Protocol toezicht en handhaving i.r.t. Covid-19
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
Door de Corona-crisis, en de daarvoor genomen maatregelen om de verspreiding van het
virus zo goed mogelijk te voorkomen, staan wij hier met elkaar voor aan de lat.
Om ook controles op bouw- en sloopactiviteiten en/of om toezicht en
handhavingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, is het ook nodig voor degenen die deze
werkzaamheden uitvoeren, dit op een zo verantwoord mogelijke wijze te doen.
De eerste versoepelingen in Nederland zijn inmiddels doorgevoerd waardoor de
verleiding wellicht ontstaat om de maatregelen om besmetting te voorkomen minder op
te volgen. Toch willen wij met dit protocol duidelijk aangeven dat het uitvoeren van
controles en het houden van toezicht alleen kan als iedereen zich aan de in dit protocol
opgenomen regels houdt. En houdt u daarnaast altijd aan de richtlijnen van het RIVM.
De volgende aandachtspunten gelden:

Aandachtspunten voor de organisatie en de
toezichthouder/handhaver zelf:









Ga alleen op fysieke controle als je zelf gezond bent en geen last hebt van een verkoudheid,
keelpijn, hoesten en/ of koorts.
Neem zelf ook voldoende afstand in acht (minimaal 1,5m) tot anderen. Geen fysiek contact
zoals handen schudden.
Was regelmatig je handen en hoest en/of nies in de binnenkant van je elleboog.
De werkgever zorgt er voor dat je als toezichthouder beschikt over reinigingsgel, doekjes en
wegwerphandschoenen.
Het is aan de toezichthouder zelf om te bepalen om een mondkapje te dragen tijdens een
inspectie.
Indien gebruik wordt gemaakt van een dienstauto ontsmet dan voor vertrek het stuur, de
versnellingspook en andere onderdelen waar tijdens het gebruik aan wordt gezeten. Bij het
verlaten van het dienstvoertuig tevens het stuur, de versnellingspook en andere onderdelen
ontsmetten.
Neem (je eigen) persoonlijke beschermingsmiddelen mee zoals veiligheidshelm, schoenen
en veiligheidsbril. Leen deze niet van anderen.

Aandachtspunten voor bezoek aan een bouwplaats/slooplocatie
(niet in gebruik zijnde)


Bel voor het geplande bezoek de vergunninghouder of indien bekend de uitvoerder op de
bouw van de te bezoeken bouw‐/slooplocatie om het bezoek aan te kondigen, en vraag of







mensen op locatie in de afgelopen periode risico’s hebben gelopen en/of klachten hebben
(gehad) in relatie tot Covid‐19.
Wordt aangegeven dat er op de bouw‐/slooplocatie geen personen met hierboven
genoemde klachten/risico’s aanwezig zijn dan kan de afspraak worden gemaakt, waarbij ook
een tijdstip wordt doorgegeven.
Bereid de inspectie van te voren goed voor. Op die manier kan de duur van de inspectie zo
kort mogelijk worden gehouden (gebruik eventueel een checklist waarop vooraf wordt
aangegeven waar op zal worden gecontroleerd).
Bij inspectie het aantal personen bij elkaar zo veel mogelijk beperken. Bijvoorbeeld alleen
met de uitvoerder.
Maak bij gebruik van trappen, ladders of andere elementen die moeten worden vastgepakt
gebruik van latex wegwerphandschoenen. Het Covid‐19 virus kan namelijk nog tot 9 dagen
actief zijn op staal of andere materialen.
Maak na de inspectie je persoonlijke beschermingsmiddelen en de gebruikte
inspectiemiddelen schoon met desinfecterende doekjes en was daarna je handen met
desinfecterende gel/zeep.

Aandachtspunten voor bezoek aan een woning, bedrijf of ander
gebouw dat in gebruik is













Bel voor het geplande bezoek de eigenaar/hoofdgebruiker van het gebouw en geef aan wat
de reden is waarom een inspectie dient plaats te vinden, en geef in overleg aan wanneer het
bezoek kan plaatsvinden.
Vraag of er in het gebouw mensen verblijven die in de afgelopen periode risico’s hebben
gelopen en/of klachten hebben (gehad) in relatie tot Covid‐19.
Mocht dit zo zijn, dan heeft het de voorkeur de inspectie tot een later moment uit te stellen.
Mocht dit niet zo zijn dan kan er een afspraak gemaakt worden.
Mocht er worden aangeven dat men geen externen over de vloer wil krijgen dan ga je daar
coulant mee om, maar onderzoek dan wel of dit wordt aangegeven op basis van verkeerde
redenen (denk aan vermoeden voor illegaal handelen e.d.).
Indien het nodig is om bij een controle een pand/gebouw/ruimten te betreden, vraag dan of
andere mensen/bewoners zo veel mogelijk de betreffende ruimte willen verlaten.
Bereid de inspectie van te voren goed voor. Op die manier kan de duur van de inspectie zo
kort mogelijk worden gehouden (gebruik eventueel een checklist waarop vooraf wordt
aangegeven waar op zal worden gecontroleerd).
Bij inspectie het aantal personen bij elkaar zo veel mogelijk beperken. Bijvoorbeeld alleen
met de eigenaar.
Maak bij gebruik van trappen, ladders of andere elementen die moeten worden vastgepakt
gebruik van latex wegwerphandschoenen. Het Covid‐19 virus kan namelijk nog tot 9 dagen
actief zijn op staal of andere materialen.
Maak na de inspectie je persoonlijke beschermingsmiddelen en de gebruikte
inspectiemiddelen schoon met desinfecterende doekjes en was daarna je handen met
desinfecterende gel/zeep.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij ook naar het protocol “Samen veilig doorwerken” van
de Rijksoverheid. Deze kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol‐samen‐veilg‐
doorwerken
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