiddellijk deze vuurvergunning 

Er dient gebruik gemaakt worden van voorgedrukte bladen "VUURVERGUNNING" zoals opgesteld door het NVBB. 

Deze kunnen worden besteld op volgend adres: 

NVBB 

Parc Scientifique 

B-1348 Louvain-La-Neuve 

Tel. : +32 (010) 457211 
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16.2. Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg. Lege gasflessen en gasflessen die niet worden 

gebruikt, worden buiten het gebouw op een vaste plaats rechtop opgeslagen, vastgemaakt, voorzien van de 

beschermkop en beschermd tegen de zon. 
 

16.3. De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder en een hoek van minimum 35° 

geplaatst. Bij voorkeur worden ze gemonteerd op een flessenkar. Op het einde van de dagtaak worden gasflessen 

dichtgedraaid en slangen en manometers ontspannen.  
 

16.4. Bij werken met open vlam hoort een ABC-blusapparaat van minimum 6 kg. 
 

17. Specifieke maatregelen inzake alcohol- en drugsgebruik. 

Op de werf geldt een algemeen rookverbod. In de specifieke gevallen dat er brandstoffen op de werf opgeslagen 

zijn, is het verboden binnen de zones waarin explosiegevaar kan optreden: 

- vuur te maken; 

- eender welke vlam voort te brengen; 

- werkzaamheden uit te voeren die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van 

vonken. 

 

Alcoholhoudende dranken en drugs 

Elke contractant verbindt er zich toe het totale verbod op het gebruik van alcoholhoudende dranken of drugs op 

de werf door zijn personeel te laten naleven. De verkoop of het bezit van alcoholhoudende dranken of drugs is ten 

strengste verboden op de werf.  De aangeduide verantwoordelijken hebben tot taak alle personen die onder 

invloed zijn van de voornoemde producten te verwijderen. De aangeduide verantwoordelijken hebben het recht 

controles uit te voeren op de aanwezigheid van alcoholhoudende 

dranken of drugs binnen de werfomheining. 

 

Het gebruik van geneesmiddelen is toegelaten voor zover deze geen invloed hebben op 

de arbeidsomstandigheden. 

  



 Casquo Safety 

051V023 – Veiligheids- en gezondheidsplan – AGB Stadsontwikkeling Kortrijk – Broelkaai 6 – KORTRIJK 17/20 

 

Deel 5 :  Noodprocedure 
 

1 Wat doen bij een ongeval ? 
 

• alle verder gevaar voorkomen en paniek vermijden 

• verzorgen van de gekwetste 

• ruzies en onrust bij de andere werknemers voorkomen 

• onderzoek naar de omstandigheden 

• verwittig de preventiedienst 
 

2 Noodoproepnummers 
 

 

 

 

Medische spoeddienst 

 

Tel.  100   GSM 112 

 

Vermeld referentiepunt en straatnaam 

Vermeld de aard van 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 Groeninge 

President Kennedylaan 4 

8500 KORTRIJK 

056/63.61.12 

  

 

Maximaal beroep doen op de dienst 100 voor 

vervoer  van een gekwetste, gezien risico van 

shock tijdens vervoer!! 

  

Huisartsen: Dr. Ignace Pype 

Dam 18 te 8500 KORTRIJK 

Tel.: 056/25.33.60 

Cfr dienst 100 of urgentiedienst 24/24u 

    
 

 

 

Oogarts 

 

Cfr 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.  100   GSM 112 

Brandweer Kortrijk: 056/23.99.40 

 

 

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 

  

Tel.  101   (alg. nummer) 

 

Politiezone Vlas:  

tel urgentie: 101 

tel info:  056/23.96.11 
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Deel  6 : Organisatie van de hulpverlening 
 

7.1. Melding van een ongeval 

Na het verzorgen van het slachtoffer, met wegneming van het risico. Moet men nagaan welke 

stappen men moet nemen om het ongeval administratief af te handelen. 

In eerste instantie verwijzen wij hiervoor naar het K.B. van 24/02/2005 en tevens voegen wij in 

bijlage 4 een schema waarin men na kan gaan of het arbeidsongeval al dan niet ernstig is. 

Wetgeving TMB K.B. van 25/01/0, aangepast door het K.B. van 19/01/2005: Art. 54.- 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. 

 

Buiten de mogelijke melding aan de F.O.D., moet het arbeidsongeval steeds gemeld worden 

aan de verzekering, de opdrachtgever én de veiligheidscoördinator.  

 

7.2. E.H.B.O. 

Iedere aannemer heeft steeds een volledige verbanddoos ter beschikking op de werf. 

De noodnummers, zie lijst nuttige telefoonnummers zullen op de werf uitgehangen worden. De 

arbeiders weten deze lijst liggen. 

 

7.3. Maatregelen in geval van een arbeidsongeval. 

7.3.1.  Instructies 

• 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 doktor of ziekenhuis. 

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

gegeven worden. Terzelfdertijd worden de hulpdiensten verwittigd.  De nodige 

maatregelen worden getroffen om deze naar de plaats van het ongeval te 

begeleiden. 

• 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 de gekwalificeerde hulpverlener. 

 

7.3.2.  Kennisgeving van arbeidsongevallen 

(Ernstige) arbeidsongevallen moeten onmiddellijk gemeld worden door de werfleider aan de 

opdrachtgever, zijn preventieadviseur en de veiligheidscoördinator. 

De werkgever van de betrokken gekwetste wordt eveneens ingelicht. 

De melding van het arbeidsongeal aan de F.O.D. (arbeidsinspectie), dient te gebeuren volgens 

het K.B. 24 februari 2005.  

Van elk arbeidsongeval dient een volledig verslag opgesteld te worden door de betrokken 

werkgever of zijn preventieadviseur en overgemaakt worden aan de veiligheidscoördinator.  

Tevens dient men een copie van de aangifte aan de ongevalverzekeraar aan de 

veiligheidscoördinator over te maken. 
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Deel  7 : Andere documenten 
 

 

As-Built plannen zijn na uitvoering van de werken aan de VC te overhandigen zoals aangegeven in 

onderstaande tabel: 
 

omschrijving te overhandigen door ten laatste 

rioleringsplan aannemer ruwbouw-/grondwerken bij voorlopige oplevering 

electrische ééndraadschema’s aannemer electriciteitswerken 8 dagen voor keuring electrische 

installatie 

as-built plannen electriciteit aannemer electriciteitswerken 8 dagen voor keuring electrische 

installatie 

as-built plannen sanitaire leidingen aannemer sanitair 8 dagen voor waterkeuring 

as-built plannen HVAC aannemer HVAC 8 dagen voor keuring 

binneninstallatie gas 

keuringsattesten installaties bouwheer bij voorlopige oplevering 
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Intentieverklaring voor intervenanten 
 

          project:    AGB Stadsontwikkeling Kortrijk 

 Reconversie van broelkaai 6 tot dienstencentrum 

 

 bouwplaats: Broelkaai 6, 8500 KORTRIJK 

 

 onderneming:       hoofdaannemer 

         onderaannemer 

         loonwerker 

 adres:                                                                  

 

 postcode gemeente:                                                    

 

 tel:        /                        fax:         /____________                                         
 

ALGEMENE INFORMATIE: 

 

 Preventieadviseur : 

                                                                        

 Veiligheidsverantwoordelijke op de werf:                                                                     

 

 EHBO-hulpverlener op de werf:                                                                    

 

 Externe dienst voor preventie en bescherming                                                                     

 

 Arbeidsgeneesheer:                                                                          

 

 Verzekeraar arbeidsongevallen:                                                                      

 

omschrijving van de uit te voeren werken: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

maximaal aantal werknemers (+onderaannemers) op de werf:                                 

uitvoeringsperiode:   van  ___/ ___ /___   tot   ___ /___/___  

 

INTENTIEVERKLARING: 
 

Ondergetekende verklaart de algemene preventiebeginselen te kennen en toe te zullen passen 

en de verantwoordelijkheid te zullen nemen om al zijn werknemers en onderaannemers die 

voor zijn rekening werken, erover te informeren. 

 

Voor akkoord,      voor akkoord, 

        datum:   ___/___ /___ 

 

 

 

Veiligheidscoördinator       Ondernemingshoofd 

(dit document vóór de start van de werken terugbezorgen aan de veiligheidscoördinator) 

 


