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Over dit controleplan… 

 

In Nederland wordt staalskeletbouw hoofdzakelijk toegepast in projecten zoals bedrijfshallen en 

logistieke centra. Er worden echter ook complete gebouwen met een staalskelet ontworpen. Denk 

hierbij aan schouwburgen e.d. 

Het ontwerpen van een staalskelet is een specialisme, evenals het monteren ervan. Het vraagt 

kennis en ervaring waar lang niet alle bouwbegeleiders voldoende van weten. Stalen profielen 

worden wel toegepast als een hulpconstructie bij betonskeletten, bijvoorbeeld als ravelingen. Dit 

valt echter buiten het kader van dit controleplan. Dit controleplan geeft inzicht in het proces van 

een staalskelet, vanaf het moment dat het ontwerp gereed is.  
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I. Ontwerp 

INLEIDING – Een belangrijk aspect bij het ontwerpen van staalskeltten is de brandwerendheid ervan. De 

bestektekening en het bestek moeten helder aangeven hoeveel minuten brandwerend een staalconstructie, of 

gedeelten ervan, moeten zijn. Daarnaast moet duidelijk zijn of er sprake is van conservering in de vorm van 

verzinken, moffelen of schilderen. En natuurlijk moet de staalkwaliteit vermeld zijn. 

1. Brandwerendheid: men kan op verschillende manieren voldoen aan een brandwerendheidseis: volgieten van 

ronde stalen kolommen, instorten van stalen HE-profielen, bekleden met brandwerende vezelplaten, 

aanbrengen van brandwerende verf enz. Bij alle oplossingen moet worden gekeken of de voorgeschreven 

materialen kunnen voldoen aan de eisen die in het bestek staan vermeld. Niet alleen het bestek is in dit geval 

maatgevend, de staalconstructie moet ook voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Ook de eventuele nadere 

eisen in de bouwvergunning moeten worden gehonoreerd.  

2. Conservering: onderdelen die in een vochtig milieu blijven, bijvoorbeeld een spouwconstructie, moeten worden 

uitgevoerd in roestvaststaal. Sommige gemeenten geven ook goedkeuring aan een zogenaamde 

Duplexsysteem: eerst thermisch verzinken en vervolgens poedercoaten of natlakken met een zinkfosfaatprimer 

natlak. Daarnaast moet de afwerking van in het zicht blijvende onderdelen goed zijn omschreven. Als hier een 

moffellaag is voorgeschreven, stelt dit eisen aan transport en montage. Deze moeten in een werkplan tot uiting 

worden gebracht. Als schilderwerk staat omschreven in het bestek, dan moeten hiervan tijdig monsters worden 

opgezet. En dan is er nog het thermisch verzinkt staal. Partijen moeten zich realiseren dat het uiterlijk van deze 

behandeling soms grillige vormen kan aannemen. In de buitenlucht zal dit effect langzaam vervagen, maar in 

een binnenmilieu zal dit lange tijd zichtbaar zijn. 

3. Verbindingen: al tijdens het ontwerp zal de ontwerper, in samenspraak met de constructeur, een keuze gemaakt 

hebben tussen lasverbindingen en boutverbindingen, of een combinatie hiervan. Belangrijk is om op de 

bouwplaats zoveel mogelijk laswerkzaamheden te vermijden. Lassen is een activiteit die de beste resultaten 

geeft onder geconditioneerde omstandigheden, binnen dus. Ook de controle van het laswerk is dan beter uit te 

voeren. Op de bouwplaats heeft het werken met boutverbindingen de voorkeur. 

4. Zeeg (of toog): in het ontwerp kan het aanbrengen van zeeg in liggers zijn voorgeschreven: bijvoorbeeld om de 

doorbuiging door het eigen gewicht van de constructie te compenseren, maar ook voor het realiseren van een 

dakafschot kan het soms wenselijk zijn om een zeeg in liggers te ontwerpen.  
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5. Dakafschot: zoals hierboven genoemd moet het ontwerp inzicht geven in de wijze waarop het dakafschot wordt 

gerealiseerd. Past men rechte balken toe, dan kunnen verschillende opleghoogten een afschot creëren. Men kan 

er ook voor kiezen om met afschotisolatieplaten te werken. De dakbelasting zal in dat geval toenemen. Het 

laagste punt van het dak moet zo mogelijk bij een oplegpunt worden ontworpen. Bij een verstopping van een 

hemelwaterafvoer kan een dak op deze plaats niet verder doorbuigen als daar een kolom onder staat. In dat 

geval kunnen de noodoverlopen gaan functioneren zonder dat de stalen constructie wordt overbelast.  

6. Uitgangspunten voor de berekening: de bouwbegeleider zal altijd bij de constructeur nagaan of de 

dakbedekking inclusief een eventuele grint- of andere ballastlaag past bij de uitgangspunten van de berekening. 

De opbouw van de dakbedekking kan 

soms een eigen leven gaan leiden in het 

ontwerpproces en vergeten worden terug 

te koppelen naar de constructeur. 

Daarnaast moet bekend zijn of een 

horizontale (tussenvloeren, dakplaten) of 

verticale (gevelbeplating, metselwerk) 

afwerking van het skelet een constructief 

rol speelt in de stabiliteitsberekening.  

7. Werkplan: bij werken van enige omvang 

moet het bestek voorzien in het schrijven 

van een werk- en montageplan door de 

aannemer van het staalskelet. Als dit niet 

in het bestek is vastgelegd, zal de 

bouwbegeleider dit vrij snel aan de orde 

stellen bij de opdrachtgever. Een werk- en 

montageplan is nodig, zeker als 

hulpconstructies nodig zijn, voor de 

opbouw van het staalskelet. Dit blijkt pas 

als een goed montageplan is gemaakt. 

Vooral de stabiliteit van de constructie 

tijdens de bouw, dus zolang de staalconstructie nog niet compleet is, moet overduidelijk aangetoond worden. 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING – Als een staalskelet compleet is omschreven in het bestek, kan er geen aanleiding zijn voor extra 

financiële zaken. Meer- en minderwerk kan ontstaan als het bestek onduidelijk is in de afwerkingen. Schilder- of 

moffelsystemen kunnen soms wijzigen, zeker als men zich te laat realiseert dat er onderdelen in het zicht blijven. 

Zie erop toe dat hulpstaal t.b.v. installaties (bijvoorbeeld de montage van luchtbehandelingskasten) beschreven is. 

1. Afhandeling meer- en minderwerk: eventuele meer- en minderwerken moeten zijn afgehandeld voordat een 

staalskelet in productie wordt genomen. Hierbij moet zeker aandacht worden geschonken aan de kosten van 

kwaliteitsbewaking, zoals het niet-destructief onderzoeken van laswerk. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – De regelgeving met betrekking tot tekeningen en berekeningen is complex maar overzichtelijk. 

Bovendien een eindverantwoordelijkheid van de hoofdconstructeur. De uitvoering heeft te maken met uitwerkingen 

van deze berekeningen, die soms onduidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een kolom ondersabeld moet 

zijn voordat er een belasting op kan worden losgelaten of dat extra windverbanden aangebracht moeten worden 

die, nadat het gebouw zijn stabiliteit heeft gekregen, weer verwijderd kunnen worden. 

Fig. 1 | Een werk- en montageplan is nodig voor de opbouw van het staalskelet 
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1. Goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht: voordat met de uitvoering van de staalconstructie kan worden gestart 

moeten goedgekeurde tekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig zijn. Dit mag niet worden onderschat, 

er zijn veel gevallen bekend waarbij dit tot ernstige vertraging heeft geleid, en soms tot ongevallen. 

2. V&G-plan uitvoeringsfase: als de staalconstructie wordt uitgevoerd door een onderaannemer, moet het V&G-

plan worden aangevuld met de werkzaamheden van de desbetreffende onderaannemer. Als sprake is van een 

omvangrijke staalskeletbouw, valt het te overwegen dit te laten goedkeuren door een specialistische 

keuringsinstantie, bijvoorbeeld Aboma. 

3. Brandwerende voorzieningen: het is verstandig vooraf overleg te hebben met Bouw- en Woningtoezicht over de 

uitvoering van de diverse brandwerende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan brandwerende verven of 

bekledingen. Ook het keuren van deze voorzieningen kan separaat worden behandeld, denk hierbij tevens aan 

de benodigde certificaten. 

4. Attesten en Komo-certificaten: vooraf moeten de gevraagde attesten en certificaten worden overhandigd. Er kan 

worden gevraagd naar een lasdiploma van een lasser die op het werk laswerkzaamheden moet verrichten. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING – Een juiste volgorde in bewerkingen is voor dit onderdeel van groot belang. Vanuit het ontwerp moet de 

constructeur een staalconstructietekening en -berekening op stellen. Om die reden is het belangrijk na te gaan of 

dit binnen de opdracht van de hoofdconstructeur is besloten. Dit lijkt een overbodige opmerking, maar het zal niet 

de eerste keer zijn dat dit niet is geregeld. Ook de expertise van staalconstructiebedrijven kan aanleiding zijn om de 

opzet van een staalskelet te wijzigen, waarbij organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn.  

1. Bestek en bestektekeningen: gelden als uitgangspunt voor dit controleplan. Deze stukken moeten compleet zijn. 

Bij de aanbesteding van een project accepteert een aannemer deze stukken of stelt nadere vragen om 

ontbrekende gegevens aan te vullen. Als de aannemer aanvullende vragen heeft gesteld, is het mogelijk dat 

deze aanleiding zijn voor een Nota van Wijzigingen op het bestek. Bij ontwerpen met een staalskelet kan de 

staalconstructie als een separate bestektekening zijn bijgevoegd.  

2. Werktekeningenfase: doorgaans zal de constructeur of staalleverancier de werktekeningen maken van een 

staalskelet. Veelal zal hij ook de basis van het skelet hebben aangereikt ten behoeve van de bestektekeningen 

van de architect. Soms wordt het produceren van werktekeningen aan een aannemer overgelaten, dit kan een 

bestekseis zijn. De aannemer zal dan ongetwijfeld zijn deskundigen inzetten, bijvoorbeeld de leverancier van de 

staalconstructie. Als dit het geval is, zal ten minste moeten worden nagegaan of de aanwezige detaillering 

voldoende basis geeft voor de uitwerking van de tekeningen. Ontbreken belangrijke details, dan moet de 

hoofdconstructeur toch de richting aangeven waarlangs het plan verder kan worden ontwikkeld. Het is een goed 

gebruik om de hoofdconstructeur eindverantwoordelijke te maken voor alle constructieberekeningen, dus ook 

die door derden vervaardigd worden. Dit houdt in dat de hoofdconstructeur alle constructietekeningen en  

-berekeningen van derden controleert. 

3. Productietekeningen: als de staalleverancier op basis van tekeningen van de constructeur productietekeningen 

gaat maken, dan is een sluitende controleronde nodig. Zowel de architect als de constructeur zijn partij in deze 

controleronde. Dit is ook van belang als de staalleverancier zelf werktekeningen maakt. Ontbrekende 

berekeningen moeten in dit stadium volstrekte helderheid verschaffen in de stand van zaken. Essentieel in deze 

fase is een correcte omschrijving van staalkwaliteit, afwerkingen, las- en boutmaten, zeeg en/of toog en wel of 

niet bevestigen van verankeringen (spouwankers). 

4. Sparingen: de benodigde sparingen vormen een apart onderdeel binnen de staalconstructie. Binnen de 

tekeningenprocedure moet ruimte worden gemaakt voor het opgeven van sparingen ten behoeve van de 

technische installaties. 

5. Goedkeuring tekeningen: bij een staalskelet van enige omvang moet wellicht goedkeuring van Bouw- en 

Woningtoezicht worden verkregen alvorens kan worden aangevangen met de montage. De bouwbegeleider kan 

dit bespreken met de constructeur. 
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6. Verfadvies: in dit stadium kan het van belang zijn dat een verfadvies wordt opgesteld met het oog op de 

voorbehandeling, en zeker met het oog op het afschilderen. De staalleverancier moet betrokken worden in het 

uiteindelijke advies, aangezien hij mogelijk beperkingen heeft met een applicatiemethode of voordelen heeft 

met betrekking tot inkoop bij bepaalde verffabrikanten. 

7. Thermisch verzinken: als onderdelen van de staalconstructie verzinkt moeten worden, dan gebeurt dat meestal 

niet bij het staalconstructiebedrijf maar elders. De bouwbegeleider kan overwegen de staalconstructie te (laten) 

keuren voordat deze wordt afgevoerd naar de verzinkerij (beoordeling laswerk e.d.). Een volgende keuring, 

nadat het verzinken gereed is, kan worden overwogen voordat de onderdelen worden aangevoerd op het 

project. Mochten er problemen zijn met het verzinken, dan kan door deze separate keuring tijdverlies worden 

beperkt. 

8. Werkplan: al of niet bestekmatig vereist, het loont in veel gevallen de moeite dat voor de staalconstructie een 

werkplan wordt gemaakt door de aannemer. Hij kan zelf zijn knelpunten in de voorbereiding aangeven en heeft 

zo grip op de voorbereiding en de volgorde van de uitvoering. Eventuele verankeringen en/of tijdelijke 

windverbanden kunnen hier worden beschreven.  

9. Inzet materieel: voor het geval de aannemer transportmaterieel wenst in te zetten op bestaande vloeren, moet 

vooraf worden aangetoond dat de belastingen die hiermee gepaard gaan toelaatbaar zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan heftrucks of kleine kranen.  

10. Veiligheid: met betrekking tot dit onderdeel moet de bouwbegeleider beschikken over het V&G-plan 

ontwerpfase. Hierin moeten de risico's staan aangegeven waar een aannemer vooraf rekening mee heeft moeten 

houden. Staan in dit plan geen bijzondere risico's vermeld, dan mag de bouwbegeleider ervan uitgaan dat het 

V&G-plan uitvoeringsfase zich richt op de productie, het transport en de wijze van aanbrengen.  

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan 

verlopen. De bouwbegeleider zal voor zichzelf vooraf een inschatting moeten maken of het beeld van zijn project 

overeenkomt met het voorbeeld. Zo niet, dan kan hij de planning aanpassen. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. (Constructieve) bestektekeningen gereed                    

2 Werktekeningen                    

3. Productietekeningen                    

4. Productie in fabriek                    

5. Voorbehandeling (verzinken)                    

6. Aanvoer op de bouw                    

7. Start montage                    
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Fig. 2 | Montage van staalskelet 

B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Controle in fabriek 

2. Controle onderdelen 

3. Niet-destructief onderzoek 

4. Oppervlaktebehandeling 

5. Maatvoering 

 

6. Werkplan 

7. Laswerk op de bouw 

8. Bouten en moeren 

9. Veiligheid 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Bij ingewikkelde staalconstructies of staalskeletconstructies zal de bouwbegeleider, voor het toezicht op 

dit constructieve deel, zich laten bijstaan door de hoofdconstructeur. Deze kan de kwaliteit van laswerk beoordelen 

en heeft meer inzicht in de juiste volgorde bij de montage. De hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor de 

constructie en moet hier formeel toezicht op houden. 

1. Controle in fabriek: het verdient aanbeveling om vooraf en tijdens de productie van de stalen liggers en 

kolommen een bezoek te brengen aan de fabriek. Naast de hoofdaannemer en de constructeur kan ook de 

inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht worden uitgenodigd voor dit werkbezoek. Dit bezoek is niet alleen 

nuttig om een indruk te krijgen van de fabriek, het kan ook noodzakelijk zijn om onderdelen te keuren alvorens 

deze een conservering krijgen. 

2. Controle onderdelen: belangrijk 

onderdeel van de controle is de 

kwaliteit van het staal zelf. In 

veel bestekken wordt verwezen 

naar de opgave van de construc-

teur. Dit moet voor de bouwbe-

geleider de bron zijn voor zijn 

project. Een ander belangrijk te 

controleren onderdeel is het 

laswerk. Ook hiervan moeten de 

afmetingen zijn vastgelegd. 

Echter, de minimale lasafmeting 

is 4 mm.  

3. Niet-destructief onderzoek: als 

het bestek dit aangeeft, moeten 

lassen worden onderworpen aan 

een niet-destructief onderzoek. 

Er zijn 5 onderzoeksmethoden: 

- visueel 

- magnetisch 

- penetratie met een vloeistof 

- ultrasoon 

- röntgen 

Ook als het bestek dit niet aangeeft kan er reden zijn om dit te verlangen. Een en ander in overleg met de 

constructeur.  

 

 



  CONTROLEPLAN STAALSKELET 25.31 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 7 - 10 

4. Oppervlaktebehandeling: meest gebruikelijke systemen zijn thermisch verzinken en het aanbrengen van 

coatings. Beide systemen kennen hun eigen voorbehandelingen zoals reinigen door stralen en ontvetten en zijn  

bedoeld als eindafwerking. Ook kan een schildersysteem worden toegepast. In dat geval moet een verfadvies 

worden opgesteld. Als onderdelen in een vochtig milieu zijn gepositioneerd, dan is het van belang om na te 

gaan welke eisen de gemeente hanteert. Een verfadvies kan ook voorzien in reparatievoorstellen, als  

coatings zijn toegepast.  

5. Maatvoering: in het bestek moet zijn aangegeven hoe groot de maatafwijkingen mogen zijn van de te stellen 

staalconstructie. Dit gegeven is ook een uitgangspunt voor de berekeningen en geeft inzicht in de 

nauwkeurigheid van de te stellen ankers. Geeft het bestek hierover geen uitsluitsel, dan moet alsnog een 

tolerantie worden vastgesteld in overleg met de aannemer en de constructeur. Bij het constateren van grotere 

maatafwijkingen moet de constructeur worden geïnformeerd. 

6. Werkplan: uit het opgestelde of nog op te stellen werkplan van de aannemer moet af te leiden zijn of, en zo ja, 

hoeveel hulpconstructies nodig zijn voor het stellen van de staalconstructie. Vandaar het belang van een 

werkplan, specifiek voor dit onderdeel. Ook tijdelijke onderstempeling behoort te zijn omschreven. De 

constructeur zal goedkeuring moeten geven op dit werkplan. 

7. Laswerk op de bouw: het is niet overdreven dat wordt gevraagd naar een lasdiploma van de lasser. Lassen doet 

men niet zomaar, dit vereist vakmanschap en ervaring. Denk vooral ook aan het conserveren van laswerk. 

8. Bouten en moeren: ook voor deze verbindingen geldt dat zij moeten zijn berekend door de constructeur. Dit 

geldt niet alleen voor de afmetingen, maar ook voor de sterkte. Let ook op de kracht waarmee deze bouten 

aangedraaid moeten worden! Hoe kan dit gecontroleerd worden? Bespreek dit met de aannemer. 

9. Veiligheid: dit onderdeel is belangrijk genoeg om hier separaat aandacht aan te besteden in de voorbereidingen, 

bijvoorbeeld tijdens een werkvergadering. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten voor het 

aanbrengen van een staalskelet maar voor één uitleg vatbaar zijn. 



  CONTROLEPLAN STAALSKELET 25.31 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 8 - 10 

C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Staalkwaliteit bekend    

2. Kleurenstaat vastgesteld    

3. Verfbestek aanwezig    

4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

7. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

8. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

9. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

15. Gewichten inzetbaar materieel nagaan    

16. Werkvolgorde doorspreken, ondersabeling, windverbanden    

17. Brandwerende voorzieningen doorspreken    

18. Controle windverbanden op gevelopeningen    

19. Is er een werkplan ingediend ter controle    

20. Is het werkplan goedgekeurd    

21. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

22. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

23. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw  

   

24. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

25. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

26. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

27. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

28. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

29. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

30. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

31. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

32. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

33. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

34. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

35. Keuring aangevoerde onderdelen    

36. Juiste volgorde montageplan/werkplan    

37. Ondersabeling en windverbanden aangebracht    

38. Tijdelijke ondersteuningen aanwezig    

39. Stabiliteitswanden aangebracht, bijvoorbeeld metselwerk    

40. Hoofdmaatvoering van ankers en staalskelet correct    

41. Hoogtemaatvoering gecontroleerd    

42. Controle op zorgvuldig werken zonder beschadigingen    

D. Nacontrole    

43. Controle door aannemer na gereedkoming montage    

44. Herstel beschadigingen conform advies    

45. Verantwoord verwijderen tijdelijke windverbanden en 

ondersteuningen 

   

46. Alle bouten en moeren aanwezig en akkoord    

47. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

48. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 
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 Vervolg opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


