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Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de stichting Commissie Veiligheid 
Gevelonderhoudsinstallaties 

Doelstelling 

De Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG) heeft zich als doelstelling opgelegd: 

• Kennis te nemen van de ontwikkelingen op gebied van de wettelijke veiligheidseisen, 
normeringen en de technische ontwikkelingen bij gevelonderhoudsinstallaties. Ditzelfde geldt 
voor producten en normen en voorschriften uit relevante aangrenzende werkvelden op het 
terrein van machineveiligheid en Arbeidsomstandigheden. 

• Gesignaleerde onduidelijkheden o.a. op het gebied van wet- en regelgeving wegnemen door 
het uitvoeren van probleemanalyses en toetsingen aan wet- en regelgeving, zo nodig in 
overleg met bevoegde instanties. 

• Aanvullend zullen bestaande of ontwikkelde werkmethoden verder uitgewerkt worden en 
vervolgens getoetst aan relevant geldende wet- en regelgeving. 

• Daarnaast wil de commissie tot eenduidige standpunten en duidelijke afspraken komen op het 
gebied van de veiligheid van het gevelonderhoud in het algemeen, met name in relatie met 
gevelonderhoudsinstallaties.  
 

De commissie hoopt op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van eenduidige 
interpretaties van/op wet- en regelgeving. Deze duidelijkheid zal dan bijdragen tot het verhogen van 
de veiligheid in de praktijk bij het werken op hoogte. Dit met het oog op het welzijn van alle 
belanghebbende in de gevelonderhoud-branche en ter voorkoming van ongevallen, leed, schade, 
aansprakelijkheidstelling en negatieve publiciteit. 
 
De CVG komt samen naar aanleiding van vragen/onduidelijkheden omtrent wetgeving en stand van 
de techniek. Deze kunnen komen vanuit de leden zelf, maar ook door niet leden. Vragen kunnen via 
de website gesteld worden of aan de leden kenbaar gemaakt worden. De CVG zullen antwoorden op 
vragen/onduidelijkheden kenbaar maken via besluiten en informatiebladen op de CVG-website om zo 
duidelijkheid te geven aan iedere belanghebbende. Dit alles binnen het wettelijk kader. De besluiten 
van de CVG zijn op vrijwillige/openbare basis, opgesteld door deskundige, geven nadere uitleg en, 
toelichting op specifieke eisen uit de relevante wetgeving dan wel stand van de techniek 
 
Omdat de CVG een algemeen belang nastreeft mag iedereen de documenten van de CVG gebruiken. 
Het is de vrije keuze van een branche om CVG-besluiten/informatiebladen op te nemen in hun 
Arbocatalogus. 
 
Noot:  
Indien de besluiten of delen van besluiten zijn opgenomen in een Arbocatalogus krijgen deze besluiten of delen ervan een 
wettelijk karakter voor de betreffende branche. Tot die tijd of voor branches waarin de besluiten niet worden toegepast maar wel 
relevant zijn, als een handvat/zienswijze om aan relevant onderdeel (of delen) van wet- en regelgeving te voldoen. Besluiten of 
delen van besluiten opgenomen in een Arbocatalogus hebben hierdoor meer status dan overige besluiten.  
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Werkwijze 

Met behulp van onder andere de Richtlijn machines, de norm EN 1808 en met de R.I.&E Module glas- 
en gevelreiniging “Veilig werken op hoogte” zullen installaties en de toegepaste werkmethoden 
worden getoetst aan de geldende regelgeving. De actuele stand van de techniek betreffende 
gevelonderhoudsinstallaties wordt daarmee aangeboden aan belanghebbenden. 

Draagvlak 

Om nog meer draagvlak in de markt te verkrijgen zullen de besluiten ook worden gedeeld met de 
handhaving belaste overheidsinstelling(en), zodat deze door de overheid kunnen worden gebruikt bij 
inspectiebezoeken als stand van de techniek.  

Samenstelling 

De CVG streeft een zo breed mogelijk draagvlak na. Om dit te bereiken heeft de CVG als doelstelling 
alle stakeholders, vertegenwoordigd door deskundige uit de betreffende branche, aan tafel te hebben.  
 
De volgende partijen zijn in de commissie vertegenwoordigd en conformeren zich aan de besluiten en 
informatiebladen: 
  

Deelnemers stakeholders 
 

Vertegenwoordigd door één 
deelnemer van: 

Adviesbureaus Deerns namens NL Ingenieurs, 
DLR Adviesgroep,  
Pi Liftconsultants 

 Fabrikanten 
gevelonderhoudsinstallaties 

 

Alimak (Manntech), Ergolift, 
EcoTec, KCE 

Eigenaren / beheerders Cushman & Wakefield, 
Rijksvastgoedbedrijf 

Gebruikers 
 

Schoonmakend Nederland 
segment AWOG 

Keurende instanties 
 

Aboma,  Chex, 
Liftinstituut, TÜV-Nederland, 

Veturo  

  

 
Nieuwe vertegenwoordigers kunnen worden toegelaten, indien de commissie van mening is dat hun 
deelname een toegevoegde waarde heeft. 
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De volgende belanghebbende partijen conformeren zich aan de besluiten en informatiebladen: 
  

Belanghebbende  
 

Conformerend aan de 
besluiten en infomartiebladen 

Adviesbureaus - 

Fabrikanten 
gevelonderhoudsinstallaties 

 

- 

Gebruikers 
 

- 

Keurende instanties 
 

- 

Overige onderhoudsbedrijven 
gevelonderhoudsinstallaties 

 

DGB-Nederland, VTD-Nederland 

 
Organisatiestructuur stichting 
De commissie is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van de stichting 
CVG bestaat uit alle deelnemers. Vanuit deze deelnemers is er een voorzitter en vicevoorzitter, 
secretaris en penningmeester benoemd. Deelnemers nemen deel namens het bedrijf welke zij 
vertegenwoordigen. 

Verslaglegging 

Van elke vergadering worden besproken en besloten zaken genotuleerd. 

Vergaderschema 

De commissie vergadert in de regel 4 maal per jaar. Hiervan kan worden afgeweken indien de leden 
dit wenselijk achten. 

Aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten 

Bij verhindering dient het betreffende commissielid voor een plaatsvervanger te zorgen. 

Besluitvorming 

Het streven is om besluiten te nemen op basis van consensus.  

Inbreng van onderwerpen 

Onderwerpen voor het overleg dienen, waar mogelijk met motivatie, te worden aangemeld bij de 
voorzitter uiterlijk 2 weken voor de vastgestelde vergadering. 
 
Financiering 
 
Elke deelnemer is verplicht tot het verzorgen van een bijdrage aan de stichting voor uitgave die 
behoren bij het uitvoeren van de taken van de stichting. Denk hierbij aan onder andere hoisting 
website, notuliste, verzekering. De hoogte van de bijdrage wordt in een vergadering afgestemd aan de 
hand van een begroting.  
 
De boekhouding van de CVG is ondergebracht bij Liftinstituut. In opdracht van het bestuur worden de 
betalingen of verzoek tot bijdrage gedaan. 
 


