
Algemene veiligheidsvoorschriften 
 
Belangrijke voorschriften voor doelmatig en veilig gebruik 
van bekistingen en ondersteuningen 
De ondernemer dient een veiligheidsbeoordeling en een montageinstructie op te stellen.  
De laatste is in de regel niet identiek aan een opbouw- en gebruikershandleiding. 
 Veiligheidsbeoordeling:  

De ondernemer is verantwoordelijk voor het 
opstellen, documenteren, toepassen en revisie 
van een veiligheidsbeoordeling voor iedere 
bouwplaats. Zijn medewerkers zijn verplicht tot 
een regelgevingconforme toepassing van de 
hieruit voortvloeiende maatregelen. 

 Montageinstructie:  
De ondernemer is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een montageinstructie. De 
opbouw- en gebruikershandleiding vormt een 
van de uitgangspunten voor de opstelling van 
een montageinstructie. 

 Opbouw- en gebruikershandleiding:  
Bekistingen zijn technische arbeidsmiddelen, die 
alleen voor beroepsmatige doeleinden bestemd 
zijn. Het doelmatige gebruik mag alleen door 
vakkundig geschoold personeel en door 
overeenkomstig gekwalificeerde toezichthouders 
uitgevoerd worden. De opbouw- en gebruikers-
handleiding is een integraal bestandsdeel van de 
bekistingconstructie. Hij bevat tenminste 
veiligheidsaanwijzingen, opgaven van 
regeluitvoering en doelmatig gebruik evenals de 
systeemomschrijving. De functietechnische 
aanwijzingen (regeluitvoering) in de opbouw- en 
gebruikershandleiding dienen exact opgevolgd 
te worden. Aanvullingen, afwijkingen of 
veranderingen kunnen een potentieel risico 
vormen en behoeven derhalve een afzonderlijke 
notificatie (met behulp van de veiligheids-
beoordeling) respectievelijk montageinstructie 
met inachtneming van de belangrijke regels, 
normen en veiligheidsvoorschriften. Ditzelfde 
geldt  in het geval van i.h.w. vervaardigde 
onderdelen van bekistingen en onder-
steuningscontructies. 

 Beschikbaarheid van de opbouw- en 
gebruikershandleiding:  
De ondernemer moet ervoor zorgen, dat de door 
de fabrikant of bekistingleverancier ter 
beschikking gestelde opbouw- en 
gebruikershandleiding op de montageplaats 
voorhanden is, dat deze bij de 
montagemedewerkers bekend en altijd 
beschikbaar is. 

 Weergaven:  
De in de opbouw- en gebruikershandleiding 
getoonde weergaven zijn voornamelijk 
montageopstellingen en veiligheidstechnisch niet 
altijd compleet. Eventueel in deze weergaven 
niet getoonde veiligheidsinrichtingen moeten 
desondanks toch voorhanden zijn. 

 Opslag en transport:  
De bijzondere eisen van de afzonderlijke 
bekistingconstructies betreffende transport en 
opslag dienen in acht genomen te worden. Als 
voorbeeld kan het gebruik van passende 
aanslagmiddelen genoemd worden. 

 Materiaalcontrole:  
Het bekisting- en draagconstructiemateriaal 

moet zowel bij binnenkomst op de bouwplaats 
als voor ieder gebruik op inzetbaarheid en 
functioneren gekeurd worden. Veranderingen 
aan het bekistingmateriaal zijn ontoelaatbaar. 

 Reserveonderdelen en reparatie:  
Als reserveonderdelen mogen alleen originele 
onderdelen gebruikt worden. Reparataties 
mogen alleen door de fabrikant of 
geautoriseerde instellingen uitgevoerd worden. 

 Gebruik van andere producten:  
Vermenging van bekistingscomponenten van 
verschillende fabrikanten kunnen een gevaar 
opleveren. Zij moeten afzonderlijk gekeurd 
worden en kunnen voor de noodzakelijkheid van 
de opstelling een eigen opbouw- en 
gebruikershandleiding benodigen. 

 Veiligheidssymbolen:  
Individuele veiligheidssymbolen moeten in acht 
genomen worden.  
Voorbeelden: 

Veiligheidsaanwijzing: 
Veronachtzaming kan tot materiaal-
schade resp. gezondheidsschade (ook 
levensgevaar) leiden. 
Zichtcontrole: 
De voorgenomen handeling moet door 
zichtcontrole gecheckt worden. 
Aanwijzing: 
Aanvullende informatie voor een 
veilige, technische en vakkundige 
uitvoering van werkzaamheden. 

 Tenslotte:  
Veranderingen door technische ontwikkelingen 
zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Voor de 
veiligheidstechnische toepassing en het gebruik 
van producten zijn landspecifieke voorschriften, 
normen en verdere veiligheidsvoorschriften in 
de geldige uitgave toe te passen. Zij vormen 
een deel van de plichten van werkgevers en 
werknemers met betrekking tot 
arbeidsveiligheid. Hieruit resulteert onder meer 
de plicht van de werkgever, de stabiliteit van 
zowel bekistings- en draagconstructies van het 
bouwwerk tijdens alle bouwfases te garanderen. 
Daartoe behoren ook de grondmontage, 
demontage en het transport van bekisting en 
ondersteuningsconstructies en onderdelen 
hiervan. De totaalconstructie moet tijdens en na 
de montage gekeurd worden. 
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