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1 INLEIDING  
 

Doel van dit voorschrift is het voorkomen en beheersen van de risico’s die ontstaan bij de opbouw en 
het gebruik van steigers.  
Om deze risico’s te beheersen zijn er naast de voorzieningen in de Arbo wetgeving bijkomende 
voorschriften vastgelegd en zijn sommige wettelijke eisen nog eens aangegeven of verder uitgewerkt. 
Opvolging van de Arbo-wet wordt dan ook gezien als het voldoen aan de minimale (wettelijke) eisen. 
Het voldoen aan dit voorschrift ontneemt de uitvoerende firma(‘s) dan ook op generlei wijze de 
verplichting of daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid hun werkzaamheden uiterst zorgvuldig uit te 
voeren. Verder dienen zij hun kennis aangaande veiligheid en efficiëntie betreffende 
steigerwerkzaamheden vrij ter beschikking te stellen. 
 
Dit VGM voorschrift is opgebouwd uit meerdere Technische VGM voorschriften. 
 
 

2 TECHNISCHE VGM VOORSCHRIFTEN 
 

Nummer Titel 

VGM 305.1 Systeemsteigers opbouw 

VGM 305.2 Systeemsteigers gebruik 

VGM 305.3 Rolsteigers 

 
Gerelateerde documenten 

VGM 010  Vereiste VGM certificaten VGM 242 Werken op hoogte 

 
 

3 REFERENTIEDOCUMENTEN 
 

 Levensreddende regel 3 (werken op hoogte) 
TS-207 Nyrstar Technical Safety & health Standard “Work at Heights” 
Richtlijn steigers 
A-blad Rolsteigers, april 2016 
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4 DEFINITIES 
 

Aantoonbaar geïnstrueerd Een aantoonbare instructie bestaat minimaal uit de onderstaande 
elementen: 

 Omschrijving van de instructie; 

 Naam en functie van de instructeur; 

 Datum van instructie; 

 Aantoonbaarheid dat geïnstrueerde instructie is gevolgd; 

 Herhalingsfrequentie van de instructie. 

Aantoonbaar gekeurd Het keuringsresultaat (‘goedgekeurd’ + datum) dient op het apparaat 
aangegeven te zijn en op verzoek kan het keuringsrapport ter beschikking 
worden gesteld. 

Aarden steiger De steiger wordt verbonden met de aarding van de elektrische installatie, 
met als doel een eventueel potentiaalverschil (het verschil in voltage 
tussen twee geleiders, zoals stroomkabel en steiger) te voorkomen. 

Richtlijn Steigers Richtlijn welke is uitgegeven door de VSB (vereniging van Steiger-, 
hoogwerk en Betonbekistingsbedrijven) en Bouwend Nederland. 
http://www.richtlijnsteigers.com/ 

Rolsteiger Vrijstaand, een half vrijstaand of een tegen de gevel staand, mobiele 
steiger. 

Steiger Een (systeem)steiger zoals bedoeld in de richtlijn steigers.  
Een steiger dient beschouwd te worden als een bouwwerk. 

Steigerbouwfirma Firma waarmee Nyrstar Budel een contract heeft afgesloten voor de bouw 
van steigers. 

Steigerkaart Informatiekaart t.b.v. de gebruiker van de steiger, welke bij elke opgang is 
opgehangen. 

Steigerkaart groen De deskundige van de steigerbouwer verklaart hiermee dat de steiger 
voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

Steigerkaart oranje Steiger wordt door de deskundige van de steigerbouwer voorzien van een 
oranje steigerkaart wanneer de steiger:  

- gewijzigd dient te worden terwijl deze toch betreden moet worden; 
- wordt gebruikt als hijssteiger; 
- afwijkt in de opbouw ( bv. er is plaatselijk geen leuningwerk 

mogelijk) en er verplicht een valgordel gedragen moet worden op 
de steiger. 

In deze gevallen mag de steiger alleen betreden worden onder de, op de 
steigerkaart aangegeven, voorwaarden. 

Steigerkaarthouder 
(Scafftag) 

In de steigerkaarthouder wordt de steigerkaart geschoven.  
De steigerkaarthouder bevat een verbodstekst om de steiger te betreden. 

Werkhoogte De werkhoogte is de afstand van de bodem tot de onderkant van de plaats 
waar de voeten staan. 
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