
Hoe zit het nu echt in elkaar?

Werken op hoogte:
wetgeving en
juridische aspecten
Tijdens het ontwerp en de
bouw van veel gebouwen is
onvoldoende aandacht be-
steed aan de veiligheid waar
het werken op hoogte be-
treft. Om gevaarlijke situaties
en ongevallen te voorkomen
dienen de risico’s te worden
geïnventariseerd. De vraag is
vervolgens wie maatregelen
moet treffen: de opdracht-
gever of de aannemer? Tot
slot de vraag wie moet beta-
len. Henk van der Mark van
Stichting Veilig Dak zet uiteen
dat de regelgeving op dit
gebied helder is.

Bij kleine onderhoudswerkzaam-
heden is (collectieve) beveiliging
vaak te kostbaar en tijdrovend en
in veel gevallen wordt er dus zonder
veiligheidsvoorzieningen gewerkt,
hetgeen een strafbaar feit is en
beboet kan worden. Een en ander
leidt in toenemende mate tot het
aanbrengen van permanente vei-
ligheidsvoorzieningen op met name
platte daken.

Arbowetgeving
De huidige wetgeving is eigenlijk
het resultaat van reeds jarenlange
voortschrijding van de integratie
binnen Europa. In 1986 is de
Europese Kaderrichtlijn VGW op-
gesteld. In de VGW worden een
aantal aspecten betreffende veilig-
heid voor de betreffende lidstaten
vastgelegd. Hier volgen enkele

voorbeelden:

• Iedere werkgever moet een ver-
zuimbeleid voeren, erop gericht
om het verzuim als gevolg van
ongevallen en beroepsziekten te
voorkomen;

• Iedere werkgever moet alle risi-
co’s inventariseren die binnen
een bedrijf aanwezig zijn, op
basis waarvan hij maatregelen
kan treffen;

• Iedere werkgever moet zorg dra-
gen voor een calamiteiten organi-
satie;

• Ieder werkgever moet persoonlij-
ke beschermingsmiddelen ter
beschikking stellen.

De eisen als in de kaderrichtlijn
vastgesteld, zijn vertaald in de
nationale wet- en regelgeving van
de betreffende lidstaten. Bij ons is
dit de Arbo-wet.
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• ing. H. van der Mark,
Stichting Veilig Dak

Projectontwikkelaars en aanne-
mers staan in de praktijk niet te
trappelen om veiligheidsvoorzie-
ningen aan te brengen, mede
omdat het Bouwbesluit geen wette-
lijke maatregelen vereist. Arbo-
wetgeving is een vereiste voor
werkgevers en niet voor gebouwen.
In de regel worden eigenaren en
beheerders van gebouwen te laat
geconfronteerd met de knelpunten
die daardoor ontstaan. Het gevolg
is te vaak dat onderhoudsmensen
tijdens hun werkzaamheden een
reëel gevaar lopen, omdat er geen
veiligheidsvoorzieningen aanwezig
zijn, terwijl hun werkgever ver-
plicht is deze ter beschikking te
stellen.

Henk van der Mark, voorzitter Stichting Veilig dak
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Arbo-wet
De Arbo-wet omvat o.a.:

Algemene verplichtingen
werkgever:

A. Zorgen voor goede arbeidsom-
standigheden betreffende veilig-
heid, gezondheid en welzijn; 

B. Met de uitkomsten van de risico-
inventarisatie moet iedere werk-
gever een plan van aanpak op-
stellen in volgorde van de
arbeidshygiënische strategie;

C. Ongevallen en beroepsziekten
dienen door de werkgever te
worden gemeld en geregistreerd;

D.De werkgever moet voorlichting
en instructie geven over het
soort werk, over de gevaren bij
het werk en over hoe je deze risi-
co’s kunt voorkomen;

E. De werkgever moet zorgen dat de
geschikte persoonlijke bescher-
mingsmiddelen worden gebruikt.

Algemene verplichtingen
werknemer:

A. De werknemer is verplicht te
werken zoals van een goed werk-
nemer verwacht mag worden;

B. De werknemer is verplicht te
werken conform procedures en
instructies;

C. De werknemer is verplicht om
gevaarlijke situaties te melden;

D.De werknemer is verplicht om
persoonlijke beschermingsmid-
delen te gebruiken, indien dit
voorgeschreven is en de per-
soonlijke beschermingsmidde-
len ter beschikking worden ge-
steld;

E. De werknemer is verplicht om
deel te nemen aan doeltreffende
voorlichting en onderricht. 

De zorg voor de veiligheid, gezond-
heid en welzijn is volgens de wet
een gezamenlijke taak van werkge-
vers en werknemers. 

De samenwerking en het overleg
tussen de werkgevers en werkne-
mers heeft een belangrijke plaats
in de Arbo-wet. Dit overleg heeft
betrekking op veiligheid, gezond-
heid en welzijn. Hiermee wordt
bedoeld: werkoverleg over de
inhoud van het werk, de organisa-
tie van het werk, verhoudingen met
chefs, verhoudingen met collega’s,
ontwikkelingsmogelijkheden, fysie-
ke werkomstandigheden.

Toewijzen van toezicht-
houdende taken
In de Arbo-wet wordt de mogelijk-
heid genoemd om aan een of meer
werknemers toezichthoudende
taken op te dragen, indien de
werkgever niet zelf in staat is om
toe te zien op de naleving van de
Arbo-wet. Het gaat hierbij dus niet
om het toezicht houden van bij-
voorbeeld machines. Dit wordt in
de wet zelfs uitgesloten. De toe-
zichthoudende taken zijn te onder-
scheiden in: 

1. Toezicht op eigen personeel;

2. Toezicht op het personeel van
een andere leidinggevende func-
tionaris;

3. Toezicht op de bedrijfsmiddelen
waar mee wordt gewerkt.

Dit is een belangrijk wetsartikel
omdat in de praktijk van veel be-
drijven de deskundigheid ontbreekt
om toezicht te houden op de veilig-
heid. Wanneer de directeur en/of
juridisch verantwoordelijke nalaat
deze toezichthoudende taken te
delegeren, dan is hij zelf verant-
woordelijk voor de uitvoering van
alle maatregelen die de veiligheid
waarborgen. Overigens is het zo
dat slechts één werknemer kan
worden belast met eenzelfde taak. 

De redelijkerwijs
clausule
In de arbeidsomstandigheden wet-
geving wordt af en toe gebruik
gemaakt van de ‘redelijkerwijs
clausule’. De bedoeling van deze
clausule is om een afweging te
kunnen maken van de veiligheids-,
gezondheids-, en welzijnsbelangen
tegen andere belangen, waaronder
ook economische. Indien deze
‘redelijkerwijs clausule’ van toe-
passing wordt verklaard, zullen
met name de technische, operatio-
nele en economische haalbaarheid
van de maatregelen worden afge-
wogen tegen de mate van het door
de arbeid veroorzaakte gevaar voor
de veiligheid.

Wat betreft het aspect ‘technische
haalbaarheid’ moeten werkgevers
zich in beginsel houden aan de
erkende stand van de techniek,
met name die in de betreffende
bedrijfstak.

Bij de ‘operationele haalbaarheid’
wordt meer gekeken naar situaties
waarbij de maatregelen toch niet
worden genomen, omdat zij in een
ander opzicht de arbeidsomstan-
digheden van de werknemers weer
bedreigen of de productkwaliteit
beïnvloeden. Of… soms het aan-
brengen van voorzieningen meer
risico oplevert dan het risico zelf.

Als het gaat om financiële bezwa-
ren, zal in de praktijk met name
rekening worden gehouden met ‘te
hoge absolute kosten’ en verstoor-
de concurrentieverhoudingen. Be-
langrijk hierbij is dat het uitgangs-
punt in beginsel is dat het doelstel-
lingenniveau niet ter discussie
staat (het moet veilig uitgevoerd
worden), alleen de uitvoeringsmo-
gelijkheden in tijd en wijze worden
ter discussie gesteld. Men moet
dus aantoonbaar maken dat er
over de verwezenlijking van een
veilige werkplek planmatig is nage-
dacht. Dus ook hier is er noodzaak
tot analyse en inventarisatie.

Arbeidsomstandig-
hedenbesluit
In het Arbeidsomstandigheden-
besluit  zijn de materiële bepalin-
gen opgenomen:

In artikel 8.2 van het Arbeids-
omstandighedenbesluit wordt in-
gegaan op de beoordeling van per-
soonlijke beschermingsmiddelen
om de werkgever er toe te brengen
de meest doelmatige en passende
middelen te kiezen. Met deze be-
oordelingsverplichting wordt expli-
ciet aangegeven welke de aan-
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dachtspunten zijn die in ieder ge-
val onderdeel moeten maken van
de algemene inventarisatie en eva-
luatie van artikel 4 van de Arbo-wet.

In deze algemene inventarisatie en
evaluatie zal moeten worden aan-
gegeven welke  maatregelen zullen
worden genomen in verband met
de gevaren die de arbeid voor de
veiligheid, gezondheid en welzijn
van de werknemers met zich mee
brengt, en de samenhang daartus-
sen; een en ander overeenkomstig
artikel 3, eerste lid van de arbeids-
omstandigheden. Dit betekent, dat
de inventarisatie en evaluatie tot
de conclusie kan leiden dat per-
soonlijke beschermingsmiddelen
dienen te worden verstrekt. Het
gaat dan dus om de beoordeling
om tot een selectie van de maatre-
gelen te komen. 

Ten aanzien van de beoordeling
van de persoonlijke beschermings-
middelen zelf geeft artikel 8.2 een
procedure die als onderdeel van de
inventarisatie het sluitstuk vormt.
Het gaat dus om de beoordeling,
toegespitst op het gebruik van per-
soonlijke beschermingsmiddelen
in een bepaalde situatie. Hier hoort
dus duidelijk ook de beoordeling
van de aanwezige gevaren die ver-
bonden zijn aan:

A. De persoonlijke beschermings-
middelen zelf;

B. Het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen;

C. De combinatie van persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Arbobeleidsregels
In deze regels is neergelegd hoe de
arbeidsinspectie met meer globale
voorschriften uit de Arbo-wet en
het Arbo-besluit omgaat. Voor vei-
lig werken op daken is beleidsregel
3.16 van toepassing: doelmatige
voorzieningen moeten worden aan-
gebracht indien valgevaar van 2,5
meter of meer van toepassing is tij-
dens de arbeid. Dit zijn geen alge-
meen verbindende voorschriften.
Een werkgever mag andere maat-
regelen nemen dan in de beleidsre-
gels zijn voorgeschreven: indien
deze maatregelen ten minste het-
zelfde beschermingsniveau opleve-
ren als de beleidsregels voorschrij-
ven, zal de Arbeidsinspectie hier-
mee akkoord gaan.

Uitgangspunten
Uitgangspunten voor het veilig
werken op daken is het Arbo-
besluit en de Arbo-beleidsregel
3.16. Bij werkzaamheden op daken
met een valhoogte van 2,5 meter of
meer dienen onder andere de vol-
gende regels in acht te worden
genomen:

A. Indien het werken zich beperkt
tot werklocaties op 4 meter van
de dakrand of meer, kan men
zich beperken tot het aanbren-
gen van een markering op 4
meter van de dakrand;

B. Indien het werken zich beperkt
tot werklocaties op 2 meter van
de dakrand of meer, kan men

zich beperken tot het aanbren-
gen van een flexibele afzetting op
2 meter van de dakrand;

C. Indien men werkt binnen 2
meter van de dakrand, dienen
vaste valbeperkende voorzienin-
gen aan de dakrand geplaatst te
worden zoals leuningwerk of een
borstwering van ten minste 1
meter hoog;

D.De dakrand moet aan weerszij-
den van de toegang over een
lengte van 4 meter voorzien zijn
van een hekwerk of leuning van
ten minste 1 meter hoog en de
overstap van een ladder naar
het dak moet veilig zijn;

E. Collectieve bescherming geniet
de voorkeur boven persoonlijke
beschermingsmiddelen. Echter
bij kortdurende werkzaamhe-
den, zoals inspecties, klein on-
derhoud, werken aan de borst-
wering e.d mag gebruik gemaakt
worden van persoonlijke be-
schermingsmiddelen.

Dat collectieve voorzieningen de
voorkeur hebben boven persoonlij-
ke beschermingsmiddelen is niet
verwonderlijk, als men bedenkt dat
altijd al de zogenaamde arbeidshy-
giënische strategie van toepassing
was, namelijk een plan van aanpak
volgens artikel 3 van de Arbo-wet
die zegt:

Stap 1: Bron aanpak

Stap 2: Collectieve voorzieningen
gebruiken

Stap 3: Gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen gebruiken.

Verder zegt de wetgeving het vol-
gende:
Bij werkzaamheden van beperkte
omvang spelen financiële, techni-
sche en operationele afwegingen
een belangrijke rol in de keuze van
de veiligheidsvoorzieningen. In de
renovatie- en onderhoudsfase staat
men wat dit betreft voortdurend
voor een lastige keuze. Wanneer
permanente collectieve voorzienin-
gen ontbreken, heeft het gebruik
van een deugdelijke randbeveili-
ging de voorkeur boven het gebruik
van persoonlijke beschermingsmid-
delen. Maar dit is economisch
gezien niet altijd haalbaar. De aard
en omvang van de werkzaamheden
is dan wel van invloed op de keuze
tussen het aanbrengen van een
deugdelijke randbeveiliging en het
werken met vanggordels. Met
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betrekking tot de keuze tussen de
verschillende soorten veiligheids-
voorzieningen tegen valgevaar is
aan te bevelen dat het uitvoerende
bedrijf criteria formuleert ten aan-
zien van aard en omvang van de
werkzaamheden. De criteria wor-
den vastgelegd in de risico-inventa-
risatie en evaluatie (RI&E). Op
basis van deze criteria kan worden
gedacht aan het gebruik van per-
soonlijke beschermingsmiddelen bij
de uitvoering van de volgende
werkzaamheden.
• Dakinspecties
• Werken aan de borstwering
• Betimmeren van de dakrand
• Slopen van de dakrand
• Werken aan boeidelen
• Werken aan sparingen
• Vervangen dakpannen
• Werken aan dakgoot
• Reparaties
• Onderhoud dakkapel of dakraam
• Werken aan schoorsteen
• Monteren van prefab elementen

Op basis van een inventarisatie
(artikel 8.2 Arbo-Besluit en artikel 4

Arbo-wet) moet dan wel betrouwba-
re beoordeling plaatsvinden van de
uitrusting, die hij voornemens is ter
beschikking te stellen. Deze beoor-
deling omvat:

1. Een inventarisatie en evaluatie
van de gevaren die niet met
andere middelen vermeden kun-
nen worden.

2. Een omschrijving van de kenmer-
ken die de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen moeten hebben
om de vermelde gevaren te on-
dervangen, rekening houdend
met de eventuele gevaarsbronnen
die de persoonlijke beschermings-
middelen zelf zouden kunnen
vormen. (bijvoorbeeld plaats en
sterkte veiligheidsankers (NEN
795) en/of gebruik gekeurde
vanggordels (NEN 354/360/361)

Hopelijk is duidelijk geworden dat
de bewering dat een inventarisatie
niet noodzakelijk is bij werkzaam-
heden op hoogte, of dat dit niet in
de wetgeving terug te vinden zou
zijn, feitelijk onjuist is.

■

In november 2003 is Stichting
Veilig Dak verhuisd naar een
nieuw pand aan de Ampèrestraat
te Alkmaar. Het team van de
stichting bestaat momenteel uit
zes personen. Stichting Veilig Dak
houdt zich bezig met risico-inven-
tarisaties. Daarnaast verstrekt de
stichting het keurmerk Veilig Dak
aan de hand van keurmerk-
audits.
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Lonos® Systems
Lonos® Level System
Het spraakmakende galerij-ophogingssysteem van Repu

• Licht in gewicht (18 kg m2)
• Super geluiddempend rubber
• Waterdoorlatend
• Sterke antislip werking
• Onderhoudsarm
• Door inhaakprofiel, goede

dimensionele stabiliteit
• Onverslijtbare toplaag van rubber

(10 jaar garantie)
• Elke hoogte is overbrugbaar
• Dilatatievoeg blijft bereikbaar
• Woningen blijven bereikbaar

tijdens het verwerken
• Leverbaar in de kleuren rood -

groen - zwart
• Formaat 1.14 m2

• Dikte 15,30 en 43 mm

Lonos® Rubber Daktegels

• formaat 500x500 mm of 1000x1000 mm in diverse dikten
• materiaal : poreus rubber • kleuren : rood - groen - zwart

Productvoordelen
• sterke geluidsabsorptie  • zeer goede antislip werking
• valbrekend • waterdoorlatend 
• onderhoudsarm, aanzienlijk minder algaanslag
• gemakkelijk aan te brengen • onverslijtbare rubber tegel van o.a.

gerecyclede autobanden (goed voor uw milieubalanswaarden)

Wilt u meer informatie over Lonos® ?
Over prijzen, levertijden, monsters, verdelers etc.
U kunt ons bellen, faxen en/of mailen

Repu floorsystems bv • Ambachtweg 6 • 2841 LZ Moordrecht
T 0182 34 90 90 • F 0182 37 67 87 • www.repu.nl • info@repu.nl
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