
 

 

Bijlage 2 

 

Inspectielijst Project A1173  Fysieke belasting in de bouw 2014 

Functie Inspectiepunten/overtredingen                                     versie 21/01/14 

 

01.Betonstaalvlechter  

(Arbocatalogus Bouw en Infra) 

 

- Tillen boven 25 kg/werknemer en tillen boven 50 kg/ twee wn-ers. 

- Boven schouderhoogte binden. 

- Geen werktafel of alternatieve verhoging voor voormontage. 

- Knippen van rond 8 mm met een handschaar korter dan 75 cm.  

- Knippen boven rond 8 mm met een handschaar korter dan 90 cm. 

- Handmatig knippen boven rond 10 mm. 

 

02.Blokkensteller 

ruwbouw  

(Arbocatalogus Bouw en infra) 

 

- Niet mechanisch opperen. 

- Opperhoogte lager dan 20 cm.   

- Geen elementenstelmachine bij blokken van 14 kg en zwaarder.  

- Lijmkuip lager dan 20 cm. 

- Handmatig lijmen onder staoppervlak (uitzonderingen zie beleidsregel 

33). 

- Handmatig lijmen boven 150 cm (uitzonderingen zie beleidsregel 33).  

 

03.Glaszetten  

(Arbocatalogus Glaszetten) 

- Zwaarder dan 25 kg/werknemer of zwaarder dan 50 kg/twee 

werknemers of meer handmatig tillen/plaatsen/transporteren.  

- Geen persoonsgebonden hulpmiddelen gebruiken voor plaatsen. 

 

04.Metselaar 

(Arbocatalogus Bouw en infra) 

- Steen breedte groter dan 105 mm. 

- Stenentang met één hand.  

- Opperhoogte lager dan 20 cm.  

- Kruiwagen hanteren zwaarder dan 60 kg.  

- Speciekuip lager dan 20 cm. 

- Metselen lager dan 20 cm (uitzonderingen zie beleidsregel 33). 

- Metselen boven 170 cm (uitzonderingen zie beleidsregel 33). 

 

05.Monteur metalen dak- 

en gevelelementen 

(Brancherichtlijn Dumebo-DWS) 

- Platen handmatig lostrekken. 

- Platen handmatig omklappen. 

- Platen boven 118 kg handmatig op montageplek brengen. 

- Platen onder 118 kg met één werknemer verslepen. 

- Platen verder dan gemiddeld 8 meter handmatig verslepen. 

- Bij handmatig verslepen geen geschikt hulpmiddel gebruiken. 

 

  



06.Dakdekker platte 

daken 

(Arbocatalogus Platte daken) 

 

 Tillen boven 25 kg. 

 Dakrollen en andere lasten zwaarder dan 25 kg niet mechanisch 

transporteren. 

 Gereedschap met een verlengde of instelbare steel, zodat rechtop gewerkt 

kan worden, werd niet gebruikt.  

 Hulpmiddelen zoals een kraan, lift, ladderlift en (steek)wagentje voor het 

op en over het dak verplaatsen van materialen werden niet verstrekt of 

gebruikt.  

 

07.Gips blokkensteller  

(Arbocatalogus Afbouw) 

 

 Tillen boven 25 kg. 

 Niet mechanisch opperen. 

 Elementen zwaarder dan 18 kg werden niet mechanisch / machinaal 

verwerkt. (zie Nadere afspraak 26 augustus 2013 inspectiepunt) 

 Verpakkingseenheden gips, cement, granietkorrels, marmerkorrels of 

andere grondstoffen zwaarder dan 25 kg waren op het werk voorhanden. 

 De blokken en de lijmmortelkuip waren niet op een verhoging van 

minimaal 20 cm geplaatst. 

 Er werd gewerkt onder de gestelde werkhoogte van minimaal 20 cm (met 

uitzondering van de eerste laag). 

 

08.1.Wandplatensteller 

(gips) 

(Arbocatalogus Afbouw) 

 

 Zwaarder dan 25 kg/werknemer of zwaarder dan 50 kg/ twee werknemers 

of meer handmatig tillen/plaatsen/transporteren. 

 Hulpmiddelen (zoals materialenlift, kraan en/of verreiker, platenkar) voor 

het verticaal en horizontaal transport van materialen, apparatuur en 

gereedschap waren niet ingezet. 

 (gips) Wandplaten werden niet vertikaal op bokken in tussenopslag gezet. 

 

08.2.Plafondplatensteller 

(Arbocatalogus Afbouw) 

 

 

 Zwaarder dan 25 kg/werknemer of zwaarder dan 50 kg/twee werknemers 

of meer handmatig tillen/transporteren. 

 Hulpmiddelen (zoals materialenlift, kraan en/of verreiker, platenkar) voor 

het verticaal en horizontaal transport van materialen, apparatuur en 

gereedschap waren niet ingezet. 

 Er werd geen gebruik gemaakt van een platenlift bij plaatsen 

plafondplaten. 

 Plafondplaten werden niet vertikaal op bokken in tussenopslag gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.Stukadoor 

traditioneel/mechanisch 

(Arbocatalogus Afbouw) 

 

 Tillen boven 25 kg. 

 Er werd geen gebruik gemaakt van (mechanische) hulpmiddelen bij het 

opperwerk 

 Er werd geen gebruik gemaakt van een bordes, stukadoorstrapje of 

rolsteiger voor het aanbrengen van de stuc op hogere delen van de wand. 

 Er werd geen gebruik  gemaakt van een mixer op statief, dan wel een 

mixer met 2 handvatten, dit ter voorkoming van het met de hand 

omsteken. 

 Er werd geen gebruik gemaakt van een (verrijdbare) mortelkuip op een 

verhoging van minimaal 20 cm. 

 

10.Vloerenleggers 

zand/cement 

(Arbocatalogus Afbouw 

+ zie ook toelichting bij 

Inspectielijst) 

 

- Er werd meer dan 100 m2 per persoon per dag verwerkt bij machinaal 

aanmaken, mengen en transporteren van de specie. 

- Er werd meer dan 80 m2 per persoon per dag verwerkt bij semimachinaal 

mengen. 

- Er werd meer dan 50 m2 per persoon per dag en/of meer dan 120 m2 per 

dag verwerkt op een locatie bij handmatig vullen van vloerenpomp. 

- Er werd meer dan 20 m2 per persoon per dag en/of meer dan 40 m2 per 

dag verwerkt op een locatie bij handmatig mengen en transporteren. 

- Er werd meer dan 10 liter per emmer handmatig water toegevoegd. 

- De specie/grondstof werd handmatig verder dan 2 meter rondom de 

driepoot verspreid. 

- Er werd geen gebruik gemaakt van een vlindermachine (aangedreven 

d.m.v. benzine, elektriciteit of gas) bij het afwerken van de smeervloer. 

- Er werd geen aluminium rei (of lichter materiaal) gebruikt bij het afreien. 

 

 
Nadere afspraak 26 augustus 2013 inspectiepunt: 
 
Elementen zwaarder dan 18 kg werden niet mechanisch / machinaal verwerkt  

 De sector komt vóór 1 september 2014 met een werkbare oplossing en hierover dient uiterlijk in 
juli 2014 duidelijkheid te zijn. Voor de implementatie van de ontwikkelde machine krijgt de sector 6 
maanden de tijd zodat vanaf  
1 april 2015 bij handmatige verwerking direct een boete volgt.  

 Als geen machine is ontwikkeld dan wordt vanaf 1 september 2014 handhavend met het 
opmaken van een boeterapport opgetreden.  

 De Inspectie SZW accepteert (in tegenstelling tot de inmiddels gepubliceerde beleidsregel) dat tot 
1 september 2014 bepaalde typen gipsblokken van 18 (18,4 droge stof op de verpakking en 19,6 
kilo in praktijk bij goede opslag) kilogram niet mechanisch / machinaal worden verwerkt.  

 De Inspectie SZW treedt handhavend op met het opmaken van een boeterapport op basis van de 
beleidsregel als de omstandigheden waaronder de gipsblokken staan opgeslagen niet goed zijn 
(bijvoorbeeld zonder afdekking en in de regen) en ze daardoor zwaarder zijn dan 20,3 kilogram. 

 Er zijn verschillende soorten gipsblokken met verschillende maten en gewichten op de markt. De 
Inspectie SZW staat echter alleen handmatige verwerking van bepaalde gipsblokken nog tijdelijk 
toe. In de bijlage bij deze brief staat aangegeven welke gipsblokken tijdelijk zijn toegestaan en bij 
welke gipsblokken wel per direct vanaf 1 september 2013 handhavend wordt op getreden. 

 

 



 

Bijlage: Lijst met gewichten en maten gipsblokken 

 
Maten en gewichten van gipsblokken                                                                                                                         
versie 8 oktober 2013 

 Maat Gewicht 
blokken 
droge 
stof 

Gewicht 
8% 
restvocht 

Totaal 
gewicht na 
productie  

Kleur Accep-
teren 

 

Knauf        

Isomur 500x640x70 18,7 1,5 20,2 wit ja  

Hydromur 500x640x70 18,7 1,5 20,2 groen ja  

Isomur  500x450x10 18,8 1,5 20,3 wit ja  

Hydromur 500x450x10 18,8 1,5 20,3 groen ja  

Isomur 500x450x70 17,4 1,4 18,8 roze ja  

Isomur 500x450x10 24,9 2,0 26,9 roze nee  

        

Multigips        

L70-licht 500x640x70 17,9 1,6 19,5 wit ja  

LH70-licht  500x640x70 17,9 1,6 19,5 blauw ja  

Z70-zwaar 55 500x550x70 21,5 1,7 23,2 rood nee  

Z70-zwaar 45 500x450x70 19,7 1,6 21,3 rood nee  

ZH70 500x450x70 19,7 1,6 21,3 blauw nee  

L100-licht 500x450x100 18 1,4 19,4 wit ja  

LH100 licht 500x450x100 18 1,4 19,4 blauw ja  

Z100-zwaar 500x500x100 30 2,4 32,4 roze nee  

        

Promonta        

normaal 667x501x50 15,8 1,3 17,1 wit ja Niet voor Ned. markt 

normaal 667x501x60 19,0 1,5 20,5 wit nee Niet voor Ned. markt 

normaal 667x501x70 22,1 1,8 23,9 wit nee  

normaal 667x501x80 25,3 2,0 27,3 wit nee Niet voor Ned. markt 

normaal 667x501x100 31,7 2,5 34,2 wit nee  

zwaar 640x501x70 28,0 2,2 30,2 roze nee  

zwaar 450x500x100 34,0 2,7 36,7 roze nee  

waterbestendig 667x501x50 15,8 1,3 17,1 blauw ja Niet voor Ned. markt 

waterbestendig 667x501x60 19,0 1,5 20,5 blauw nee Niet voor Ned. markt 

waterbestendig 667x501x70 22,1 1,8 23,9 blauw nee  

waterbestendig 667x501x80 25,3 2,0 27,3 blauw nee Niet voor Ned. markt 

waterbestendig 667x501x100 31,7 2,5 34,2 blauw nee  

GNL70 640x500x70 18,4 1,5 19,9 Wit ja  

GLH70 640x500x70 18,3 1,5 19,8 blauw ja  

GZK70 500x450x70 18,5 1,5 20,0 roze ja  

GNLK100 500x450x100 18,5 1,5 20,0 wit ja  

GLHK100 500x500x100 18,5 1,5 20,0 blauw ja  

  

 
 

 


