
Ondergetekenden,
1. De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs.
J.F. Hoogervorst;
2. De Ondernemersorganisatie Schoon-
maak- en Bedrijfsdiensten (OSB), verte-
genwoordigd door mevrouw mr. N.
Davelaar en de heer drs. H.J.G.M. van
Weerdenburg;
3. De Algemene Werkgevers Organisa-
tie Glazenwassersbedrijven (AWOG),
vertegenwoordigd door de heren J.
Klaverstijn en K. Stuyvers;
4. De Raad voor Onroerende Zaken
(ROZ), vertegenwoordigd door de
heren ir. M.T. Kooistra en ir. P.A.M.J.
Corbey;
5. Aedes Vereniging van Woningcorpo-
raties, vertegenwoordigd door de heer
drs. J.G. van Harten;
6. De Vereniging Eigen Huis, vertegen-
woordigd door de heer drs. H.J. van
Herwijnen;

Overwegende dat,
– bij de publicatie van het Document
Gevelonderhoud, uit reacties van de
branche, is gebleken, dat de daarin
opgenomen voorschriften niet in alle
gevallen hanteerbaar zijn, op grote
bezwaren van Opdrachtnemers stuiten
en bij onverkorte toepassing in alle
situaties, negatieve gevolgen hebben
voor de werkgelegenheid in de branche;
– procedures, werkmethoden en techni-
sche oplossingen, zoals die zijn vastge-
steld in het Supplement bij het Docu-
ment Gevelonderhoud en het
bijbehorende Convenant Glazenwas-
sersbranche tot uitvoeringsproblemen
bij Opdrachtgevers aanleiding geven;
– het Convenant Glazenwassersbranche
de Opdrachtgevers in eerste instantie
buiten beschouwing liet, terwijl deze
zich geconfronteerd zien met ingrij-
pende gevolgen en veelal hogere kosten;
– in besprekingen tussen de ondergete-
kenden is gebleken, dat overeenstem-
ming bestaat over de noodzaak om te
komen tot verbetering van de arbeids-
omstandigheden in de branche en dat
daartoe een extra inspanning geboden
is, met dien verstande, dat het mogelijk
moet blijven de werkzaamheden te ver-
richten, werkgelegenheid zo min moge-
lijk te schaden en Opdrachtgevers en
Opdrachtnemers in staat te stellen bin-

nen redelijke termijnen en tegen maat-
schappelijk aanvaardbare kosten nood-
zakelijke aanpassingen aan gebouwen
uit te voeren;
– de branche-organisaties bereid zijn:
a. een systeem van certificatie in stand
te houden binnen de branche;
b. een actuele (vak)opleiding binnen de
branche in stand te houden ten behoeve
van het werken volgens het Document
Gevelonderhoud en het Supplement;
c. nieuwe materialen te (laten) ontwik-
kelen, die het werken in de laatstge-
noemde situaties veiliger maken;
d. de beschikbare standaard risico-
inventarisatie, die als hulpmiddel dient
voor Opdrachtnemers om hun eigen
risico-inventarisatie te maken, verder
uit te bouwen en te verbeteren;
– de individuele Opdrachtnemers op
grond van artikel 4 van de Arbeidsom-
standighedenwet, verplicht zijn een
risico-inventarisatie en -evaluatie op te
stellen;
– met ingang van 1 januari 1998 de
Opdrachtnemer verplicht is zich tevens,
bij het maken van risico-inventarisaties,
te laten ondersteunen door een gecerti-
ficeerde arbodienst;
– de belanghebbenden zich inzetten
voor het op termijn integreren van het
Document Gevelonderhoud en het Sup-
plement tot één uitgave;
– de belanghebbenden hebben besloten
in verband met het vorenstaande een
nieuw Convenant te sluiten.

Komen het volgende overeen:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1: Definities

Convenant Gevelonderhoud
Voor zover hier wordt gesproken over
Convenant of Convenant Gevelonder-
houd, wordt hieronder begrepen dit
Convenant, met inbegrip van Bijlage A,
het geflexibiliseerde losbladige Docu-
ment Gevelonderhoud en het geflexibi-
liseerde losbladige Supplement.

Convenant Glazenwassersbranche
Met het Convenant Glazenwassersbran-
che wordt het Convenant Arbeidsom-
standigheden Glazenwassersbranche
bedoeld, dat in december 1997 door de

Stuurgroep Glazenwassen AWOG/OSB
en het Ministerie van SZW is onderte-
kend.

Document
Onder Document of Document Gevel-
onderhoud wordt de meest recente ver-
sie van het geflexibiliseerde losbladige
Document Gevelonderhoud verstaan,
uitgegeven door de Ondernemersorga-
nisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdien-
sten (OSB) en het Hoofd Bedrijfschap
Ambachten (HBA) en opgesteld door
een werkgroep van het Ministerie van
SZW.

Supplement
Onder Supplement wordt de meest
recente versie verstaan van de bijlage
bij het geflexibiliseerde losbladige
Document Gevelonderhoud

Beoordelingsrichtlijn
De Beoordelingsrichtlijn is een toet-
singskader voor zowel de beoordeling
of een gebouw voor een werkwijze uit
het Document is aan te passen als voor
technische innovaties met betrekking
tot Onderhoud aan gebouwen.

Nieuwe Gebouwen
Onder nieuwe gebouwen worden ver-
staan, te realiseren gebouwen waarvoor
de aanvraag voor de bouwvergunning
is ingediend vanaf een half jaar na
publicatie van het Convenant in de
Staatscourant.

Bestaande Gebouwen
Bestaande Gebouwen zijn gebouwen
die niet te kwalificeren zijn als Nieuwe
Gebouwen.

Monument
Een Monument is een Bestaand
Gebouw dat vermeld is op de lijst van
gemeentelijke, provinciale of rijksmonu-
menten.

Onderhoud
Onder Onderhoud wordt in dit Conve-
nant verstaan, het reinigen van de
gevels van een gebouw.

Groot Onderhoud
Onder Groot Onderhoud wordt ver-
staan, een ingrijpende wijziging aan de
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gevel van een gebouw waarvoor een
bouwvergunning moet worden aange-
vraagd.

Opdrachtgever
Met Opdrachtgever wordt de natuur-
lijke of rechtspersoon bedoeld voor
wiens rekening Onderhoud wordt ver-
richt.

Eigenaar
Met Eigenaar wordt de natuurlijke of
rechtspersoon bedoeld die het gebouw
waaraan Onderhoud wordt verricht, in
eigendom heeft. Opdrachtgever en
Eigenaar zijn in veel situaties niet
dezelfde natuurlijke of rechtspersoon.
Daarom wordt in dit Convenant waar
nodig een onderscheid daartussen
gemaakt.

Opdrachtnemer
Met Opdrachtnemer wordt de natuur-
lijke of rechtspersoon bedoeld die in
Opdracht en voor rekening van een
derde Onderhoud uitvoert.

Stichting Glaswas
De Stichting Glaswas is een door de
Stuurgroep Glazenwassen in het leven
geroepen stichting, waarbij de hierna te
noemen Meldpunt en Toetsingscommis-
sie zijn ondergebracht.

Meldpunt
Het Meldpunt is een administratief
onderdeel van de Stichting Glaswas.

Toetsingscommissie
De Toetsingscommissie is een inhoude-
lijk deskundig onderdeel van de Stich-
ting Glaswas dat desgevraagd en tegen
betaling van kosten richtinggevende uit-
spraken doet over aanvullende maatre-
gelen op het gebied van Onderhoud, en
alternatieve en/of nieuwe methoden en
technieken beoordeelt.
De Toetsingscommissie bestaat uit
onafhankelijke, onpartijdige deskundi-
gen die op persoonlijke titel in overleg
treden. De samenstelling van de com-
missie doet recht aan de bestaande
belangen ter zake van: arbeidsomstan-
digheden bij gevelreiniging; bouwkunde
en architectuur en technisch en finan-
cieel beheer van gebouwen.

Stuurgroep Glazenwassen
Een door de branche in het leven
geroepen commissie, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van de belangheb-

bende partijen, die zorg draagt voor de
uitvoering van dit Convenant, en die
ter zake overlegt met de Arbeidsinspec-
tie.

Hoofdstuk 2. Nieuwe gebouwen

Artikel 2. Regime voor Nieuwe 
Gebouwen
Voor het Onderhoud aan de gevel van
Nieuwe Gebouwen is het Document
onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 3. Bestaande gebouwen

Artikel 3. Regime voor Bestaande
Gebouwen
Voor het Onderhoud aan de gevel van
Bestaande Gebouwen die aan het
Document kunnen voldoen, of die
redelijkerwijs door middelen of aanpas-
singen geschikt te maken zijn voor de
toepassing van het Document, is het
Document – na eventuele aanpassing
van die gebouwen – onverkort van toe-
passing.
Zolang een Bestaand Gebouw niet is
aangepast overeenkomstig de vereisten
in het Document, kan Onderhoud aan
de gevel worden uitgevoerd op een
wijze, zoals beschreven in het Supple-
ment, echter pas na melding bij het
Meldpunt.

Artikel 4. Aanpassingen tijdens eerstvol-
gend Groot Onderhoud
Voor het Onderhoud aan de gevel van
Bestaande Gebouwen die niet voldoen
aan de vereisten in het Document en
die redelijkerwijs wel hieraan kunnen
worden aangepast, zullen uiterlijk tij-
dens het eerstvolgende Groot Onder-
houd aan de gevel van het betreffende
gebouw, doch uiterlijk voor 1 januari
2013, voorzieningen worden ingericht
conform de vereisten zoals vastgelegd
in het Document.

Artikel 5. Uitzondering voor Verenigin-
gen van Eigenaren
Bestaande Gebouwen met een woonbe-
stemming, waarbij de bewoners geza-
menlijk Eigenaar zijn van het gebouw,
zoals in het geval van een Vereniging
van Eigenaren, zullen worden aange-
past overeenkomstig de vereisten in het
Document en/of het Supplement tijdens
het eerste Groot Onderhoud aan de
gevel van het betreffende gebouw op of
na 1 januari 2002, doch uiterlijk vóór 1
januari 2013.

Artikel 6. Regime voor niet geschikt te
maken gebouwen
Aan de gevel van bestaande gebouwen,
die redelijkerwijs niet geschikt te maken
zijn voor toepassing van het Document,
is het Opdrachtnemers en/of Opdracht-
gevers voor onbepaalde duur toege-
staan, na risico-inventarisatie, melding
en verkregen toestemming van de Toet-
singscommissie, het Onderhoud uit te
voeren conform de regels, gesteld in het
Supplement. De uitspraak van de Toet-
singscommissie dient bij het werk aan-
wezig te zijn.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid
Opdrachtgever en Opdrachtnemer
De beoordeling van de vraag of een
object in aanmerking komt voor de in
dit Convenant genoemde regime van
maatregelen, is primair een verantwoor-
delijkheid van de Opdrachtnemer en/of
Opdrachtgever.

Hoofdstuk 4: Procedure van melding 
en beoordeling

Artikel 8. Procedure
Indien een Opdrachtnemer2 en/of
Opdrachtgever/Eigenaar op grond van
de door hem gemaakte risico-inventari-
satie en -evaluatie tot de conclusie
komt, dat een Bestaand Gebouw niet
middels een wijze uit het Document
kan worden gereinigd en daarop niet
zal of kan worden aangepast, moet het
Meldpunt daarvan in kennis worden
gesteld door middel van een ingevuld
standaardformulier. Deze melding dient
uiterlijk 1 1/2 jaar na de inwerkingtre-
ding van dit Convenant te geschieden.
Indien deze melding voor dat tijdstip
niet heeft plaatsgevonden, zal dit
gebouw niet volgens het Supplement
mogen worden bewassen.

Artikel 9. Taak Meldpunt
De taak van het Meldpunt is vastgelegd
in de punten 4, 5 en 8 van Bijlage A
van het Convenant.

Artikel 10. Taak Toetsingscommissie
De taak van de Toetsingscommissie ligt
vast in punt 6 van Bijlage A van het
Convenant.

Artikel 11. Convenantsorganisatie en
samenstelling Meldpunt en Toetsings-
commissie
De organisatie van het Convenant en
de samenstelling van het Meldpunt en
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de Toetsingscommissie is geregeld in de
punten 1, 2, 3 en 7 van Bijlage A van
het Convenant.

Artikel 12. Financiering
De financiering van het Convenant ligt
vast in de punten 9 en 10 van Bijlage A
van het Convenant.

Artikel 13. Beoordelingsprocedure
Voor de beoordeling van de vraag of in
bestaande situaties al dan niet blijvend
van de vereisten uit het Document mag
worden afgeweken, is een Beoordelings-
richtlijn opgesteld.

Artikel 14. Aanpassing Beoordelings-
richtlijn
Aanpassing van de Beoordelingsricht-
lijn is een taak van de Toetsingscom-
missie.

Artikel 15. Reeds gedane uitspraken van
de Toetsingscommissie
De reeds gedane uitspraken van de
Toetsingscommissie zullen aan de vast-
gestelde Beoordelingsrichtlijn worden
getoetst.

Hoofdstuk 5: Document en Supplement

Artikel 16. Aanpassingsprocedure
Met het oog op de mogelijkheid voor
innovatie ten aanzien van de technische
oplossingen en werkmethoden bij het
Onderhoud aan gevels, is er een aan-
passingsprocedure. Die houdt in dat
technische oplossingen en werkmetho-
den die een gelijkwaardig veiligheids-
en gezondheidsniveau bieden als die in
het Document en Supplement, ter
beoordeling aan de Toetsingscommissie
kunnen worden voorgelegd.

Artikel 17. Het gebruik van staande lad-
ders tot 1 januari 2002
Tussen enerzijds de Arbeidsinspectie en
anderzijds de werkgeversorganisaties
OSB en AWOG blijft verschil van
inzicht bestaan ten aanzien van de
maximale sportafstand. De branche
heeft toegezegd middels een nadere
onderbouwing aan te tonen dat een
afwijking van de huidige sportafstand
(0,3 meter) wenselijk is. Deze onder-
bouwing heeft tot doel te bevorderen
dat voor 1 januari 2002 een wijziging
van de normalisatienorm of een nieuwe
normalisatienorm wordt vastgesteld.
In afwachting van dit resultaat, doch
uiterlijk tot 1 januari 2002, is het toege-
staan te werken met:
l staande ladders met een maximum

sportafstand van 0,35 meter bij werk-
zaamheden aan alle gebouwen;
l staande ladders met een maximum
werkhoogte van 12,25 meter (3x14) bij
werkzaamheden aan Bestaande Gebou-
wen.

Artikel 18. Het gebruik van staande lad-
ders vanaf 1 januari 2002
Bij het gebruik van staande ladders is
de maximale werkhoogte 10 meter.
Indien zich een situatie voordoet als
genoemd in artikel 3 of 6 van dit Con-
venant is het toegestaan te werken met
ladders tot een maximale werkhoogte
van 12,25 meter. In dat geval zijn de
artikelen 8 tot en met 15 van dit Con-
venant van toepassing.

Artikel 19. Wederzijdse erkenning
In plaats van apparatuur of werktui-
gen, waarvan het gebruik is voorge-
schreven of toegelaten in dit Conve-
nant, mogen ook worden toegepast
apparatuur of werktuigen die rechtma-
tig zijn geproduceerd of in de handel
zijn gebracht in een andere lidstaat van
de Europese Unie, dan wel rechtmatig
zijn geproduceerd in een staat die partij
is bij de overeenkomst inzake de Euro-
pese Economische Ruimte en die ten-
minste aan gelijkwaardige technische en
veiligheids- en gezondheidseisen vol-
doen. Deze apparatuur of werktuigen
zullen via de onder artikel 16 genoemde
procedure in het Document en/of Sup-
plement worden opgenomen.
Als bewijs dat apparatuur of werktui-
gen voldoen aan de in dit Convenant of
de daarbij behorende bijlagen aangege-
ven technische normen, wordt mede
aangemerkt een keuringsrapport of ver-
klaring van goedkeuring, afgegeven
door een onafhankelijke keuringsinstel-
ling in een andere lidstaat van de Euro-
pese Unie, dan wel een staat die partij
is bij de overeenkomst inzake de Euro-
pese Economische Ruimte, indien dat
rapport of die verklaring is afgegeven
op basis van onderzoekingen, die ten-
minste aan gelijkwaardige eisen vol-
doen.

Hoofdstuk 6: Rol Arbeidsinspectie

Artikel 20. Rol Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie respecteert de uit-
spraken van de Toetsingscommissie.
Echter, zij dient zich gegeven haar
eigen zelfstandige verantwoordelijkheid,
als controleorgaan van de overheid en
met inachtneming van het gestelde in
dit Convenant, een eigen oordeel te

vormen over de toepassing van het
gestelde in dit Convenant. Bij inspectie
van concrete situaties zal de uitvoering
van het Convenant worden getoetst met
dezelfde Beoordelingsrichtlijn als
bedoeld onder artikel 13. Over deze
inspectiebevindingen zal periodiek naar
de Stuurgroep Glazenwassen worden
gerapporteerd.
De Arbeidsinspectie zal tijdens inspec-
tiebezoeken vanuit de wettelijke verant-
woordelijkheid beoordelen of:
l de Opdrachtnemer heeft voldaan aan
de verplichting tot het maken van een
risico-inventarisatie en -evaluatie;
l in de concrete situatie sprake is van
een object als genoemd in artikel 6 van
dit Convenant;
l de werkzaamheden worden verricht op
de wijze zoals omschreven in het
’Document Gevelonderhoud’ dan wel
het daarop tot stand gekomen supple-
ment.
Indien door de Opdrachtnemer en
Opdrachtgever/Eigenaar niet aan de
verplichtingen wordt voldaan, gaat de
Arbeidsinspectie conform het bepaalde
in dit Convenant over tot het reguliere
handhavingsbeleid. In situaties, waarin
de Opdrachtnemer of Opdrachtgever/
Eigenaar over een verklaring beschikt
van de Toetsingscommissie, waaruit
blijkt dat er sprake is van een object
zoals bedoeld in artikel 6 van dit Con-
venant en deze verklaring naar de
mening van de Arbeidsinspectie ten
onrechte is verstrekt, zal de Arbeidsin-
spectie, alvorens een definitief stand-
punt in te nemen, hierover overleg voe-
ren met de Toetsingscommissie. Indien
geen overeenstemming wordt bereikt, is
het oordeel van de Arbeidsinspectie
bepalend. De Arbeidsinspectie stelt de
betrokken Opdrachtnemer of
Opdrachtgever/Eigenaar daar schrifte-
lijk van op de hoogte en past het regu-
liere handhavingsbeleid toe. Onverlet
haar rechten in gevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht zal de Opdrachtne-
mer of Opdrachtgever een redelijke tijd
worden gegund om aanpassingen aan te
brengen.
Bij de beoordeling of er sprake is van
een object zoals bedoeld in artikel 6
van dit Convenant, zal de Arbeidsin-
spectie dezelfde Beoordelingsrichtlijn
als de Toetsingscommissie hanteren.
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Hoofdstuk 7: Looptijd

Artikel 21. Looptijd, wijziging, beëindi-
ging en tussentijdse opzegging
Dit Convenant treedt pas in werking
als door partijen overeenstemming is
bereikt over de te hanteren Beoorde-
lingsrichtlijn. De bestaande beoorde-
lingsmatrix zoals die door de Toetsings-
commissie is ontwikkeld, is hierbij voor
alle betrokken partijen een acceptabel
startpunt. Het Convenant Arbeidsom-
standigheden Glazenwassersbranche,
dat in december 1997 door de Arbeids-
inspectie en de branche organisaties
OSB en AWOG is ondertekend, komt
bij de ondertekening van het onderha-
vige Convenant te vervallen. Het Con-
venant heeft behoudens wijziging of
opzegging zoals hieronder beschreven
een looptijd tot 1 januari 2013.
Tussentijdse wijziging van het Conve-
nant kan drie oorzaken hebben:
a) Indien onvoorziene omstandigheden
opkomen die van dien aard zijn dat dit
Convenant billijkheidshalve behoort te
worden gewijzigd, dan wel die wezen-
lijke gevolgen hebben voor de uitvoe-
ring van dit Convenant, zullen partijen
over de noodzaak van wijziging van dit
Convenant in overleg treden. Indien het
overleg niet binnen 3 maanden tot
overeenstemming heeft geleid, mag elke
partij dit Convenant schriftelijk en met
inachtname van een opzegtermijn van 
3 maanden tussentijds opzeggen. Onder
een wijziging wordt mede verstaan de
situatie, dat andere dan de bij het Con-
venant betrokken partijen tot het Con-
venant willen toetreden.
b) Indien internationale verplichtingen
van kracht worden die betrekking heb-
ben op het veilig en gezond werken bij
Onderhoud, die op onderdelen andere
eisen stellen aan de werkwijze en de
gebruikte middelen dan in dit Conve-
nant, komen die verplichtingen – na
implementatie daarvan in de nationale
wetgeving – in de plaats van de
betreffende artikelen uit dit Convenant.
c) Alle betrokken partijen zijn van
mening dat er 2 jaar na de inwerking-
treding geëvalueerd moet worden om
na te gaan in hoeverre conform het
Convenant wordt gehandeld. Onder-
werpen van evaluatie zijn ook de wen-
selijkheid om het Document Gevelon-
derhoud en het Supplement te
integreren tot één uitgave en de besluit-
vorming over een volgend tijdstip van
evaluatie. Een uitkomst van de evalu-
atie zou kunnen zijn dat tot een aan-

scherping van de tekst van het Conve-
nant wordt overgegaan.
Onverminderd het hierboven bepaalde,
mag tussentijdse opzegging van dit
Convenant schriftelijk en met inacht-
name van een opzegtermijn van 3
maanden plaatsvinden indien:

a. een van de ondergetekenden van
mening is, dat een andere ondergete-
kende niet handelt conform de inhoud
van dit Convenant;
b. sprake is van zwaarwegende redenen,
hieronder in elk geval begrepen maat-
schappelijke en politieke ontwikkelin-
gen, die het niet voortzetten van het
Convenant rechtvaardigen.
Tussentijdse opzegging zal pas plaats-
vinden, nadat over de aanleiding daar-
toe overleg tussen de ondergetekenden
heeft plaatsgevonden.

Den Haag, 1 februari 1999.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
De Ondernemersorganisatie Schoon-
maak- en Bedrijfsdiensten (OSB),
vertegenwoordigd door:
H.J.G.M. van Weerdenburg
mevrouw N. Davelaar.
De Algemene Werkgevers Organisatie
Glazenwassersbedrijven (AWOG),
vertegenwoordigd door:
J. Klaverstijn.
K. Stuyvers.
De Raad voor Onroerende Zaken
(ROZ), vertegenwoordigd door:
M.T. Kooistra.
P.A.M.J. Corbey.
Aedes Vereniging van Woningcorpora-
ties, vertegenwoordigd door:
J.G. van Harten.
De Vereniging Eigen Huis, vertegen-
woordigd door:
H.J. van Herwijnen.

1 Het onderhavige convenant is ook onverkort van toe-
passing op de huisvesting van de rijksoverheid, conform
het desbetreffende kabinetsbesluit in het Beleidskader
Rijkshuisvesting 1999-2003 (Kamerstukken II 1998-
1999, 26212, nr. 1).
2 Opdrachtnemers hoeven het gebruik van staande 
ladders (3x14) tot aan 1 januari 2002 niet te melden 
bij het Meldpunt.

Bijlage A: Organisatie van het Meldpunt
en Toetsingscommissie
(Deze bijlage maakt deel uit van het
Convenant)

1) In het kader van de uitvoering van
het Convenant is de Stuurgroep Gla-
zenwassen het aanspreekpunt voor de
Arbeidsinspectie.Vertegenwoordigers
van andere betrokken organisaties
(Opdrachtgevers, Eigenaren en leden
van vakorganisaties) kunnen desge-
wenst lid worden van de Stuurgroep
Glazenwassen.
De status en bevoegdheden van de
Stuurgroep Glazenwassen worden vast-
gelegd en geformaliseerd.

2) De Stuurgroep Glazenwassen richt
Stichting Glaswas op waarin Meldpunt
en Toetsingscommissie zijn samenge-
voegd. Deze organisatie is een zelfstan-
dige en onafhankelijke rechtspersoon,
waarbij in de statuten onder andere is
vastgelegd:
– de relatie tussen Stuurgroep Glazen-
wassen en Stichting Glaswas;
– de procedures voor het behandelen
van meldingen aan het Meldpunt
(administratieve afhandelingsprocedu-
res, te gebruiken formulieren e.d.)
– de procedures voor het behandelen
van aanvragen aan de Toetsingscom-
missie;
– de verhouding tussen Meldpunt en
Toetsingscommissie;
– de besluitvormingsprocedure in de
Toetsingscommissie;
– de beroepsmogelijkheden  tegen uit-
spraken van de Toetsingscommissie;
– de financiering.

3) De Toetsingscommissie is samenge-
steld uit onafhankelijke deskundigen.
De Stuurgroep Glazenwassen nodigt
deskundigen op het gebied van Onder-
houd en arbeidsveiligheid uit lid te
worden van de Toetsingscommissie. Zij
zijn op persoonlijke titel lid van de
Toetsingscommissie. De leden van de
Toetsingscommissie zullen terzake van
hun werkzaamheden op generlei wijze
aansprakelijk kunnen zijn jegens welke
betrokkene dan ook. De samenstelling
van de Toetsingscommissie doet  recht
aan bestaande belangen ter zake van:
– arbeidsomstandigheden bij gevelreini-
ging;
– bouwkunde en architectuur;
–technisch en financieel beheer van
gebouwen.
Vertegenwoordigers van glazenwasorga-
nisaties en Arbeidsinspectie kunnen als
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waarnemer de vergaderingen van de
Toetsingscommissie bijwonen en desge-
vraagd advies uitbrengen.

4) Het Meldpunt vervult uitsluitend
administratieve, secretariële en archive-
rende functies ten behoeve van de Toet-
singscommissie. Primaire taken zijn
onder andere:
– informatievoorziening aan gevelreini-
gingsbedrijven, Opdrachtnemers en
Opdrachtgevers/Eigenaren.(aan de hand
van geaccordeerd materiaal zoals het
Document Gevelonderhoud, het Sup-
plement en de te hanteren richtlijnen
ter zake);
– registratie en archivering van meldin-
gen;
– voorbereiden van de vergaderingen
van de Toetsingscommissie.
Het Meldpunt registreert en archiveert
binnengekomen meldingen. Aanvragen
worden geadministreerd en ter beoorde-
ling aan de Toetsingscommissie voorge-
legd. Het Meldpunt handelt de uit-
spraak verder af en informeert
betrokkenen (er worden meldingsfor-
mulieren ontwikkeld, aangepast aan het
nieuwe Convenant).

5) Gebouwen die niet voldoen aan de
vereisten uit het Document Gevelonder-
houd worden gemeld aan de Stichting
Glaswas, tenzij blijvend wordt gewerkt
met behulp van een hoogwerker. Zo’n
melding is tweeledig.
Het ene deel komt voor de verantwoor-
delijkheid van de Opdrachtgever. Deze
verklaart dat het gebouw niet aan de
vereisten van het Document Gevelon-
derhoud voldoet. De Opdrachtgever
geeft tegelijkertijd een schatting van de
periode waarbinnen Groot Onderhoud
aan de gevel van het gebouw zal plaats-
vinden. Groot Onderhoud, met inbe-
grip van de voor het Onderhoud beno-
digde aanpassingen aan het gebouw, zal
in ieder geval vóór 1 januari 2013
plaatsvinden.
Het andere deel komt voor verantwoor-
delijkheid van de Opdrachtnemer die
verklaart volgens de vereisten uit het
Supplement bij het Document Gevelon-
derhoud te zullen werken.
Indien het werk om wat voor reden
ook aan een ander (glazenwas-)bedrijf
wordt gegund, meldt dit bedrijf
opnieuw dat conform het Supplement
bij het Document zal worden gewerkt.
De Opdrachtnemer (glazenwasser) is
verantwoordelijk voor de melding dat
zolang het betreffende onroerend goed

niet aan het Document Gevelonder-
houd voldoet, conform het Supplement
bij het Document Gevelonderhoud
wordt bewassen. Het blijvend bewassen
met een hoogwerker van het
betreffende onroerend goed is een
Documentsoplossing en behoeft niet te 
worden gemeld.
Indien een Eigenaar van mening is dat
in het kader van toekomstig Groot
Onderhoud zijn onroerend goed in
redelijkheid niet zodanig kan worden
aangepast dat conform het Document
Gevelonderhoud kan worden bewassen,
legt hij dat oordeel ter toetsing voor
aan de Toetsingscommissie. De Toet-
singscommissie doet binnen tien weken
ter zake een uitspraak. De aanvrager
kan binnen 3 maanden tegen deze uit-
spraak in beroep gaan.

6) De Toetsingscommissie beoordeelt
desgevraagd:
1. aanvragen om na Groot Onderhoud
en na 2013 volgens het regime van het
Supplement te mogen blijven werken.
De aanvrager geeft beargumenteerd aan
waarom niet aan het Document Gevel-
onderhoud kan worden voldaan. Rede-
nen kunnen zijn:
– er is sprake van een Monument;
– er is sprake van zwaarwegende
bezwaren (auteursrecht) van de archi-
tect/ontwerper of van de welstandscom-
missie tegen gebouwaanpassingen;
– er is sprake van redelijkerwijs niet
mogelijk te realiseren technische eisen;
– er ontstaat een onwenselijke situatie
ten aanzien van leefbaarheid of sociale
veiligheid;
– er is sprake van een onredelijke
financieel-economische investering, cri-
teria daarvoor zijn:
a) een benodigde investering van meer
dan 1% van de marktwaarde van het
gebouw (marktwaarde op basis van
recente taxatie);
b) de jaarhuur maal de kapitalisatiefac-
tor;
c) een benodigde investering die leidt
tot een toename van de woonlasten
(kale huur plus servicekosten) met meer
dan 1%;

Opmerking:
In principe wordt voorlopig voor de
beoordeling van technische mogelijkhe-
den de bestaande (door de Toetsings-
commissie ontwikkelde) matrix als uit-
gangspunt genomen; er wordt altijd
gewerkt conform de vereisten uit het
Supplement bij het Document Gevelon-

derhoud of eventueel via nog door de
Toetsingscommissie te accorderen
methoden.

2. toepassing van oplossingen die niet
in het huidige Document en Supple-
ment zijn opgenomen (flexibilisering).

3. situaties waarin niet aan het Docu-
ment en het Supplement kan worden
voldaan, kunnen voor advies aan de
Toetsingcommissie worden voorgelegd.

7) In principe kan de Toetsingscommis-
sie bij elke relevante organisatie worden
aangesloten. Het verdient echter voor-
keur de Stichting bij een onafhankelijk
administratief bureau te huisvesten.

8) Elke belangstellende kan bij het
Meldpunt het Document en Supple-
ment aanvragen (in de toekomst een
losbladig systeem). Op dat moment kan
er door het Meldpunt wel ’advies/infor-
matie’ worden gegeven over welke
documentatie het beste kan worden
aangevraagd of geraadpleegd.
Voor de beoordeling van de gestelde
vraag dienen expliciet geaccordeerde
documenten en richtlijnen te worden
gebruikt.

9) Met het oog op controle en handha-
ving van wet en regelgeving en de
afspraken in het Convenant, staan de
administratieve gegevens van de Stich-
ting tegen een bescheiden vergoeding
ten dienste van de Arbeidsinspectie.
10) Het Ministerie van SZW/Arbeidsin-
spectie neemt de (voor)financiering van
de werkzaamheden van Stichting Glas-
was voor haar rekening. Via een nog
nader te bepalen omslagsysteem  zullen
de kosten op de gebruikers worden ver-
haald, zodanig dat na beëindiging van
het Convenant de hele operatie – met
inbegrip van de kosten die voortvloeien
uit het bepaalde in punt 9 – voor het
Ministerie van SZW/Arbeidsinspectie
budget-neutraal is verlopen.

11) Het afsluiten van het Convenant
dient aan een groot publiek bekend te
worden gemaakt. Partijen zullen op
elkaar afgestemde persberichten uitge-
geven. De tekst van het Convenant zal
in de Staatscourant worden gepubli-
ceerd, evenals uitspraken van de Toet-
singscommissie. Partijen zullen in hun
eigen periodieken en vakbladen  uitge-
breid aandacht aan het Convenant
besteden.
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Bijlage B: Financiële aspecten Meldpunt en Toetsingscommissie
(deze bijlage maakt geen deel uit van het Convenant)

Voor de uitvoering van bepalingen in het Convenant Gevelonderhoud die betrekking hebben op administratieve verwer-
king en toetsing worden er kosten gemaakt door het Meldpunt en de Toetsingscommissie. Het uitgangspunt is echter dat
de beide gezamenlijk kostendekkend kunnen opereren. Bij wijze van rekenvoorbeeld geeft de onderstaande calculatie daar-
voor de financiële onderbouwing voor de eerste twee jaar.

Aannames: Geschatte kosten

De eerste twee jaar komen 15.000 meldingen binnen. Het glazenwasbedrijf 

en de namen en adressen van gebouwen moeten worden geregistreerd. 

Er zullen telefonische verificaties nodig zijn. Een bericht terug is niet 

nodig. Bij een geschatte behandelingstijd van 20 minuten leidt dat tot 

5000 mensuren tegen een tarief van 125 gulden per uur. f 625.000,-

Een secretaris van het Meldpunt en de Toetsingscommissie besteedt 

1000 mensuur per jaar tegen een tarief van 150 gulden per uur. f 300.000,-

De Toetsingscommissie besteedt jaarlijks zes halve dagen aan 

voorbereiding en zes halve dagen aan vergaderingen. f 125.000,-

Geschatte kosten voor de eerste twee jaren: f 1.050.000,-

Als het aantal aanvragen bij de Toetsingscommissie laag uitvalt en bijvoorbeeld de helft bedraagt, dan zou dat per mel-
ding neerkomen op zo’n 140 gulden 
(= f 1.050.000 / 7500). In verband met de hiervoorgenoemde aannames ligt het in de rede om 200 gulden als prijs op te
voeren voor uitspraken van de Toetsingscommissie. Zo kunnen de kosten van Meldpunt en de Toetsingscommissie worden
gecompenseerd. Bij de eerstvolgende evaluatie zal de haalbaarheid van deze begroting alsmede de hoogte van dit bedrag
onderwerp van bespreking zijn.
Voor aanvragen die betrekking hebben op nieuwe werkmethoden en technieken bij het glazenwassen, is het tarief van 200
gulden per aanvraag niet van toepassing. Om belangenverstrengeling en overbelasting van de Toetsingscommissie te voor-
komen worden die aanvragen doorgestuurd naar de Stuurgroep Glazenwassen. Die bepaalt vervolgens de wijze van behan-
deling. Zonodig wordt daarvoor een apart tarief bepaald.
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