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Checklist voorafgaand aan werken binnen een gebouw 
(bewoond / in gebruik) 

Dit document is bedoeld om een bouwbedrijf te helpen de voorwaarden waaronder het gedurende deze 
periode van coronapandemie een tussenkomst uitvoert bij zijn klant/opdrachtgever, in een gebouw dat 
bewoond of in gebruik is,  te evalueren en vast te stellen. 

Aan het einde van de evaluatie komen uitvoerende aannemer en de klant/opdrachtgever overeen in verband 
met de mogelijkheid om de werkzaamheden al dan niet aan te vatten op basis van volgend schema: 

 
 

 
 
 

Het document moet door de beide partijen ondertekend worden en bewaard worden door het bedrijf. Er kan 
een kopie aan de klant/opdrachtgever bezorgd worden. Dit document moet op elektronische wijze bezorgd 
worden. 

 

In het geval er bij de uitvoering van de werken bij de klant/opdrachtgever tevens sprake is van verdere 
onderaanneming en co-activiteit moet dit aspect uitdrukkelijk besproken worden tussen het bedrijf dat de 
opdrachtgevende aannemer is en zijn opdrachtnemende aannemer of aannemers. Dit is o.a. noodzakelijk voor 
het mandaat van de aangeduide of aan te duiden “coronaverantwoordelijke” en voor de concrete afspraken in 
verband met ‘social distancing’. 
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Naam van de klant/opdrachtgever  

Naam van de uitvoerende aannemer Pro Pelletkachels 

Referentie bestelbon, offerte of factuur  

Aard van de tussenkomst  

 

 

 

Omstandigheden van de tussenkomst (licht hier de 
arbeidsomgeving en de eventuele bijzondere 
kenmerken van de tussenkomst toe) 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt op  

Verantwoordelijke voor de werken of andere redacteur Ennekens Mario 

 

Gezondheidstoestand in het gebouw waar 
de klant/opdrachtgever werken wenst te 
laten uitvoeren 

Ja Nee N.v.t. Toelichtingen 

Zijn er personen aanwezig die besmet zijn 
met/bewezen drager zijn van (hoesten, koorts, 
ademhalingsmoeilijkheden, …) of tot een risicogroep 
behoren met betrekking tot het coronavirus Covid-19? 

  
Zo ja, dan moeten de volgende punten in acht 
genomen worden: 

☐ ☐ ☐  

• beschikken de werknemers over maskers 
met een beschermingsgraad FFP2 of meer 
en dragen ze deze? 

☒ ☐ ☐  

• moeten er bijkomende PBM’s voorzien 
worden? 

☒ ☐ ☐  

• kunnen interacties met zieken (Covid-19 
patiënten) uitgesloten worden? 

☒ ☐ ☐  

• dragen alle bewoners/gebruikers van het 
gebouw een mondmasker? 

☒ ☐ ☐  

• hebben de werknemers ermee ingestemd de 
werkzaamheden uit te voeren? 

☒ ☐ ☐  

Is de voorafgaande schoonmaak / desinfectie van de 
zone waar de werkzaamheden uitgevoerd zullen 
worden, voorzien door de klant/opdrachtgever of door 
de uitvoerende aannemer?  
 
(Te bepalen) 

☐ ☒ ☐  
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Gezondheid en hygiëne van de werknemers Ja Nee N.v.t. Toelichtingen 

Kunnen de werknemers die de tussenkomst uitvoeren,  
toegang krijgen tot het sanitair van de 
klant/opdrachtgever? 

☐ ☒ ☐  

Kunnen de werknemers die de tussenkomst uitvoeren, 
beschikken over een tappunt met water, zeep en 
papieren handdoeken om hun handen te wassen? 

☒ ☐ ☐  

Beschikken de werknemers over een kit met PBM’s?  ☒ ☐ ☐  

Worden de specifieke instructies die in acht genomen 
moeten worden, in herinnering gebracht bij de 
werknemers die de tussenkomst uitvoeren:  

• afstand > 1,50 m 

• dragen van een mondmasker en PBM’s, 

• wassen van de handen 

• afvalbeheer 

• ... 

☒ ☐ ☐  

Toevoeging van een specifieke situatie: 

 

☐ ☐ ☐  

 

Werforganisatie Ja Nee N.v.t. Toelichtingen 

Kan de toegang tot de werf vanaf de openbare weg 
verlopen in omstandigheden die verenigbaar zijn met 
de aanbevelingen op het vlak van gezondheid (toegang 
parking, gemeenschappelijke delen, liften, private 
delen, …)? 

☒ ☐ ☐  

Is de toegang tot de plaats waar de werken uitgevoerd 
worden, vrij en indien mogelijk voorbehouden aan de 
personen die de werken uitvoeren? 

☐ ☐ ☐  

• Als dat niet mogelijk is, dragen alle personen 
die zich in de nabijheid van de werken 
bevinden (zowel de werknemers als de 
bewoners/gebruikers van het gebouw) een 
mondmasker en respecteren ze de ‘social 
distancing’ van 1,50 m? 

☒ ☐ ☐  

• Worden kruisingen vermeden (eventueel met 
inbegrip van een circulatieplan met 
voorrangsregels bij kruisen van werknemers 
en andere personen, waarbij ook het dragen 
van een masker voorzien werd indien de 
social distancing niet kan gerespecteerd 
worden) ?  

☒ ☐ ☐  

• Worden de contacten tussen de bewoners 
en/of gebruikers van het gebouw en de 
personen die de werken uitvoeren, beperkt en 
indien mogelijk vermeden? 

☒ ☐ ☐  

• Zijn de bewoners/gebruikers van het gebouw 
afwezig op de plaats waar de werken 
uitgevoerd worden, tenzij het om een 
voldoende grote ruimte gaat? 

☐ ☒ ☐  

Is de werkruimte voldoende groot om er met meerdere 
werknemers in te kunnen werken met in acht name van 
de afstand van > 1,50 m? 

☒ ☐ ☐  
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Werforganisatie Ja Nee N.v.t. Toelichtingen 

Is het, indien nodig, mogelijk om materiaal / materieel 
te isoleren in een zone die niet toegankelijk is voor 
bewoners en/of omwonenden?  

☒ ☐ ☐  

Is het mogelijk om arbeidsmiddelen die veel plaats 
innemen (steiger, betonmolen, …), ter plaatse te 
brengen? 

Advies: de ter plaatse beschikbare arbeidsmiddelen 
van de klant/opdrachtgever niet gebruiken. 

☐ ☐ ☒  

Zal er bij de uitvoering van de werken sprake zijn van 
co-activiteit (onder- en/of nevenaanneming)? 

Zo ja, dan dienen volgende punten eveneens ingevuld 
te worden: 

☐ ☒ ☐  

• Werd de aangepaste werforganisatie i.f.v. het 
risico op corona-besmetting  uitdrukkelijk 
besproken tussen  opdrachtgevende 
aannemer en zijn opdrachtnemende 
aannemer(s)? 

en/of  

• Werd de aangepaste werforganisatie i.f.v. het 
risico op corona-besmetting uitdrukkelijk 
besproken tussen   klant/opdrachtgever en 
nevenaannemer(s) 

☒ ☐ ☐  

• Zijn de contactgegevens van de 
coronaverantwoordelijke(n) reeds gekend en 
kunnen deze uitgehangen worden op de werf 
en ter kennis gebracht van de veiligheids- en 
gezondheidscoördinator en de andere 
actoren die aanwezig zullen zijn op de werf? 

☐ ☐ ☒  

• Is het mogelijk dat er slechts één (onder-
/neven-)aannemer toegang krijgt per 
verdieping/werklocatie/afgebakende ruimte 
en dat er een sequentiële opeenvolging van 
de (onder-/neven-)aannemer voorzien wordt? 

☐ ☐ ☒  

• Bij een negatief antwoord op de vorige vraag, 
is het aantal werknemers beperkt en dragen 
zij een masker indien de social distancing niet 
kan gegarandeerd worden? 

☒ ☐ ☐  

Wanneer ten minste twee aannemers werken op een 
bouwwerf, moet voldaan aan de wettelijke bepalingen 
inzake veiligheidscoördinatie. 

Indien van toepassing, werd er een coördinator-
ontwerp/verwezenlijking aangesteld, volgens de 
bepalingen van de wet inzake tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen (KB 25 januari 2001)1?    

☐ ☐ ☒  

Toevoeging van een specifieke situatie: 

 

 

☐ ☐ ☐  

 
1 Voor de bouwwerken waarvan de totale oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 500 m² worden de coördinatoren steeds door de opdrachtgever aangesteld.  

Voor de bouwwerken waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan 500 m², worden zowel de coördinator-ontwerp als de coördinator-verwezenlijking door de 
architect aangesteld en, indien de medewerking van een architect niet vereist is, door de hoofdaannemer, of de eerste aannemer die met de opdrachtgever 
een contract sluit. 
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Vooraleer de werf te verlaten ... Ja Nee N.v.t. Toelichtingen 

Ruimen de werknemers die de tussenkomst uitvoeren, 
aan het einde van elke dag alle vuile en gebruikte 
verbruiksgoederen op in een afgesloten zak? 

☒ ☐ ☐  

Zorgen de werknemers die de tussenkomst uitvoeren, 
voor een reiniging van de werkzone met een 
desinfecteermiddel aan het einde van de 
tussenkomst? 

☐ ☒ ☐  

Toevoeging van een specifieke situatie: 

 

  

☐ ☐ ☐  

 

 

 

 

 

 

 

Verbintenis van de klant/opdrachtgever: de klant/opdrachtgever verbindt 
zich ertoe dezelfde veiligheidsinstructies na te leven en te doen naleven 
door de bewoners/gebruikers van het gebouw waarin de werkzaamheden 
plaats zullen vinden (‘social distancing’, wassen van de handen, ...). 

 

Besluit van de evaluatie: 

☐ Alle aanbevelingen op het vlak van gezondheid kunnen gerespecteerd worden en de 

klant/opdrachtgever heeft zijn akkoord gegeven: het bedrijf kan de tussenkomst uitvoeren. 

☐ Een of meerdere aanbevelingen op het vlak van gezondheid kunnen niet gerespecteerd worden: 

het bedrijf kan de tussenkomst niet uitvoeren. 

☐ De klant/opdrachtgever geeft geen akkoord: het bedrijf kan de tussenkomst niet uitvoeren. 

Naam en handtekening van het bedrijf  Naam en handtekening van de 
klant/opdrachtgever 

Opgemaakt te: 

 

Op:  

 

 

 
 


