Site Regelgeving
Voorschrift
Steigers
Pag. 1 van 4

Steigers
1. Algemeen




Degene die de steiger gaat gebruiken moet zich elke keer vóór gebruik er van
overtuigen dat de steiger nog steeds in veilige toestand verkeert en de
omgevingsomstandigheden ongewijzigd zijn.
Iedereen die constateert dat de steiger niet meer voldoet aan de voorwaarden moet
het steigerlabel inleveren bij de chef ontvangend of de chef van dienst resp. de
leidinggevende continudienst of leidinggevende van de steigerbouwcontractor.
Bij bijzondere weersomstandigheden handelen conform Site Regelgeving
hoofdstuk 5.4.2..
De steigerbouw aanhaakhoogte volgt de wettelijke NL norm: 2,5 meter.



2. Ontwerp eisen
 Steigers dienen ontworpen te zijn voor een minimale vloerbelasting van 300 kg/m2.
 Setup-steigers (aluminium rolsteiger/lichtgewicht kamersteiger) dienen geschikt te
zijn voor een minimale vloerbelasting van 150 kg/m2 en worden slechts gebruikt voor
lichte werkzaamheden (monsternemen; schilderen; isoleren; verwisselen van
armaturen; kleine laswerkzaamheden; E/I werkzaamheden) voorzover de maximale
belasting niet overschreden wordt.
 Ladderdoorgangen moeten zijn afgezet met een klaphekje. Als dit niet kan dan
moeten er aanvullende maatregelen genomen worden.
 Werkvloeren tot maximaal 5,0 m hoogte mogen rechtstreeks buitenom via ladders
bereikbaar zijn. Voor het betreden van de werkvloer moet een klaphekje zijn
aangebracht.
 Het achteraf aanbrengen van zeilen ter afscherming van een werkplek moet
gebeuren in overleg met de steigerbouwer en de ontvangende afdeling.
 Lichte en/of aluminiumsteigers tot 200 kg/m2 (o.a. Blitz) mogen op de Chemelot Site
niet toegepast worden.
 Bij houten werkvloeren gelegen op een hoogte > 6 meter, dienen ónder de
werkvloeren zo kort mogelijk schrikvloeren te worden gemonteerd (met een maximum
afstand van 2,5 meter onder die werkvloer). Uitzondering hierop is de situatie waarbij
de werkvloeren met een onderlinge afstand van maximaal 2,5 meter gemonteerd zijn
(de onderliggende werkvloer dient dan als schrikvloer voor de bovenliggende
werkvloer). Schrikvloeren worden niet voorzien van kantplanken en leuningen. Bij
stalen/metalen roosters zijn schrikvloeren niet noodzakelijk.
3. Aarden steigers
Ten aanzien van elektrische veiligheid steigers volgen we de NL Richtlijn Steiger
‘aanvullende maatregelen procesindustrie’ binnen de grenzen van het EBV van de
opdrachtgever.
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4. Herkeuren steigers
 Na een gebeurtenis, weersomstandigheid en in elke andere situatie, waarbij
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die mogelijk heeft geleid tot aantasting
van de veiligheid van de constructie of van de omstandigheden rond de steiger,
bijvoorbeeld een aanrijding, ontgraving, wateronttrekking, ontploffing, brand of beving
c.q. na een windkracht groter dan 8 Beaufort (vanaf 20,8 m/s) voor die steigers die
zijn getroffen door de wind.
 In situaties waar aan of rond de steiger geen veranderingen zijn aangebracht, mag
het interval tussen twee inspecties maximaal 3 maanden zijn.
 Na iedere aanpassing van de steiger.

5. Tijdelijk gewijzigde steiger / Tijdelijk gewijzigde omstandigheden

Het kan voorkomen dat een steiger ten behoeve van bepaalde werkzaamheden tijdelijk
gewijzigd dient te worden terwijl de steiger toch betreden moet worden. Ook kan het zijn dat
de omstandigheden rondom een steiger veranderd zijn (bijvoorbeeld als een apparaat is
uitgehesen en daardoor er een grote opening is ontstaan). In deze situatie gelden
navolgende bepalingen:
 Voor het betreden van de steiger dient een JSA/TRA opgesteld te worden
(opdrachtgever/ontvangende afdeling in samenwerking met steigerbouwer); de
vastgestelde maatregelen moeten op de werkvergunning worden vermeld; de inhoud
van JSA/TRA en werkvergunning dienen bekend te zijn bij de personen die de steiger
betreden.
 Steigers worden door steigerbouwers voorzien van oranje label met hierop
aangekruist welke extra maatregelen genomen moeten worden, conform JSA/TRA.
 Bij uitvoering van werkzaamheden op de steiger moeten de betreffende medewerkers
additionele veiligheidsmaatregelen conform JSA/TRA nemen.
 Na beëindiging van de werkzaamheden met de extra maatregelen, dient men de
oranje label te verwijderen en onmiddellijk in te leveren bij de chef ontvangend of de
chef van dienst resp. leidinggevende continudienst.
 Hierna moet de steiger door de steigerbouwer worden aangepast aan de standaardvoorschriften, gekeurd en aansluitend van een groen label worden voorzien.
6. Hijssteigers
 Standaard hijssteigers die niet betreden hoeven te worden om ze te bedienen,
worden voorzien van een groen label.
 Standaard hijssteigers van minimaal klasse 4 (300 kg/m2), die betreden moeten
worden om de hijsvoorziening te bedienen en waar geen omstandigheden zijn
veranderd die extra veiligheidsvoorzieningen (PBM’s – Persoonlijke BeschermingsMiddelen) noodzakelijk maken, worden voorzien van een groen label.
 De steigerbouwcontractor brengt een maximum hijsgewicht aanduiding aan op
hijssteigers zo dicht mogelijk bij het hijspunt middels een extra label.
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7. Bijzondere steigers
Op de Chemelot Site wordt de landelijke richtlijn gevolgd.
Op de Chemelot Site wordt bij toepassing van bijzondere/complexe steigers altijd een
gecertificeerd steigerbouwconstructeur geraadpleegd. De berekeningen en bijbehorende
to-build documenten dienen bij opdrachtgever aanwezig te zijn en als gewaarmerkte kopie
op de bouwplaats bij opdrachtnemer opvraagbaar te zijn.
Op de Chemelot Site wordt als bijzonder steiger beschouwd:

8. Vluchtwegen
Met betrekking tot extra opgangen ten behoeve van vluchtwegen, volgt de Chemelot Site
de Landelijke Richtlijn (landelijke norm is maximaal om de 30 meter een vlucht opgang),
tenzij kortere afstanden vereist.
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9. Formulieren
Aanvraagformulier
Het Chemelot Standaard Aanvraag formulier is van toepassing.
Overdrachtformulier
 Op de Chemelot Site wordt het Chemelot Standaard overdrachtsformulier gebruikt.
Het is toegestaan om het aanvraag- c.q. overdrachtsformulier in een digitaal format te
gebruiken.

10. Training
Iedere medewerker die een steiger betreedt, dient in bezit te zijn van een geldig VCAcertificaat
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