
Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must 
 
Inleiding 
 
In de Afbouwsector zijn goede arbeidsomstandigheden een belangrijke zaak. Vooral het 
tegengaan van fysieke (over)belasting is daarbij een speerpunt. Als representatieve 
brancheorganisatie voor de Afbouw, waaronder plafond- en wandbedrijven heeft NOA 
(Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) in 2008 samen met sociale 
partners in de Afbouw (FNV Afbouw en Onderhoud en CNV Vakmensen) een Arbocatalogus 
voor de Afbouw (www.arbocatalogus-afbouw.nl) tot stand gebracht. Hierin zijn de prioritaire 
risico’s in de Afbouw per beroep in beeld gebracht en de daarbij mogelijke oplossingen. 
Deze Arbocatalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW (ISZW) en is bij eventuele 
controles door ISZW dan ook het referentiekader. Als men zich aan deze afspraken houdt, 
voldoet men aan de wet en zullen er geen boetes volgen. 
 
 
Inspectieproject Fysieke Belasting in de Bouwnijverheid door Inspectie SZW 
 
De ISZW heeft voor de jaren 2012- 2015 een speciaal inspectieproject in de Bouwnijverheid 
waarbij fysieke belasting een speerpunt is. Per jaar worden er 5 speerpuntberoepen 
uitgekozen die extra gecontroleerd gaan worden op het omgaan met fysieke belasting. Bij de 
handhaving gaat men daarbij als volgt te werk. Tot aan de bouwvak waarschuwt men feitelijk 
alleen maar bij het constateren van een overtreding. Zelfs als dit bij een bedrijf meerdere 
keren geconstateerd wordt, blijft het bij een waarschuwing. Echter vanaf 1 september van 
het jaar wordt bij het constateren van een overtreding niet meer gewaarschuwd, maar 
onmiddellijk een boete gegeven. Deze kunnen oplopen tot € 9000,= per overtreding. Bij 
herhaald de fout in gaan kan dit zelfs leiden tot  een drievoudige boete. Om dit te voorkomen 
is het dus zaak voor bedrijven om te zorgen dat zij op de juiste wijze aan de slag gaan. Voor 
het jaar 2013 zijn een aantal beroepen uit de Afbouwsector aan de beurt, waaronder de 
Plafond- en wandmonteur. Het referentiekader voor de ISZW zijn de afspraken zoals 
vastgelegd in de Arbocatalogus voor de Afbouw. 
 
 
Maatregelen Plafond- en wandmonteur Afbouw bij aanpak fysieke belasting 
 
Bij de maatregelen in de Arbocatalogus Afbouw (www.arbocatalogus-afbouw.nl) staat, naast 
een aantal algemene maatregelen (zoals niet meer dan 25 kg. handmatig per persoon tillen 
etc.), een belangrijke specifieke maatregel genoemd waarbij de leveranciers/fabrikanten van 
en handelaren gipsplaten een belangrijke rol spelen. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat 
het van de grond tillen van platen (van meer dan 25 kg.)  en vervolgens verwerken daarvan 
(veelal ook nog eens door 1 persoon) tot een ongewenste hoge belasting van de rug en 
schouders leidt. Om dit tegen te gaan blijkt het verticaal transporteren van de platen en de 
verticale opslag daarvan op bokjes een zeer goede remedie om dit tegen te gaan. Tevens 
dwingt dit de verwerkers om met twee man deze plaat gaan tillen (tot maximaal 50 kg.) De 
maatregel van het verticaal transport en opslaan is dus in de Arbocatalogus Afbouw 
opgenomen. In het kader van het inspectieproject van ISZW heeft men gekeken naar 
maatregelen uit de Arbocatalogus die men concreet kan handhaven. Het verticaal transport 
en het verticaal opslaan op bokjes wordt hierbij als een dergelijke maatregel aangemerkt. 
Dat betekent dat de ISZW hierop dus concreet handhaaft voor 2013. Tot nu toe 
waarschuwend, maar vanaf 1 september 2013 dus met onmiddellijke boetes indien men dit 
niet op de juiste wijze doet.  
 
 
 

http://www.arbocatalogus-afbouw.nl/
http://www.arbocatalogus-afbouw.nl/


Rol leveranciers/fabrikanten en/of handelaren 
 
Uit signalen van de ISZW en onze leden, is gebleken dat dit toch tot mogelijke problemen 
kan leiden omdat men vanuit de leverancier/fabrikant en/of handelen niet (goed) op de 
hoogte was van deze verplichting of hier nog onvoldoende op inspeelde. Voor het op een 
goede wijze dus aanleveren van de gipsplaten en verticaal transport en verticale opslag op 
de bokjes op een juiste en boetevrije wijze te laten verlopen, zijn een aantal hulpmiddelen 
onontbeerlijk. NOA heeft haar leden duidelijk en veelvuldig geïnformeerd over de deze 
werkwijze. Tevens heeft zij haar leden geïnformeerd over het feit dat wij ook de 
leveranciers/fabrikanten en handelen hierover hebben ingelicht. Verder heeft NOA de 
bedrijven dringend geadviseerd om bij bestellingen van materiaal duidelijk aan te geven dat 
men moet aangeven dat men dit “boetevrij” (verticaal transport en verticale opslag) geleverd 
wil hebben om zo boetes te voorkomen. Middels onderstaande voorbeelden kunt u zien hoe 
u dit zou kunnen realiseren. 
 
TRANSPORT 
 
Mobile kraanwagen voor verticaal transport 

- Pallet met max. 40/50 gipsplaten in één keer opgepakt en naar 
gewenste positie gebracht 

 

 



 
 
Kantelhaak 
 
Kantelhaak op mobiele kraanwagen 

– Met behulp van kantelhaak kan pakket gipsplaten in alle 
posities voor de transportopening worden geplaatst. 

– Ook metal-stud profielen en isolatie worden met behulp van 
kantelhaak in positie gebracht 
 

 
 
  



Transportkarren met luchtbanden 
– Lichter verrijden dan met harde wielen 
– Minder risico beschadiging aan vloeren door betere 

drukverdeling 
 

 
 
Raamrollen 
 

– Minder kracht nodig om gipsplaten en profielen naar binnen 
te trekken 

– Beschadiging kozijnen voorkomen 
– Makkelijk in steiger te monteren 

 

 
 



(Tussen)opslag 
 
Bokjes voor verticale opslag 

– Opslag tot 30 stuks gipsplaten 
– Verrijdbaar d.m.v. speciaal ontwikkelde 

palletwagen of op andere manier 
– Minimale Hoogte 20 Cm  

(ergonomisch ideaal 45 Cm) 
 

 

 
 

 


