
Waarom doet Schiphol dit?
Jouw veiligheid is onze zorg. We zien nu nog te vaak letsel aan handen, ogen en enkels. Met deze scherpere
regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) willen we het aantal veiligheidsincidenten en ongevallen
op Schiphol verder terug te dringen.

Waar moeten de PBM gedragen worden?
De PBM moeten gedragen worden door iedereen die bouw- of onderhoudswerkzaamheden doet en/of
technische gebieden of –ruimtes betreedt. Ook als je bezoeker bent moet je dus alle PBM dragen.
Geldt deze maatregel voor alle medewerkers, intern en extern?
De PBM-maatregel geldt voor iedereen. We willen zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen.

Hoe gaan we met gasten om die komen kijken op en in de gebieden?
Voor gasten en bezoekers in bouw- en onderhoudslocaties- of technische ruimten gelden dezelfde regels voor
PBM. Bezoekers gaan altijd onder begeleiding van een medewerker van het project naar binnen. Degene die jou
begeleidt, geeft je instructie over de PBM die gedragen moeten worden en de omstandigheden ter plaatse.

Hoe gaan we om met rondleidingen / bezoekers in de technische ruimte?
Tijdens rondleidingen of bezoek in de bouw- en onderhoudslocaties of technische ruimtes is het van belang dat
de bezoekers ook de verplichte PBM dragen. Bezoekers komen alleen in deze gebieden onder begeleiding.
Voor de technische gebieden van Bagage geldt dat er een stootcap gedragen moet worden. Zie hiervoor ook de
Golden Rule.

Moet je alle PBM ook dragen als je geen werkzaamheden uitvoert?
Ook als je geen werkzaamheden of inspecties uitvoert, zijn deze persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht
om te dragen.

Kan ik vrijstelling krijgen voor het dragen van PBM omdat het mijn werk moeilijker of gevaarlijker maakt?
Levert het dragen van PBM gevaar op tijdens het uitvoeren van specifieke handelingen tijdens je werk, dan meld
je dit bij je opdrachtgever. Dit moet je onderbouwen met een TRA (Taak Risico Analyse), zodat een verzoek voor
vrijstelling gedaan kan worden. Deze wordt beoordeeld door je opdrachtgever en daarna door de HSE Office
(Health, Safety & Environment Office) van Schiphol. Verzoeken om vrijstelling met als reden ‘de PBM zitten niet 
comfortabel’ of ‘ik voer zelf geen werkzaamheden uit’ worden niet gehonoreerd. Door het dragen van de PBM 
in een omgeving die geldt als bouw-, onderhoudslocatie of technische ruimte willen wij zorgen dat jij daar veilig 
kan verblijven.

Als wij een operationele ingebruikname hebben gedaan, dan blijven de bouwschotten staan om o.a. de
winkel in te richten. Moet je dan ook nog PBM gedragen te worden?
Ja, bij alle bouw- of onderhoudswerkzaamheden is het verplicht om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
te dragen.

Als er geen plafond-gerelateerde werkzaamheden meer zijn, kan dan de helmplicht kan worden opgeheven?
De helm blijft verplicht, ook als er niet meer aan het plafond gewerkt wordt. Als je de specifieke werkplek
verlaat maar binnen de afzetting van het werkgebied loopt draag je ook je helm.

Wie dragen de kosten voor de aanschaf van de PBM?
Je werkgever is verplicht vanuit de Arbowet om je persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken voor de

aard van de werkzaamheden.
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Ik heb privé PBM gekocht en deze voldoen nu niet meer aan de maatregel?
Het is verplicht om de juiste PBM te dragen voor je eigen veiligheid. Mochten je PBM niet meer geschikt
zijn, dan moet je ze helaas vervangen. Met vragen over de kosten van het aanschaffen kun je bij je
werkgever terecht. Ben je zzp’er, dan kun je het beste contact opnemen met je opdrachtgever.

Valt gehoorbescherming ook onder de standaard PBM?
Gehoorbescherming valt niet onder de standaard PBM. Het hangt af van de werkomgeving of situatie
wanneer gehoorbescherming verplicht is. Hierover word je geïnstrueerd door je opdrachtgever of de
projectverantwoordelijke op de bouwplaats of door je leidinggevende.

Gaat het PBM beleid niet te ver?
Schiphol heeft er bewust voor gekozen om een hoge veiligheidsstandaard te hanteren en PBM is daar
een onderdeel van. Door dit beleid creëert Schiphol een veilige (werk)omgeving.

Hoe lang is de transitieperiode?
De transitieperiode duurt van 18 februari tot 1 april. Zodra je over de juiste PBM beschikt, moet je ze
gaan dragen. Vanaf 18 februari word je hierop aangesproken. Vanaf 1 april kun je een sanctie krijgen als
je niet de juiste PBM draagt.

Hoe kan ik dit in zo’n korte tijd regelen?
Bestel de nieuwe PBM zo snel mogelijk. Het is van belang dat iedereen veilig werkt.

Wat is een TRA?
TRA staat voor Taak Risico Analyse. Voor het bepalen van mogelijke risico’s en het vaststellen van
beheersmaatregelen breng je je werkomgeving en werkzaamheden in kaart. Voor het bepalen van de
juiste PBM gebruik je deze tool om te bepalen of het standaardpakket voldoende is of uitgebreid moet
worden. De TRA wordt opgesteld door een V&G- of KAM coördinator van het werk.

Wie is mijn aanspreekpunt als ik vragen heb?
Degene die jou opdracht heeft gegeven en aanstuurt voor het uitvoeren van werkzaamheden is je eerste
aanspreekpunt.

Ik wil PBM bestellen, waar kan ik dat doen?
Je kunt bij je eigen werkgever terecht voor het bestellen van PBM.

Ik ga een bouw- of onderhoudslocatie betreden, hoe kom ik aan de juiste PBM?
Via je werkgever, opdrachtgever of je begeleider op locatie ontvang je instructie over welke PBM
gedragen moeten worden op je locatie

Ik draag steunzolen en heb gehoord dat je deze vanwege invloed op de werking van de
veiligheidsschoen hierin niet mag gebruiken. Hoe kan ik speciale veiligheidsschoenen voor mijn
voeten bestellen?
Bij het dragen van steunzolen adviseren wij om speciale veiligheidsschoenen te bestellen, in overleg met
je werkgever.

Ik draag een bril, is hier een speciale veiligheidsbril voor te verkrijgen?
Er is een overzetbril verkrijgbaar. Overleg dit met je werkgever.

Ik ga alleen maar een inspectie uitvoeren/ik ga alleen maar werk opnemen/een vergunning
uitschrijven. Moet ik dan ook handschoenen dragen?
In alle gevallen draag je je PBM. Voor wat betreft de handschoenen: voor alle type werkzaamheden zijn
er geschikte handschoenen beschikbaar, dus ook voor het schrijven. Check dit bij je werkgever.

Is dit een wijziging in mijn contract?
De aanpassing van de PBM is geen contractwijziging. Het betreft een aanpassing van de Schiphol-regels


