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-   Toonaangevend in keuringen, inspecties en 
taxaties van materieel 

-   Certificering van kwaliteits- en veiligheids- 
systemen 

- Veiligheidsadvisering in ontwikkeling, ontwerp,
uitvoering en beheer

Aboma+KebomaAboma+Keboma

Dienstverlening is gericht op het verhogen van de Dienstverlening is gericht op het verhogen van de 
veiligheid in de bouwnijverheid en aanverwante veiligheid in de bouwnijverheid en aanverwante 
branchesbranches



Veiligheidsadvisering in de Veiligheidsadvisering in de 
uitvoeringuitvoering

• Jaarlijks worden er zo’n 5000 bouwprojecten Jaarlijks worden er zo’n 5000 bouwprojecten 
bezocht en op veiligheid beoordeeldbezocht en op veiligheid beoordeeld

• Betreft woningbouw, B&U en GWWBetreft woningbouw, B&U en GWW

• Ongeveer 800 bedrijven zijn bij ons Ongeveer 800 bedrijven zijn bij ons 
aangeslotenaangesloten



• Verplichtingen opdrachtgever / aannemerVerplichtingen opdrachtgever / aannemer

• BouwplaatsinrichtingBouwplaatsinrichting

• Werkmethode (inzet bekistingen)Werkmethode (inzet bekistingen)

• Inzet arbeidsmiddelen / machinesInzet arbeidsmiddelen / machines

• Opbouw / gebruik steigersOpbouw / gebruik steigers

• Publieke veiligheidPublieke veiligheid

Veiligheidsadvisering in de uitvoeringVeiligheidsadvisering in de uitvoering
(vervolg)(vervolg)



• Nederlandse arbo-wetgevingNederlandse arbo-wetgeving

• Veranderingen Arbowet 2006-2007Veranderingen Arbowet 2006-2007

• PraktijksituatiesPraktijksituaties

Te behandelen thema’sTe behandelen thema’s



Nederlandse Arbo-wetgeving

arbowetarbowet
arbobesluitarbobesluit

arboregelingarboregeling

regulerend

Richtlijn 89/391/EEG
kaderrichtlijn

Richtlijn 92/57/EEG
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

arbobeleidsregelsarbobeleidsregels

AI-bladenAI-bladen
normen (NEN, EN en ISO)normen (NEN, EN en ISO)

Abomafoon VeiligheidscatalogusAbomafoon Veiligheidscatalogus

normerend

informerend

Richtlijn Werken op
hoogte



• Arbowet, arbobesluit en arboregeling worden Arbowet, arbobesluit en arboregeling worden 
herschreven (doelvoorschriften)herschreven (doelvoorschriften)

• Huidige beleidsregels komen te vervallenHuidige beleidsregels komen te vervallen

• De branche moet aangeven op welke wijze de De branche moet aangeven op welke wijze de 
doelvoorschriften kunnen worden bereikt doelvoorschriften kunnen worden bereikt 
(middelvoorschriften)(middelvoorschriften)

Veranderingen Arbowet 2006 - 2007Veranderingen Arbowet 2006 - 2007

ArbocatalogiArbocatalogi



Standpunt SZW / mening staatssecretaris Van HoofStandpunt SZW / mening staatssecretaris Van Hoof

• Arbeidsinspectie zal nakomen van afspraken in Arbeidsinspectie zal nakomen van afspraken in 
de arbocatalogi controlerende arbocatalogi controleren

• De branche mag zijn eigen arbocatalogus De branche mag zijn eigen arbocatalogus 
opstellenopstellen

Veranderingen Arbowet 2006 - 2007Veranderingen Arbowet 2006 - 2007

Standpunt Aboma+Keboma:Standpunt Aboma+Keboma:
Eén arbocatalogus voor de bouwEén arbocatalogus voor de bouw



Betonconstructies (bekistingen, Betonconstructies (bekistingen, 
prefabelementen, ondersteuningen) prefabelementen, ondersteuningen) 
mogen slechts worden gemonteerd mogen slechts worden gemonteerd 
of gedemonteerd onder toezicht van of gedemonteerd onder toezicht van 
een speciaal daartoe aangewezen een speciaal daartoe aangewezen 
persoonpersoon

PraktijkPraktijk

Arbobesluit:Arbobesluit:



Grootste gevaren:Grootste gevaren:

• Vallen van hoogteVallen van hoogte

• Omvallen vanOmvallen van

• Bezwijken / brekenBezwijken / breken

• Vallende voorwerpenVallende voorwerpen

PraktijksituatiesPraktijksituaties



ValgevaarValgevaar



Valgevaar / 
Bezwijken /
Breken



Randtafels als valbeveiliging



Gebruik PBM



Valgevaar



Onjuiste randbeveiligingen



Gebruik PBM



3 typen 
valbeveiliging



Gietbouw



Valhoogte groot



Valhoogte groot



Valhoogte groot



Valhoogte beperkt of groot



Valhoogte beperkt



Gebruik PBM



Valhoogte beperkt



Valhoogte beperkt of groot



Valhoogte beperkt



Valhoogte
beperkt



Geparkeerde 
wandbekisting



Opstelplaats 
wandbekisting



Omvallen van elementen



Vallende / omvallende / 
bezwijken van



V R A G E N  ?????V R A G E N  ?????





Hartelijk dank 

en een veilig 

2006


