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Gevelonderhoudsinstallatie 

Wet- en regelgeving 
Machinerichtlijn 42/EG 

NEN-EN 1808 

Arbowet 

 

Toelichting 
Sinds 13 mei 2016 moeten nieuwe gevelonderhoudsinstallaties voldoen aan de laatste versie 
van NEN1808. De norm werd wel al toegepast, maar sinds de ingangsdatum is dit de enige 
norm met “vermoeden van overeenstemming” met de richtlijnen van dit type installatie. 

Gevelonderhoudsinstallaties zijn permanente constructies op of aan een gebouw die ingezet 
kunnen worden voor veel verschillende werkzaamheden: 

• glasbewassing 

• schilderwerk 

• kitwerk 

• inspecties 

• zonwering aanbrengen en onderhouden 

• lichtreclame aanbrengen en onderhouden 

• gevelverlichting aanbrengen en onderhouden 

• glas zetten en vervangen 

• bouwgebruik 

• onderhoud aan geveldelen 

 

Vaak wordt het soort gebruik van gevelonderhoudsinstallaties beperkt door de 
leverancier/fabrikant. Dit staat dan vermeld in de gebruiksvoorschriften van de 
desbetreffende installatie. 

Mogelijke beperkingen zijn o.a. :  

• transporteren van materialen 

• in combinatie met gereedschappen die krachten op de installatie uitoefenen 

• het werken met bijtende stoffen 

• in de buurt van slijp- of laswerkzaamheden 

 

Voorschriften 
Van toepassing is: Richtlijn Machines 2006/42/EG. 

Ontwerp- en gebruiksrichtlijnen voor een veilige werking van bewegende machines en 
installaties en/of machine- en installatiedelen. E.e.a. is van toepassing bij het ontwerpen en 
installeren van liftinstallaties en bijbehorende voorzieningen.  

Vanaf 2013 dient elk bestaand gebouw te voldoen aan de eisen die nu in het Document 
Gevelonderhoud en de bijbehorende beoordelingsrichtlijn zijn beschreven.  
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Gevelonderhoudsinstallatie 

Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 moeten gebouwen voorzieningen hebben of 
treffen om veilig onderhoud uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan een 
glaswasinstallatie.  

Deze laatste verplichting geldt niet voor bestaande gebouwen. Het is wel raadzaam om een 
risico-inventarisatie van de objecten uit te voeren, waarbij het uitvoeren van veilig 
onderhoud wordt onderzocht. 

Convenant Gevelonderhoud per 1 februari 1999, inclusief de bijlage “Beoordelingsrichtlijn 
Document Gevelonderhoud” zijn door de overheid opgezegd. Het Convenant Gevelonderhoud 
is een richtlijn voor het veilig reinigen van gevels. De Arbowet is leidend geworden. Daarin 
opgenomen is de branche-RI&E welke de basis voor de arbocatalogus voor de schoonmaak en 
glazenwassersbranche is. Tevens zijn hierin de werkafspraken opgenomen die in de 
“Commissie Veiligheid Gevelonderhoud” zijn gemaakt. Binnen de branche-RI&E voor de 
schoonmaak- en glazenwassersbranche gaat het voornamelijk om de module “werken op 
hoogte”. Gebouweigenaren zijn daarbij nog steeds verplicht voorzieningen te treffen voor 
gevelonderhoud in de vorm van het aanbrengen van een gondelinstallatie en permanente 
hangladders. Het voorziet ook nog steeds in een wettelijke verplichting de installatie(s) 
minimaal één keer per jaar te laten inspecteren.  

 

Controle voor/tijdens/na gebruik: 

1. Elke keer voordat de installatie daadwerkelijk in gebruik genomen wordt, moet de 
gebruiker controleren of de bedieningsapparatuur, remmen, secundaire apparatuur 
en noodschakelaars correct functioneren. 

2. Visuele inspectie van de staalkabels. 

3. Verwijder sneeuw, puin en ander overtollig materiaal, voorkom opeenhopingen. 
M.a.w.: bij de beëindiging van de werkzaamheden alles opruimen. 

4. Controleer de conditie van de verlengkabels, eindschakelaars en andere vitale delen 
van de hangbrug. 

5. Globale controle van de gehele installatie op onregelmatigheden. 

6. Zorg ervoor dat er geen delen uit de gevel steken welke in contact kunnen komen 
met de hangbrug, bijv. openstaande ramen e.d. 

7. Na gebruik dient u de hangbrug weer op de daartoe ingerichte parkeerplaats te 
stallen. 

8. Neem tijdens een pauze in het gebruik van de installatie in ieder geval de sleutel uit 
de afstandsbediening mee. Op deze wijze wordt niet-geautoriseerd gebruik en/of 
vandalisme tegengegaan. 

9. De installatie mag alléén door geautoriseerd, geïnstrueerd en fysiek fit personeel 
betreden en bediend worden. 

10. Draag schoeisel dat uitglijden voorkomt, draag geen loshangende kleding. 

11. Voordat de installatie in gebruik genomen wordt, moeten eerst alle relevante 
gebruikershandleidingen volledig gelezen en begrepen zijn. 
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Gevelonderhoudsinstallatie 

Publicatieblad P120 is per 1 juli 1997 formeel ingetrokken, maar is nog wel relevant voor 
oudere installaties en de keuringen die daarop plaatsvinden. 

NEN-EN 1808 geldt voor installaties ná 1997. 

 

Naleving voorschriften 
• Onderhoud en inspecties door ter zake deskundige leverancier(s). 

• Controle van veiligheid van de installatie en voorzieningen door een deskundige, dit kan 
een bevoegde instantie zijn (o.a. Liftinstituut, Veturo, TüV, of anderszins). 

• De gehele installatie dient gecertificeerd te zijn conform Machinerichtlijn. Na 
goedkeuring wordt een certificaat afgegeven en wordt een keurmerk aangebracht op de 
installatie. 

• Frequentie inspectie: eenmaal per 12 maanden. 

 

Documenten 
- Uniek logboek per installatie (liftboek en instructieboek). 

- Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Inspectierapport. 

- Certificaat van goedkeuring van de installatie afgegeven door bevoegde instantie. 

- Certificaat van de staalkabels afgegeven door bevoegde instantie. 

- Keuringssticker aangebracht op installatie. 

 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 
beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 

 

 

 


