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Moderniseringsmatrix gevelonderhoudsinstallaties.

Het doel van deze onderstaande matrix is om alle betrokkenene duidelijk te maken welke actie er
moet worden genomen bij de aanpassing van een gevelonderhoudsinstallatie. Bij een wijziging aan
een installatie wordt de geldigheid van het certificaat geschorst totdat de keuring overeenkomstig
onderstaande matrix heeft plaatsgevonden. Voor de wijzigingen met een grote impact op de
installatie, de ingrijpende wijziging, is een separaat document opgesteld door het CVG ´Ingrijpende
wijziging gevelonderhoudsinstallaties´. Tabel 1 geeft voor deze ingrijpende wijzigingen nadere
handvaten. Tabel 2 geeft informatie over zowel de ‘Herstel of vervanging door een gelijk model (1 op 1
vervanging)’ als de ‘Vervanging door een gewijzigd- of ander model’.
Het veiligheidsniveau na de wijziging moet minimaal gelijkwaardig zijn aan het niveau voor de
wijziging.
Tabel 1 Ingrijpende wijzigingen:
Zie hiertoe het CVG-besluit ´Ingrijpende wijziging gevelonderhoudsinstallaties´
Ingrijpende wijziging

Keuring op
locatie

Beoordeling
Proeflast
Technische
documentatie
x
x
Nominale snelheid
x
x
x
Vlucht (aanpassing giek)
x
x
x
Nominale last
x
x
x
Bewegingsfunctie*
x
x
x
Railbaan *
* Een wijziging waardoor de stabiliteitsberekening ongunstig wordt beïnvloed.
Tabel 2 Herstel of vervanging door een gelijk model (1 op 1 vervanging)
en/of Vervanging door een gewijzigd- of ander model:
Onderdeel

Keuring op
locatie

Beoordeling
technische
documentatie
x
x
x
x
x
x

Werkplatform / gondel**
x
x
Dakwagen of loopkat
x
Besturingssysteem (elektrisch en/of hydraulisch)
x
Vang / veiligheidsrem
x
Takel (trommel / tractie)
x
Overlastinrichting
x
Ophanging (bevestigingsconstructie
draagmiddelen)
x
x
Railbaan
Constructieve wijziging frame
** Inclusief constructieve wijzigingen aan het frame.
*** Voor de proeflast zie het CVG-besluit ´Beproeving hangsteigers met last´.

Proeflast***

x
x
x
x
x
x
x
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