VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

VERRICHTINGEN

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
0,50
à 1,5

RISICONIVEAU
WERF

DEEL C - HOOFDSTUK 9 : GEVELBEKLEDING
1.

PLAATSEN
ISOLATIE

1.1.

Plaatsen van de
stelling

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Aanvoeren van
de elementen
Snijden van de
isolatie
Aanbrengen
van de isolatie
Plaatsen van de
gevelsteen

81: giftige stoffen :
- afhankelijk van het aan te brengen
materiaal
11: val personen van hoger vlak :
- tijdens het plaatsen van de stelling

Opvragen van de technische fiche bij
de leverancier
Dragen van de PBM’s
Stelling laten opstellen door bevoegd
en ervaren personeel

1

23: val voorwerpen bij behandeling
- val van een stelling-element

Verbod van doorgang onder de werken
Aanbrengen van een afrastering thv de
werkvloer voor het opvangen van
vallende voorwerpen of eventueel een
overdekte doorgang aanbrengen voor
personen op de begane grond
Orde en netheid

145

Gebruik van gecontroleerd heftoestel
en hijsmaterieel

130

51: inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling :
- uitschuiven tijdens de montage
23: val voorwerpen bij behandeling
- val van een pallet met isolatie
33: contact beweeglijke voorwerpen
- contact met snijgereedschap (mes,
zaag, ...)
33: contact beweeglijke voorwerpen
- tijdens het boren
11: val personen van hoger vlak :
- val stelling tijdens het zich
verplaatsen of tijdens het metselen

23: val voorwerpen bij behandeling

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 9 : GEVELBEKLEDING

145

79

45

Dragen PBM’s (bril, ...)

49

Opstellen van een stelling,
gecontroleerd door een bevoegd
persoon en voorzien van een
collectieve beveiliging

155

45
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Nr.

2.

2.1.

VERRICHTINGEN

VOEGEN

Plaatsen van de
stelling

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

- val van stenen tijdens het
verplaatsen of tijdens het metselen
- val van mortel of van de mortelbak
81: giftige stoffen :
- huidcontact met de mortel
11:val van personen van hoger vlak :
-op stelling tijdens het voegen
23 : val van voorwerpen bij
behandeling van mortel tijdens het
voegen

11: val personen van hoger vlak :
- tijdens het plaatsen van de stelling
23: val voorwerpen bij behandeling
- val van stelling-element

2.2.
2.3.

2.4.

Aanmaken van
de specie
Aanvoeren van
de materialen
Voegen

51: inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling :
- uitschuiven tijdens de montage
81: giftige stoffen :
- huidcontact met cement
23: val voorwerpen bij behandeling
- val van materialen (emmer met
mortel)
11: val personen van hoger vlak :
- val van stelling tijdens het voegen
23: val voorwerpen bij behandeling
- val van voegmortel

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 9 : GEVELBEKLEDING

PREVENTIEAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
0,50
à 1,5

RISICONIVEAU
WERF

2
Stelling laten opstellen door bevoegd
en ervaren personeel
Verbod van doorgang onder de
werken.
Eventueel een overdekte doorgang
aanbrengen voor personen op de
begane grond.
Stelling laten opstellen door bevoegd
en ervaren personeel

30

Verbod van doorgang onder de werken
Eventueel een overdekte doorgang
aanbrengen voor personen op de
begane grond

155

30

155

84

Gebruik van PBM’s (handschoenen)

1
93

Regelmatig reinigen van de werkvloer

145

Verbod van doorgang onder de werken
Eventueel een overdekte doorgang
aanbrengen voor personen op de
begane grond

145
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Nr.

3.

4.

VERRICHTINGEN

NATUURSTEEN

ARCHITECTONISCH
BETON

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

81: giftige stoffen :
- huidcontact met cement
11: val personen van hoger vlak :
- tijdens het plaatsen van de stelling

Gebruik van PBM’s (handschoenen)

23: val voorwerpen bij behandeling
- val van een bevestigingselement
- val van een gevelelement
33: contact beweeglijke voorwerpen
- tijdens het boren voor de
verankering
42: klemming :
- tussen ruwbouw en gevelelement
51: inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling :
- bij het plaatsen van grotere
elementen
81: giftige stoffen :
- huidcontact met chemische
verankering
11: val personen van hoger vlak :
- tijdens het plaatsen van de stelling

Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel

18

Dragen PBM’s (bril, ...)

49

23: val voorwerpen bij behandeling
- val van een bevestigingselement
- val van een gevelelement
33: contact beweeglijke voorwerpen
- tijdens het boren voor de
verankering
42: klemming :
- tussen ruwbouw en gevelelement

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 9 : GEVELBEKLEDING

WF
0,50
à 1,5

RISICONIVEAU
WERF

2
155

33
Steeds met 2 personen werken

43

Gebruik van PBM’s (o.a.
handschoenen)

2

Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel

155

Dragen PBM’s (bril, ...)

79

Steeds met 2 personen werken

90

Gebruik van PBM’s (o.a.
handschoenen)

33
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5.

5.1.
5.2.

5.3.

VERRICHTINGEN

Specifieke
behandeling
Crepi cementering
Hydrofuge

Schilderen

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

51: inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling :
- bij het plaatsen van grotere
elementen
81: giftige stoffen :
- huidcontact met chemische
verankering
11: val personen van hoger vlak :
- tijdens het plaatsen van de stelling

43

23: val voorwerpen bij behandeling
- val van voegmortel
81: giftige stoffen :
- huidcontact met cement

30

81: giftige stoffen :
- huidcontact met gevaarlijke
produkten
90: andere vormen :
- explosie
81: giftige stoffen :
- huidcontact met gevaarlijke
produkten
90: andere vormen :
- explosie

DEEL C: AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 9 : GEVELBEKLEDING

WF
0,50
à 1,5

RISICONIVEAU
WERF

2

155

Gebruik van PBM’s (handschoenen)

0,5

De bijgevoegde instructies opvolgen
Gebruik van PBM’s (masker)

2

6
De bijgevoegde instructies opvolgen
Gebruik van PBM’s

0,5

2
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