
CONTROLEPLAN SCHILDERWERK OP NIEUW HOUT 46.31 

 

 © 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 1 - 9 

00  

Inhoud 

 

A | Organisatie P2 

B | Techniek P5 

C | Inspectielijst P7 

CONTROLEPLAN 46.31 

Schilderwerk op nieuw hout 

www.controleplannen.nl 

 

Over dit controleplan… 

 

Hout en verf zijn twee zaken die onvermijdelijk bij elkaar horen. Terwijl hout alleen maar is 

blijven groeien en in de loop der eeuwen niets is veranderd, kunnen we dat van verf niet zeggen. 

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als laatste grote verandering zijn de 

synthetische verven verboden voor binnentoepassing, als gevolg van voortschrijdend inzicht in de 

gezondheidszorg. De synthetische oplosmiddelen waren de grootste oorzaak van het  

OPS-syndroom en zijn sinds 2000 verboden. Voor het materiaal hout, met name voor toepassing 

bij kozijnen, zijn veel vervangende producten gevonden. Eerst staal, later aluminium en tenslotte 

kunststof. Toch worden nog veel producten van hout toegepast die vaak een of andere vorm van 

afwerking nodig hebben. De afwerking is verf, beits of lak. Dit controleplan geeft inzicht in een 

logisch bouwproces als het gaat om het toepassen van verfproducten.  
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I. Ontwerp 

INLEIDING – Bij nieuw hout denken we onder andere aan nieuwe kozijnen, trappen, aftimmerlatten, multiplex 

beplating. Ook complete gevelelementen zijn tegenwoordig weer in de belangstelling. Bij de meeste architecten is 

voldoende basiskennis aanwezig om tot een minimale bestekomschrijving te komen. Daarnaast wordt in vrijwel alle 

gevallen een schildersadvies verlangd, dat na goedkeuring prevaleert boven het bestek. 

1. Besteksomschrijving voor nieuw hout: allereerst moet een keuze gemaakt worden voor een transparant systeem 

(lak, transparante beits of transparante olie) of een dekkend systeem (verf of dekkende beits). Verder moet 

onderscheid worden gemaakt in een voorbehandeling in een fabriek en een eindbehandeling in het werk. De 

eindbehandeling kan verschillen in een afwerking voor binnen en voor buiten. Tegenwoordig wordt een 

plamuurlaag bijna niet meer voorgeschreven, dit is sterk kostenverhogend en kwalitatief minder sterk dan verf 

op verf. De nerf van het hout mag ook gezien worden. Naast deze keuzes moeten ook laagdiktes worden 

aangegeven, de glansgraad, de kleur, verffabrikant en type verf. 

2. Kleurenstaat: een kleurenstaat moet eigenlijk al bij de start van het project bekend zijn. Het maakt voor de 

behandeling in de timmerfabriek veel uit als men weet dat kozijnen een donkere eindlaag krijgen en er maar 1 

laag in het werk wordt aangebracht. In dat geval zal ook de grondlaag donker moeten zijn.  

3. Transparante systemen: de architect dient zich te 

realiseren dat hij met het voorschrijven van een 

transparant systeem de toekomstige eigenaar van 

een project opzadelt met een hoge 

onderhoudsfrequentie. Transparante lakken en 

beitsen vragen in theorie soms 1 maal per 2 jaar 

onderhoud, maar in de praktijk is ieder jaar 

aandacht nodig voor de laklagen. Laat u niet 

verleiden door verhalen dat onderhoud slechts 

eenmaal per vijf jaar nodig is.  

4. Verfadvies: in het bestek dient te worden opgeno-

men dat een verfadvies moet worden opgesteld. Dit 

verfadvies dient te voorkomen dat een onvolledige 

besteksomschrijving in de uitvoering tot misver-

standen kan leiden. Het heeft echter ook met 

garanties te maken. Het verfadvies wordt door de 

verfleverancier opgesteld en dient samen te gaan 

met productomschrijvingen van de voorgeschreven 

materialen. 

Fig. 1 | In het bestek dient te worden opgenomen dat een verfadvies 

dient te worden opgesteld. 
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II. Financiën 

INLEIDING – Als binnen het bestek alle onderdelen goed staan omschreven, zijn er geen verrekeningen te 

verwachten met het schilderwerk. Er kan nog een discussie spelen met het aantal lagen dat in de timmerfabriek 

wordt aangebracht en het aantal lagen dat in het werk wordt aangebracht. Stel dat in totaal sprake is van een 

drielaags systeem. De bouwbegeleider zal proberen om 2 van de 3 lagen op de timmerfabriek te laten aanbrengen. 

Immers, het hout is gedroogd en nog onbeschadigd en de wijze van aanbrengen is beter onder controle. 

1. Verrekening meer- en minderwerk: eventuele discussies over een gewijzigde opzet van het schilderwerk dienen 

voor aanvang van de werkzaamheden in de timmerfabriek te worden gevoerd en afgerond.  

2. Toepassing profielen: nagegaan moet worden of het bestek voorziet in de juiste materialen voor 

beglazingsprofielen zoals EPDM of rubber. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – Binnen de schildersbranche is men gewend aan de strenge regelgeving op het gebied van etikettering 

op de verfbussen. Deze moet voldoen aan EU-richtlijnen. De bouwbegeleider heeft niet zozeer met de controle van 

deze richtlijnen te maken, maar dient wel kennis te hebben van het bestaan van deze regels. 

1. Gevarencodes: men onderscheidt de volgende gevarencodes: 

- F: licht ontvlambaar; 

- T: giftig; 

- Xn: schadelijk; 

- C: corrosief; 

- Xi: irriterend; 

- O: oxiderend; 

- N: Milieugevaarlijk; 

2. Naamsvermeldingen: naast de gevarencodes worden ook nog letters gegeven aan zinnen/naamsvermeldingen. 

Voor een volledig overzicht van alle zinnen kunt u het beste een verfvademecum raadplegen. Men onderscheidt 

de volgende zinnen/aanduidingen: 

- R: (Risk) zinnen die specifieke risico's aangeven van gevaarlijke verfproducten; 

- S: (Safety) zinnen die aanbevelingen inhouden om het product zo veilig mogelijk te verwerken; 

- P: speciale waarschuwingszinnen. 

3. Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer: vanaf 1 december 2000 zijn op inrichtingen voor onder andere 

schildersbedrijven nieuwe milieuregels van toepassing. De milieuregels komen voort uit de Wet milieubeheer en 

zijn opgenomen in een zogenaamde algemene maatregel van bestuur (AMvB), getiteld 'Besluit bouw en 

houtbedrijven milieubeheer'. Met name afvalscheiding is hierin opgenomen. 

4. V&G-plan: voor de uitvoering van groot onderhoud op het gebied van schilderwerk wordt een V&G-plan 

verlangd. Met name dient aandacht geschonken te worden aan het veilig achterlaten van steigermaterieel en de 

opslag van brandbare materialen. Koffie drinken en schaften in de ruimte waar de verfbussen staan opgeslagen 

is echt verleden tijd. 

5. OPS: met betrekking tot OPS (Organisch Psycho Syndroom) is een Arbo-convenant opgesteld. De 

bouwbegeleider dient zich ervan bewust te zijn dat oplosmiddelen, met name in verfproducten, schadelijk zijn 

voor de gezondheid. In het convenant zijn afspraken vastgelegd waaraan schildersbedrijven zich dienen te 

conformeren. 

6. Garantieverklaring: bij de opdrachtverlening dient een concept-garantieverklaring te worden bijgevoegd zodat 

het schildersbedrijf vooraf weet aan welke garantievoorwaarden zijn werk dient te voldoen. 

 

 



CONTROLEPLAN SCHILDERWERK OP NIEUW HOUT 46.31 

 

 © 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 4 - 9 

IV. Organisatie 

INLEIDING – Het proces dat bewaakt moet worden inzake het schilderwerk voor nieuw hout is eigenlijk vrij simpel. 

Uitgangspunt is het bestek. De daarop volgende stap is het opvragen van een gedegen verfadvies. De 

bouwbegeleider zorgt voor een goede ondersteuning en controle door de verfleverancier. Alle voorbereidingen zijn 

hiermee afgehandeld en zouden moeten leiden tot een goed eindresultaat. 

1. Bestek: een controle van het bestek is niet onbelangrijk. Het bestek is de basis van een nog op te vragen 

verfadvies en dient alle onderdelen te bevatten die op de een of andere wijze geschilderd moeten worden. In dit 

verband willen we wijzen op de werkzaamheden van nevenaannemers, bijvoorbeeld de installateurs. Er zullen 

ongetwijfeld onderdelen van de installaties in het zicht komen die geschilderd moeten worden. Het bestek dient 

hierin te voorzien, of de deelbestekken moeten voor de omschrijving verwijzen naar het bouwkundige bestek. 

2. Verfadvies: dit dient in werking te worden gezet door de verfleverancier. De keuze van de fabrikant moet dan 

eigenlijk niet meer ter discussie staan. En toch kan het gebeuren dat het advies van de verffabrikant niet 

toereikend of volledig is, of dat niet kan worden voldaan aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld als er sprake is van 

een brandwerende voorbehandeling waarbij de verffabrikant geen hechtingsgarantie wil verstrekken. Het kan 

dus voorkomen dat een ander verffabrikant moet worden gekozen. In dat geval dient een nieuw verfadvies te 

worden geschreven. Het advies dient alle toe te passen houtsoorten te beschrijven, met name eventuele 

alternatieven die voortvloeien uit de FSC-eis. Ook de timmerfabriek dient betrokken te worden bij het opstellen 

van dit verfadvies. Mogelijk hebben zij vaste leveranciers voor verfproducten. 

3. Controle tijdens de uitvoering: de eerste behandelingen vinden meestal plaats in de timmerfabriek. Hier dient 

dus ook de eerste controle plaats te vinden. In overleg met de verffabrikant kan worden afgesproken wie deze 

controle zal uitvoeren. Wellicht dat de bouwbegeleider de eerste keer zal willen bijwonen om een indruk te 

krijgen van de kwaliteit van het timmerwerk. De fasen daarna, het transport naar de bouwplaats, de tijdelijke 

opslag en de eventuele beschermingsmaatregelen, nadat de elementen in het werk gesteld staan, moeten 

worden besproken met de aannemer. Aluminium onderdelen dienen goed beschermd te worden tegen 

vervuiling door cement.  

4. Laagdiktemetingen: zowel nat als droog zijn de verflagen te meten. Het verdient aanbeveling deze metingen te 

laten uitvoeren door de verffabrikant omdat de rapportage onderdeel kan zijn van een eindconclusie.  

5. Kleuren: indien 2 lagen op het werk worden aangebracht, moet worden afgesproken dat de lagen onderling van 

tint verschillen. Hiermee wordt duidelijk zichtbaar gemaakt dat de onderdelen inderdaad 2 keer zijn behandeld. 

Niet alleen voor de bouwbegeleiders maar ook voor de schilders is dit praktisch. 

 

 

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 dienen te 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. Controle bestek op compleetheid                    

2. Kleurenstaat                    

3. Opstellen verfadvies                    

4. Start behandeling timmerfabriek                    

5. Start schilderwerk op de bouw                    
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Aandachtspunten 

INLEIDING – Alle bouwbegeleiders zijn inmiddels vertrouwd met het verbod van synthetische verven voor 

binnentoepassing. De reden van dit verbod heeft alles te maken met gezondheid. De oplosmiddelen die vrijkomen 

bij de verwerking en droging van deze verven hebben een verhoogd risico voor het krijgen van OPS (Organisch 

Psycho Syndroom). Als het gaat om kwaliteit vinden velen dat een verarming. In veel gevallen ervaart men dat er bij 

een vochtig binnenklimaat met een watergedragen verf geen goede kwaliteit kan worden bereikt. Op zich is dat een 

terechte constatering, ware het niet dat bij hetzelfde binnenklimaat ook minder goede resultaten werden bereikt 

met de traditionele verven. 

1. Luchtvochtigheid: lucht kan een 

bepaalde hoeveelheid waterdamp 

bevatten. Warme lucht bevat dit 

meer dan koude lucht. We 

spreken van de relatieve 

vochtigheid (RV) van de lucht. De 

officiële definitie van RV is: de 

hoeveelheid waterdamp die lucht 

bij een bepaalde temperatuur 

bevat, gedeeld door de maximale 

hoeveelheid waterdamp die de 

lucht bij dezelfde temperatuur 

kan bevatten maal 100. Bij een RV 

van 100% is de lucht dus 

verzadigd van waterdamp en kan 

de waterdamp gaan condenseren 

op koudere vlakken. We spreken 

dan over de term: dauwpunt. 

Stalen kozijnen zijn in dit kader 

een van de eerste onderdelen waar de condens zich aftekent. Ieder verftechnisch vademecum beschikt over een 

tabel waarin de relatie tussen dauwpunt, luchttemperatuur en relatieve vochtigheid is af te lezen. Ook in de 

zomer kan de relatieve vochtigheid zo hoog zijn dat op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld ’s morgens vroeg, 

niet geschilderd mag worden.  

2. Temperatuur: niet alleen de luchtvochtigheid is van invloed op de kwaliteit van het schilderwerk, ook de 

temperatuur. Deze is belangrijk voor het moment van aanbrengen van verflagen. In principe is het mogelijk te 

schilderen bij temperaturen net boven 0 ºC, mits de temperatuur van het te schilderen oppervlak zich boven het 

dauwpunt bevindt. Bij watergedragen systemen geldt echter een minimale temperatuur van 7 ºC. Daaronder 

vindt geen filmvorming plaats. Bovendien moeten de productomschrijvingen worden aangehouden voor wat 

Fig. 2 | In de zomer kan de relatieve vochtigheid zo hoog zijn dat op bepaalde tijdstippen, 

bijvoorbeeld ’s morgens vroeg, niet mag worden geschilderd 
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betreft de minimale én de maximale verwerkingstemperaturen. Want het kan ook te warm zijn om kwalitatief 

goed schilderwerk te maken. Als het warmer wordt dan 30 ºC geldt voor een aantal producten dat de kritische 

grens is bereikt. Voor alle producten geldt bovendien: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de verf stofdroog 

is.  

3. Vochtigheid ondergrond: bij nieuwbouwprojecten komt de schilder als een van de laatste onderaannemers zijn 

werkzaamheden verrichten. Voorafgaand aan zijn komst zijn er een aantal bewerkingen geweest die het nodige 

vocht in het project hebben toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de stukadoor. Met name in de winter, waarbij 

de temperaturen laag zijn, kan dit bouwvocht moeilijker uit de woning of het kantoorpand. Er kan zelfs een 

relatieve vochtigheid aanwezig zijn van meer dan 100% en dus condensatie op de koude vlakken, bijvoorbeeld 

het glas. In dat geval kan er dus niet worden geschilderd. Extra verwarming en/of ventilatie is noodzakelijk om 

de RV te verlagen. 

4. Verfsystemen: nog te weinig wordt er rekening gehouden met het bouwfysisch gedrag van een woning tijdens 

de bewoning. Bijna altijd is de luchtvochtigheid binnen de woning hoger dan buiten. Dit komt omdat mensen 

vocht produceren dat normaal gesproken door goed ventileren moet worden afgevoerd. De hogere 

luchtvochtigheid zal binnen de woning gedeeltelijk worden opgeslagen in alle aanwezige materialen van vloer, 

wanden, plafonds en interieur. Dus ook in de houten gevelkozijnen. Er vindt een continu damptransport plaats 

van binnen naar buiten. Een gevolg is dat de kozijnen meestal een hoog vochtigheidspercentage kennen, 

afhankelijk van het seizoen. Vanuit dat oogpunt is de meest ideale situatie dat binnen een waterdamp-dichter 

systeem wordt toegepast en buiten een damp-opensysteem. In de praktijk zien we echter dat bouwkundige 

elementen zoals kozijnen in de timmerfabriek met een en hetzelfde product worden behandeld. Door 

toepassing van een watergedragen alkydemulsieverf binnen kunnen we een nog enigszins dichte 

waterdamplaag aanbrengen. 

5. Voorbehandeling in de fabriek: kozijnen mogen de fabriek niet verlaten zonder een voorbehandeling. Deze 

voorbehandeling dient echter omschreven te zijn in een verfadvies en dient onderdeel te zijn van een totaal 

verfsysteem. Dat betekent dat een verfadvies al vrij snel gemaakt dient te zijn. Het komt voor dat de 

timmerfabriek voorstelt om twee lagen met een bepaalde dikte, conform bestek, in één behandeling aan  

te brengen. De totale laagdikte voldoet dan aan de twee besteksmatige lagen. Over het algemeen moet  

men daar terughoudend mee omgaan. Het risico dat plaatselijk een dunnere laag wordt aangebracht is 

aanwezig.  

6. Planning: de schilder wordt geconfronteerd met een hoge tijdsdruk, het project moet immers worden 

opgeleverd. Daarnaast zijn er nog vaak bouwvakkers aan het werk die hun achterstand moeten inhalen en die 

de nodige stof veroorzaken. Met name trappen die afgeschilderd moeten worden, en die de enige toegang 

vormen naar bovengelegen verdiepingen, hebben het zwaar te verduren. De bouwbegeleider kan hieraan weinig 

veranderen, maar dient erop toe te zien dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. 

7. Regen: het is logisch dat tijdens regen niet geschilderd kan worden op onderdelen die niet zijn afgeschermd. 

Men kan overwegen een regenscherm aan te brengen om zo door te kunnen schilderen. Er moet echter ook 

rekening worden gehouden met buien. Nat schilderwerk kan verregenen. In dit verband is de tijd waarna verf 

stofdroog is, belangrijk. Deze is per product verschillend. Zie hiervoor de verwerkingsvoorschriften. 

8. Beglazing: hoewel beglazing geen onderwerp van dit controleplan is, is een juiste uitvoering van het 

beglazingssysteem van groot belang voor de instandhouding van kozijnen en het schilderwerk. Bij 

watergedragen systemen dienen geen kunststof profielen gebruikt te worden die weekmakers bevatten. De 

voorkeur gaat uit naar EPDM of rubber profielen. 

9. Houtsoort: steeds vaker worden we geconfronteerd met de eis dat de toe te passen houtsoorten moeten 

voldoen aan de FSC-eis (Forest Stewardship Council). Voor het schilderwerk als zodanig maakt het niets uit.  

De hardhoutsoorten waar we vanuit het verleden mee gewerkt hebben, zijn soms in mindere mate voorhanden 

met een FSC keurmerk. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Merbau. Merbau kan uitbloedingsverschijnselen 

vertonen, waarbij een speciale behandeling noodzakelijk is. Er worden soms alternatieve houtsoorten 

aangeboden waarvan we het bestaan niet kenden. Het is dan ook lang niet altijd bekend wat het gedrag is  

van deze houtsoorten. De aannemer dient bij het aanbieden van een alternatieve houtsoort hierop bedacht te 

zijn. 
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10. Plamuren: een complete plamuurlaag wordt zelden meer toegepast. Meestal voorziet het bestek in het 

bijwerken en stoppen van gaatjes. Een onervaren schilder wil nog wel eens met een breed plamuurmes een klein 

gaatje stoppen. Het effect hiervan is dat bij een groot oppervlak de nerf van het hout verdwenen is. Dit doet 

afbreuk aan de visuele kwaliteit en is ook overbodig. 
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. Controle bestek op uitgangspunten en compleetheid    

2. Controle bestekken derden op schilderwerk    

3. Controle kleurenstaat    

4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

5. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

6. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

7. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

9. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

10. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

B. Voorbereiding    

11. Werkbezoek aan timmerfabriek, toegepast verffabrikaat    

12. Vaststellen verffabrikaat    

13. Opstellen verfadvies    

14. Beoordeling verfadvies, o.a. door architect    

15. Bespreken begeleiding door verffabrikant    

16. Bespreken klimaatcondities in relatie tot het seizoen    

17. Eventueel waterdichte bescherming aanbrengen    

18. Is er een werkplan ingediend ter controle    

19. Is het werkplan goedgekeurd    

20. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

21. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

22. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

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

24. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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

26. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

27. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    
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C. Uitvoering    

28. Controle verf van aangeleverde kozijnen    

29. Beschermende maatregelen tijdens de bouwperiode    

30. Schone, stofvrije ruimte voor aanvang schilderwerk    

31. Beoordeling eerste resultaten schilderwerk    

D. Nacontrole    

32. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

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

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


