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Bepalingen bij de bestelbon steiger 
 Wettelijke bepalingen:

 De steiger moet voldoen aan de bepalingen van het KB van 31 augustus 2005 betreffende het
gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

 Normen:
 De steiger moet bij voorkeur voldoen aan de bepalingen van de norm NBN EN 12810 en 12811

Steigers.

 Toe te voegen documenten door de fabrikant/leverancier:
De wetgeving legt op dat de leverancier een instructienota ter beschikking stelt, welk bestaat uit:

1. Steigerdocument
De fabrikant verstrekt een gebruikshandleiding met minimaal de volgende gegevens:

 Belastingklasse waarbinnen de steiger mag gebruikt worden.

 Berekeningsnota of verwijzing naar conformiteitsverklaring NBN EN 12810 en 12811 voor de
standaardconfiguratie.

 Opbouwinstructies/werkmethode veilige montage/demontage zonder dat de gebruikers hiervoor
bijkomende risico’s dienen te nemen bij voorkeur door gebruik te maken van collectieve
valbeveiliging.

 Schematische voorstelling (schema en details) van de montage en correct gebruik.

 Gedetailleerde informatie over de bevestiging en demontage van de
onderdelen/componenten/koppelingen,… .

 Vereiste verankeringskrachten bij mechanische bevestiging.

 De fabrikant moet beschrijven welke stabiliteitseisen gesteld moeten worden aan de constructie
waarop de steiger dient te worden gemonteerd.

 Verankeringsschema’s met en zonder afscherming (afdekzeilen, spandoeken, … ).

 Mogelijkheden en beperkingen van de bijkomende uitrustingen (consoles, ontvangstplatformen,
zeilen, …).

 Vloerelementen indien de steiger enkel bestaat uit een steigerstructuur

1. Beschrijving eisen mogelijke vloerelementen

2. Beschrijving correcte montage en overspanning van de vloerelementen
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 Gedetailleerde beschrijving van het materiaal.

 Lijst met de te controleren punten en uit te voeren testen bij ingebruikname en tijdens
periodieke controles.

 Wijze van opslag.

 Voorwaarden voor vervangen en afkeuren.

Het steigerdocument dient in de taal van de gebruiker ter beschikking te zijn. 

2. Bewijs conformiteit gestelde eisen
Conformiteitsattest volgens de bepalingen van de norm NBN EN 12810 en 12811.

 Aanduiding op het steigermateriaal
De steiger dient voorzien te zijn van volgende aanduiding: 

Voor meer info, zie Constructiv dossier 125 op de website van constructiv. 

Naam en handtekening preventieadviseur voor gezien: 
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