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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar  

Robert Hageman 
Manager Operations RZB 
Manager Operations DUV 

 

Toetser Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
    
5 02-03-2017 P. Vanrolleghem Actualisatie en nieuwe huisstijl 
6 11-10-2018 P. Vanrolleghem NEN-EN 795 toegevoegd in tekst 
7 27-1-2021 D. Feege Controle en actualisatie 

1. Doel 

Het aanvaardbaar beheersen van veilig werken op hoogte of met diepte.  
 
 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 
 
3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
ALARP  As Low As Reasonably Practicable’ Zo laag als redelijkerwijs 

pragmatisch (toepassing van de arbeidshygiënische strategie 
en het redelijkerwijsprincipe) 

Arbeidshygiënische strategie  Voor het vaststellen van aanvaardbare beheersmaatregelen 
(weg nemen of reduceren van het valrisico) dient altijd de 
arbeidshygiënische strategie conform redelijkerwijsprincipe 
(zie definitie) gebruikt te worden. Deze werkt als volgt (in 
rangorde op te volgen):  

 

1e Bron bestrijding: Het volledig voorkomen van het risico door 
het gebruiken van een andere techniek, methode, etc. (m.a.w. 
het voorkomen dat mensen op hoogte moeten werken); 
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2e Technische maatregel: Het sterk reduceren van het risico (tot 
minimaal aanvaardbaar niveau) door middel van het plaatsen van 
adequate deugdelijke relingen e.d. 

3e Organisatorische maatregel: Het beheersen van het risico door 
het anders (korter, sneller, efficiënter, afwisselender) te 
organiseren (korte blootstellingen aan het risico etc.). Deze 
maatregel is bij valrisico niet altijd goed toepasbaar maar moet wel 
altijd overwogen worden. 

4e Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Wanneer 
voorgaande maatregelen het risico onvoldoende wegnemen 
moeten er PBM’s worden gebruikt. PBM mogen dus alleen worden 
toegepast als de overige maatregelen redelijkerwijs niet 
uitvoerbaar zijn of onvoldoende zekerheid bieden. Welke PBM 
m.b.t. valgevaar het beste gebruikt kan worden,  zie verder in deze 
procedure (PBM). 

Arbeidsmiddel  Het middel dat in verband met de arbeid wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld een trap, hoogwerker, steiger of rolsteiger. 

Diepte  Gemeten vanaf de grond tot aan het diepste (val)gedeelte van 
de put, sleuf e.d. 

Effect  Het verwachte letsel / schade wat zal optreden na een val van 
hoogte of in diepte. 

Hoogte  Gemeten van stahoogte (vanaf de voetzolen) tot aan de grond 
of plateau (valplek). 

Kans  De mate van het mogelijk voordoen van een val van hoogte of 
in diepte. 

Onaanvaardbaar risico  Waarbij het risicogetal boven een aanvaardbare limiet uit komt  

Redelijkerwijsprincipe  Bij het vaststellen van de risicobeheersing methode(s) conform 
de arbeidshygiënische strategie (zie definitie), kan bij het 
beoordelen van de eerste drie stappen hierin, economisch-, 
en/of technische-, en/of operationele-, belangen  in 
redelijkheid t.o.v. het risico afgewogen worden. Hierbij dient 
als standpunt ingenomen te worden dat onaanvaardbare 
risico’s nimmer genomen mogen worden ten bate van 
economisch-, en/of technische-, en/of operationele 
belangen. Bij twistpunten kan de assistentie ingeroepen 
worden van de veiligheidskundige, afdeling SHEQ. 

Risico  Het product van kans x effect. 

TRA  Taak risico analyse (een opsomming van de taken uit een 
activiteit waarin de SHEQ-risico’s worden / zijn erkend en 
geanalyseerd waarna aanvaarbare beheersmaatregelen 
worden / zijn vastgesteld. 

Valgevaar  Werkzaamheden waarbij een kans (groot of klein) op vallen van 
hoogte of in diepte aanwezig is. Bij werken op daken of 
platformen (plateaus) is valgevaar aanwezig als er geen 
adequate omreling aanwezig is. 
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Veilig 
 

 Risico’s m.b.t. een gevaar zijn dermate (aanvaardbaar) 
beheerst dat het veilig is. 
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4. Werkwijze 
 

 
 

Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
functionaris TVB 

4.1 
 
Wanneer procedure gebruiken 
 

4.1.1 Gebruik procedure 
 
Werkzaamheden op een hoogte of met een diepte van ≥ 2,0 meter waarbij valgevaar is of; 

Werkzaamheden op een hoogte of met een diepte  ≤ 2,0 meter waarbij het effect van een 
eventuele val onaanvaardbaar is. 

  

4.1.2 Voorbeelden 
 
Vb 1: Werken op een dak van 2,0 meter of hoger zonder goede en juiste (adequate) omreling; 

Vb 2: Werken aan een gevel of tankwand op 2,0 meter of hoger; 

Vb 3: Het nemen van een monster uit een tankwagen op 2,0 meter of hoger; 

Vb 4: Het werken op een ladder, (rol)steiger, hoogwerker, werkbak etc. op 2,0 meter of hoger. 
Vb 5: Werkzaamheden op een relatief klein platform met een hoogte van kleiner dan 2,0 meter 
(b.v. ca. 1 meter) waarbij bij een eventuele val ernstig letsel opgelopen kan worden (omdat er 
bijvoorbeeld scherp en/of gevaarlijk materiaal ligt en/of diep water onder aanwezig is). 

Vb 6: Werkzaamheden op een ladder, (rol)steiger, hoogwerker, werkbak etc. met een hoogte 
van kleiner dan 2,0 meter (b.v. ca. 1 meter) waarbij bij een eventuele val ernstig letsel 
opgelopen kan worden (omdat er bijvoorbeeld scherp en/of, hard en/of gevaarlijk materiaal 
ligt en/of diep water onder aanwezig is). 

  

Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
functionaris TVB 

4.2 
 
Werken op daken / platforms 
 

 
Werken op daken of platforms kunnen zeer risicovol zijn. Daarom zijn strenge veiligheidsnormen van cruciaal belang, ongeacht de 
duur van de werkzaamheden. 

Voordat de werkzaamheden (onderhoud, schoonmaakwerk e.d.) op het dak of platform starten, moet er altijd eerst een aantoonbare 
taak risicoanalyse (TRA) opgemaakt worden waarna er aan de hand van de TRA passende preventieve maatregelen worden 
vastgesteld en uitgevoerd. Daarna dienen de maatregelen en werkmethodes besproken te worden met de betreffende werknemers. 
Alle werkzaamheden op daken en platforms, ook al duren deze maar enkele minuten, vereisen in het kader van risicobeheersing een 
zorgvuldige planning. Beperk zo veel mogelijk het aantal mensen en de duur van de werkzaamheden op het dak of platform en houd 
rekening met de weersomstandigheden (wind, gladheid e.d.).  

Het is belangrijk dat de gebouw- of installatie-eigenaar zijn gebouw of installatie beoordeelt op de aanwezigheid van valgevaar (b.v. in 
de RI&E). De eigenaar kan dan permanente voorzieningen aan laten brengen op daken of platforms waar regelmatig werkzaamheden 
verricht worden, waardoor het valgevaar zo effectief mogelijk wordt voorkomen. Het aanbrengen van een permanente (collectieve) 
dakrandbeveiliging verdient hierbij dus absoluut de voorkeur. Deze beveiliging hoeft immers niet voor elke activiteit opnieuw te worden 
geplaatst. Dat levert ook op den duur financieel voordeel op. 

Wanneer een permanente dakrandbeveiliging redelijkerwijs geen optie is, dient er indien er meerdere personen werkzaam zijn en/of 
relatief langdurige werkzaamheden verricht worden een tijdelijke collectieve dakrandbeveiliging geplaatst te worden. (Bij één persoon 
voor kortdurende werkzaamheden kan conform het redelijkerwijs principe persoonlijke valbeveiliging en/of positioneringlijnen gebruikt 
worden. Zie hiervoor de overige werkinstructies). 
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Tijdelijke reling 

Tijdelijke dakrandbeveiligingen dienen te voldoen aan de NEN-EN 12810 (vraag en laat dit bevestigen door de leverancier / 
verhuurder). 

Verrolbare dakrand beveiliging  

Dit systeem is te gebruiken als de mogelijkheid bestaat om tegen de gevel af te steunen d.m.v. de gelagerde luchtbanden. Het geheel 
kan eenvoudig met de werkzaamheden mee gereden worden. Dit systeem is ook inzetbaar bij de aanwezigheid van een degelijke 
dakgoot. 

 

Stationaire dakrand beveiliging  

Dit systeem met ballastblokken is te gebruiken indien afsteuning tegen de gevel niet mogelijk is. De ballast blokken die door middel 
van een plat daksteun op het dak geplaatst worden zorgen voor de stabiliteit. 

 

Het aanbrengen van dakrandbeveiliging dient uitsluitend veilig en door een professioneel en deskundig persoon of bedrijf uitgevoerd 
te worden. 

Pas wanneer de dakrandbeveiliging veilig en stabiel is geïnstalleerd en vrijgegeven, mogen er werkzaamheden plaats vinden. 

 
Schuine daken 

Ook voor schuine daken geldt dat er een adequate dakrandbeveiliging aangebracht moet zijn. De bescherming aan dakranden op 
schuine daken moet sterk genoeg zijn om een persoon die ertegen valt of zakt, tegen te houden. Hoe langer en steiler de helling, hoe 
sterker de reling dient te zijn. Elektrisch aangedreven toegangsplatforms kunnen een veilige werkplek bieden als alternatief voor het 
werken op het dak zelf. Zorg voor een veilige toegang, uitgang en werkplek. Aangezien men wellicht niet veilig op dakleien en 
dakpannen kan lopen, kunnen dakladders of soortgelijke uitrusting nodig zijn. Wanneer er een val-, glijgevaar is bij het belopen van 
het schuine dak van 2,5 meter of meer dient een valstopapparaat gebruikt te worden (ook bij het gebruik van een collectieve 
dakrandbeveiliging). 
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Zwakke daken / platforms 

Zwak materiaal kan het gewicht van een persoon of last niet veilig dragen. Sommige dakconstructies of platforms zijn zwak of kunnen 
verzwakken. Asbestcement, glasvezel en plastic worden in de loop van de tijd breekbaarder en staalplaten kunnen (door) roesten. 
Platen op slecht gerepareerde daken hebben niet altijd het juiste draagvermogen. Daken kunnen ook zwakke delen hebben die niet 
onmiddellijk zichtbaar zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een te zwak dak of platform is geen veilige werkplek en zonder passende preventieve maatregelen mag geen toegang worden 
gegeven. Zorg vooraf dat men de status van het dak of platform (draagvermogen, verzwakkingen e.d.) goed in kaart hebt en hierop de 
juiste beheersmaatregelen toepast. 

Gaten / uitsparing in het dak / platform 

Als er in het dakvlak / platform gaten of uitsparingen zitten (b.v. verwijderde lichtkoepels / nog aan te brengen trapgaten / liftkokers 
e.d.) dienen deze gaten / uitsparingen adequaat afgedicht te worden. Als dit technisch niet mogelijk is dienen deze door een deugdelijke 
en adequate reling met de juiste afmetingen omrand te worden (als beschreven in arbobeleidsregel 3.16 lid 5). 

Vallend materiaal 

Vallend materiaal van een dak of platform kan dodelijk zijn. Niets mag ongecontroleerd van een dak vallen / waaien. Indien materiaal 
van het dak verwijderd moet worden maak dan gebruik van een gesloten storttrechter en -koker, of breng het materiaal veilig naar 
beneden (hijskraan, trap e.d.). Hoop geen materiaal op dat naar beneden kan vallen of waaien. 

Gebruik hulpmaterialen werken op hoogte 

Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van ladders, steigers, valbeveiliging (PBM) e.d. op of naar het dak of platform gebruik dan 
de overige werkinstructies PGW-30.176 Werken op hoogte of met diepte 

Noodvoorzieningen 

Zorg dat bij een onverhoopte calamiteit (b.v. brand) de werknemers op het dak of platform alarm kunnen slaan en/of gealarmeerd 
kunnen worden en een veilige vluchtgelegenheid hebben. Informeer de betreffende werknemers hierover.  

AI-blad 15 

Wanneer men meer details nodig heeft voor het veilig werken op daken (b.v. afmetingen van reling e.d.) adviseren wij het AI-blad 15 
(arbobeleidsregel) hiervoor te raadplegen. Deze kan men bij de afd. SHEQ opvragen. 

 

Eisen hekwerk 

- Het hekwerk dient ten minste 1,2 meter hoog te zijn (valgevaar is hoger dan 13 meter, Bouwbesluit) 
- Het hekwerk dient ten minste 2 leuningen te hebben (handleuning, knieleuning) 
- Er dient een schoprand aanwezig te zijn van ten minste 15 cm hoog 
- De openingen tussen de leuningen en de schoprand mogen maximaal 50 cm zijn 
- Het hekwerk moet tegen een neerwaartse kracht van 1,25 kN en een opwaartse kracht van 0,3 kN bestand zijn zonder dat 

de dakrandbeveiliging zijn functie verliest. Tevens mogen de staanders of leuningen bij een zijdelingse kracht van 0,3 kN 
niet meer dan 35 mm doorbuigen. 
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Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
functionaris TVB 

4.2 

 
Gebruik werkbak  
(alleen toegestaan in bijzondere gevallen naar goedkeuring van een werkplan door de afdeling SHEQ. Deze dient 
aansluitend aangeboden te worden bij de ISZW, dit dient minimaal 1 week voor uitvoering van de werkzaamheden 
plaats te vinden) 
 

 
Definitie werkbak 

Een werkbak is een relatief klein los werkplatform bedoeld om hierin mensen op hoogte werkzaamheden uit te laten voeren (zie 
afbeeldingen hiernaast).  

Een werkbak wordt door middel van een afzonderlijk hijs- of hefwerktuig op hoogte gebracht. NB Alleen een hijswerktuig mag een 
werkbak op diepte brengen (b.v. in een bouwput e.d.). 

Een werkbak dient men niet te verwarren met een hangsteiger, -brug of –bak (b.v. langs gevels of tanks e.d.) en/of hoogwerker. 
Hiervoor gelden andere regels. 

Wanneer een werkbak gebruiken 

Het gebruik van een werkbak is alleen toegestaan als het om incidentele (enkele malen per jaar) en tijdelijke (max. 4 uur) 
werkzaamheden gaat en indien andere geëigende middelen zoals een steiger of hoogwerker op technische gronden niet toegepast 
kunnen worden of grotere risico’s met zich mee brengen dan het gebruik van een werkbak of, als andere geëigende middelen 
redelijkerwijs (b.v. onevenredige hoge kosten) niet toegepast kunnen worden. 

Een werkbak mag niet gebruik worden bij windkracht 6 (Beaufort schaal) of meer.  

N.B. Bedenk dat op hoogte een grotere windkracht heerst dan op de grond.  

Voorwaarden aan de werkbak 

a. Een werkbak moet speciaal zijn bestemd en ingericht om op een veilige manier werkzaamheden op hoogte te verrichten, en dient 
te voldoen aan de NEN-EN 14502-1. (Let hierop bij aankoop of huur van de werkbak); 
 

b. Een door ons zelf gefabriceerde werkbak moet goedgekeurd en beproefd zijn door een erkende keuringsinstantie die aantoonbaar 
heeft vastgesteld dat deze voldoet aan de minimaal gestelde normen en voorwaarden; 

 

c. De werkbak moet aan de buitenzijde duidelijk aangeven wat de maximale werklast, de eigenmassa en het aantal toelaatbare 
personen zijn. Er mag geen knelgevaar aanwezig zijn (b.v. bij het hijsen / heffen) voor de perso(o)n(en) in de werkbak; 

 

d. Vóór elk gebruik dient men een visuele inspectie uit te voeren (op eventuele onvolkomenheden / beschadigingen e.d.). Bij 
onvolkomenheden mag de werkbak niet gebruikt worden. De werkbak dient altijd over een geldig en aantoonbaar 
keuringscertificaat te beschikken (initiële- & jaarlijkse keuringsplicht); 

 

e. De werkbak heeft tenminste een gesloten constructie van tenminste 1 meter hoog waarin zich geen scharnieren of wegneembare 
delen bevindt. Daarnaast dient de werkbak voorzien te zijn van een adequate leuning (NEN-EN 14502-1); 

 

f. Bij het gebruik van een hefwerktuig (truck) dient de werkbak voorzien te zijn van een scherm van tenminste 1,75 meter hoog 
aangebracht aan de zijde van het hefwerktuig. Daarnaast dient de werkbak voorzien te zijn (bij het gebruik van een hefwerktuig) 
van een zgn. “vrijgeefknop” die de hef- of daalbeweging vrij kan geven en dient de werkbak adequaat aan het hefwerktuig geborgd 
te zijn tegen wegglijden en/of kantelen; 

 

g. Voor ieder persoon die in de werkbak aanwezig is of kan zijn (zie max. toelaatbare personen / gewicht) dient een stevige handgreep 
aanwezig te zijn op minimaal 1 meter hoogte. In de werkbak dient een minimale vrije stahoogte te zijn van 2 meter; 

 

h. Er mogen uit de werkbak geen materiaal steken en/of materialen in de werkbak aanwezig zijn die de balans en/of werkruimte en/of 
manoeuvreren e.d. verstoren. 
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Voorwaarden aan hef- & hijsmiddelen  / -werktuigen 

a. Alle hijsmiddelen en –werktuigen (zoals kabels, kettingen, haken, heftrucks e.d.) dienen strikt te voldoen aan de hieraan gesteld 
wettelijke eisen (in Nederland o.a. art. 7.20 arbo besluit). De hiervoor geldende wettelijke eisen zijn specifiek en divers en vallen 
buiten de scope van deze werkinstructie. Daarentegen is het van groot belang te controleren vóór aanvang van de 
werkzaamheden of aan deze eisen wordt voldaan (laat dit bevestigen door de kraan- heftruckmachinist); 

 

b. Met een mobiele hijskraan waaraan een bemande werkbak is bevestigd mag niet gereden worden; 
 

c. Met een op een kraanbaan rijdende hijskraan met een bemande werkbak mag alleen op kruipsnelheid gereden worden (2,5 
km/h) indien dit op een veilige manier kan; 

 

d. Er moet met een geringe snelheid en zonder schokken of stoten gehesen of geheven worden; 
 

e. Het gebruikte hijswerktuig is uitgerust met zgn. automatische remmen. Dalen van de werkbak door middel van een vrije val is 
hierdoor niet mogelijk. De in het hefmechanisme van het hefwerktuig toegepaste kabels en kettingen zijn tenminste dubbel 
uitgevoerd. De belasting - door de volle werkbak - van de mobiele hijskraan en het hijsgereedschap mag niet meer bedragen 
dan 25% van de toelaatbare bedrijfslast. Voor een kraanbaan hijskraan geldt 75% en moet voorzien zijn van zgn. “railklauwen” 
(om kantelen tegen te gaan); 

 

f. Bij het gebruik van een hefwerktuig dient de totale massa van werkbak met inhoud niet meer dan 50% van de maximaal 
toegestane belasting van het hefwerktuig in zijn meest ongunstige stand. De veiligheidscoëfficiënt tegen kantelen van het 
hefwerktuig bedraagt tenminste 1,5 bij de meest ongunstige positie van de werkbak met volle belasting. 

 

Voorwaarden aan personen werkzaam in de werkbak 

a. Er mogen zich niet meer personen in de werkbak bevinden dan het maximaal toelaatbare aantal; 
 

b. Personen in de werkbak moeten minimaal 18 jaar zijn en dienen vóórafgaand aan de werkzaamheden duidelijke, adequate en 
aantoonbare veiligheidsinstructies te ontvangen m.b.t. het veilig gebruik van de werkbak, hef-/ hijs- & daalinstructies en het 
voorkomen van gevaarlijke situaties; 

 

c. Personen in de werkbak dienen adequate valbeveiliging (zie hier verderop werkinstructie valbeveiliging) te dragen en hiermee 
aangelijnd te zijn aan de werkbak aan het aangewezen aanhaakpunt;  

 

d. Vanuit de werkbak wordt steeds door één en dezelfde aangewezen persoon instructies gegeven aan de kraan- of hefmachinist; 
 

e. Tussen de aangewezen persoon in de werkbak en kraan- hefwerktuigmachinist dient zoveel als mogelijk rechtstreeks visueel 
contact te zijn en in ieder geval een directe onbelemmerde communicatie mogelijkheid (b.v. portofoon e.d.) met de kraan- 
heftruckmachinist. Er moeten duidelijke afspraken zijn gemaakt over de communicatie en mogelijk te geven signalen. Deze 
signalen moeten als zodanig opgevolgd worden. Verder dienen er vóóraf afspraken te zijn gemaakt hoe te handelen bij een 
calamiteit; 

 

f. Het betreden en verlaten van personen in en uit de werkbak mag alleen plaatsvinden wanneer de werkbak op een vaste en 
stabiele ondergrond staat en dit veilig kan gebeuren. 

 

Voorwaarden aan personen werkzaam in- met hef- hijswerktuigen 

a. Personen die een hijs- of hefwerktuig bedienen dienen hiervoor specifiek opgeleid te zijn en over de juiste wettelijke certificaten 
en/of diploma’s te beschikken; 
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b. Tussen kraan- of hefwerktuigmachinist en de aangewezen persoon in de werkbak dient zoveel als mogelijk rechtstreeks visueel 
contact te zijn en in ieder geval een directe onbelemmerde communicatie mogelijkheid (b.v. portofoon e.d.). Er moeten duidelijke 
afspraken zijn gemaakt over de communicatie en mogelijk te geven signalen, en dienen als zodanig opgevolgd te worden. Ook 
moeten er afspraken zijn gemaakt hoe te handelen bij een calamiteit; 

 

c. De machinist verlaat zijn kraan / hefwerktuig niet zolang er een bemande werkbak in hangt / op staat. De machinist mag ook 
geen andere werkzaamheden verrichten zolang er een bemande werkbak in hangt / op staat. 

 

Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
functionaris TVB 

4.3 
 
Gebruik bouwsteiger(s) 
 

 

Bouwsteiger 

Een bouwsteiger is een tijdelijke constructie opgebouwd uit o.a. steigerpijpen, -planken en -klemkoppelingen, en is bedoeld om op 
hoger gelegen plaatsen bouwwerken te realiseren en/of onderhoud e.d. te plegen. 

Het bouwen van een steiger is vakwerk en dient dan ook door een deskundig en erkend bedrijf (met gecertificeerde mensen) uitgevoerd 
te worden. Het deskundige bedrijf zal de steiger veilig bouwen, onderhouden en afbreken conform de vigerende wet- en regelgeving 
en zullen o.a. berekeningen maken m.b.t. sterkte van de constructie. 

Vóór het verstrekken van de opdracht tot het bouwen van de steiger dient er een “programma van eisen” op- en vastgesteld te worden. 
Bij het ontwerpen van de steiger moet er rekening mee gehouden worden welke werkzaamheden er op de steiger precies zullen 
plaatsvinden. 

 

Aarden bouwsteiger 

Wanneer een bouwsteiger geaard moet worden (afhankelijk van de werkzaamheden / toepassing / omstandigheden) dient dit door 
een vakkundig aangewezen persoon of bedrijf uitgevoerd en getest te worden. 

1. Steigers binnen AVR worden door de steigerbouwer altijd voorzien te worden van een aardingskabel 
2. Steigers in ATEX gezoneerd gebied en nabij en boven hoogspanningsleidingen dienen altijd geaard en gemeten te zijn 

 

Wanneer geen (gemeten) aarding 

3. Steigers die inwendig opgebouwd worden, bijvoorbeeld in ketels, vereisen geen aarding. 
4. Vrijstaande en verrijdbare steigers hoeven niet een gemeten aarding te hebben indien alleen met veilige spanning wordt 

gewerkt (42 VAC of 100 VDC), of indien niet hoger dan 400 Volt en voorzien van een 32mA aardlekschakelaar.  
5. Steigers die geleidend verbonden zijn met de stalen constructie of equipment, hoeven niet te zijn voorzien van een 

gemeten aarding.  
 

Eisen aarding 

1. Er dienen periodieke inspecties worden uitgevoerd door een deskundig persoon die zijn bevindingen vastlegt op de groene 
kaart: datum van uitvoering, naam controleur bij goedkeuring, indien de steiger niet voldoet, zal de groene kaart eruit 
gehaald worden en mag de steiger niet betreden worden. Er zal dan overlegd worden met de steigerbouwer. 
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2. Steigers met een grotere omvang, die niet met de geaarde constructie zijn verbonden, moeten om de 30 meter met de 
aarde worden verbonden  

3. Steigers dienen altijd op voetplaten te staan, en de voetplaten weer op een houten onderstopping 
4. Gebruikers dienen voor werkzaamheden zelf visueel te controleren of de aardingsverbinding in orde is 
5. Steigers moeten van een aardkabel van tenminste 25 mm2 worden voorzien en worden verbonden met de aarde van de 

constructie of equipment. 
6. Bij een gemeten aarding zal er een bestand bijgehouden worden door de meter, waar de testresultaten worden 

bijgehouden. 
7. Gemeten aarding is <50 Ohm gemeten tussen constructie en steiger. 

Gebruik steiger 

8. Waar staanders van steigers in water opgesteld zijn behoort direct actie te worden ondernomen of het werk stilgelegd 
totdat de steiger niet meer in verbinding staat met het water. 

9. Steiger dient nooit, zonder toestemming van de steigerbouwer gewijzigd te worden 
10. Steigers die langer dan 2 weken (Duiven vier weken) niet meer herkeurd zijn dienen niet meer betreden te worden en 

direct herkeurd te worden door de steigerbouwer. De groene steigerkaart dient afgescheurd te worden en het bovenste 
deel dient bij de steigerbouwer ingeleverd/vermeldt te worden 

11. Iedere steiger dient te zijn voorzien van een groene steigerkaart 
12. Contractors dienen altijd een scheidingstransformator te gebruiken om zo veilig mogelijk te werken met veilige spanning op 

een steiger 
13. Alle elektrische apparatuur dient beschermd te worden en aangepast aan de weersomstandigheden. 

 

Opleveren van bouwsteiger 

I. Wanneer de bouwsteiger gereed is voor gebruik zal de steigerbouwer de steiger eerst technisch en constructief moeten laten 
keuren door een onafhankelijke erkende instelling /persoon; 
 

II. Wanneer de bouwsteiger gereed is voor gebruik zal de afdeling onderhoud AVR de steiger eerst doormeten door een erkende 
instelling /persoon i.v.m. de aarding (indien nodig); 

 

III. De steigerbouwer neemt na een positieve uitslag van de keuring contact op met de opdrachtgever en draagt de steiger “voor 
veilig gebruik” over aan de opdrachtgever; 

 

IV. Bij complexe constructies (hoog risico) dient de steiger(constructie) ook door de opdrachtgever (middels een vakkundig 
persoon) vóór gebruik geïnspecteerd (afgenomen) te worden. De steiger dient volledig aan de vóóraf gestelde 
veiligheidsvoorwaarden te voldoen alvorens deze in gebruik te stellen; 

 

V. Alle toegangstrappen naar de steiger worden voorzien (in opdracht van de opdrachtgever) van een vrijgavelabel (scafftag) met 
de tekst: “STEIGER GEREED” (of vergelijkbaar) op de scafftag dient het volgende vermeld te worden: 

a. datum van ingebruikname; 
b. datum laatste inspectie; 
c. datum laatste inspectie doormeten aarding; 
d. naam steigerbouwer met handtekening; 
e. naam van de opdrachtgever met handtekening; 
f. maximale vloerbelasting. 

 

Gebruik bouwsteiger 

Zonder een volledig ingevulde “scafftag” die hangt voor elke trap naar de steiger mag de bouwsteiger NIET BETREDEN WORDEN! 

De gebruiker dient conform de opgestelde veiligheids- en toepassingsvoorschriften van de betreffende bouwsteiger te handelen. De 
steiger mag niet als ondergrond voor takel- en/of krikwerkzaamheden gebruikt worden (tenzij dit expliciet in de sterkte berekeningen 
van de steiger is meegenomen). De gebruiker dient zich bewust te zijn van de maximale vloerbelasting (geen te zware voorwerpen op 
steiger plaatsen e.d.) en bij zijn/haar werkzaamheden hiermee rekening te houden.  

De gebruiker(s) dient(en) onveilige situaties en/of mankementen op en aan de steiger direct te melden bij zijn direct leidinggevende. 
Bij acute gevaarlijke situaties (waarbij ernstig gevaar dreigt) dient de steiger per direct veilig ontruimd te worden en de scafftags 
weggenomen te worden. De steigerbouwer dient hierover direct geïnformeerd te worden. De gevaarlijke situatie dient vakkundig 
weggehaald te worden. De steigerbouwer dient opnieuw de steiger te inspecteren en vrij te geven. 

Vrije doorgang en noodvoorzieningen 

Loopbordessen, bordestrappen, vluchtwegen en veilige looproutes mogen niet geblokkeerd worden door steigers en/of 
steigermateriaal. Dit geldt ook voor o.a. essentiële bedieningsapparatuur, bluswaterhydranten en nooddouches.  

Veiligheidscontrole 
Om de twee weken (in Duiven vier weken) na het aftekenen van de scafftags (vrijgavelabels) en/of na ieder voorval waardoor de 
veiligheid van de steigerconstructie mogelijk is aangetast en/of wanneer de steiger relatief langdurig niet in gebruik is geweest dient 
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de steiger door de steigerbouwer of bevoegd persoon ge(her)ïnspecteerd te worden op gebreken. Na de inspectie (indien geen 
gebreken) tekent de steigerbouwer of bevoegd persoon de scafftags weer af met zijn naam, handtekening en inspectiedatum. Bij 
geconstateerde gebreken dienen direct passende maatregelen genomen te worden (de steiger mag dan niet gebruikt worden).  

Om de veiligheidscontrole te garanderen mogen er alleen (rol)steigers geplaatst worden door de stellingbouwer waar AVR 
een contract mee heeft. Alleen met toestemming van SHEQ kan hier afgeweken worden. 

 

 
 
Algemene veiligheidsregels 
Voor het werken op bouwsteigers gelden de volgende extra veiligheidsregels: 

• Het veranderen en/of afbreken van een steiger is alleen toegestaan door gecertificeerde medewerkers van een steigerbouwfirma; 
• Indien geconstateerd wordt dat de steiger onveilig is dan dient de scafftag (vrijgavelabel) direct verwijderd en ingeleverd te worden 

bij de direct leidinggevende, steigerbouwer of opdrachtgever;  
• Het is verboden te werken vanaf ladders of trappen die op de steigervloer zijn opgesteld; 
• Op de werkvloer mogen geen hulpsteigers worden geplaatst die hoger zijn dan 50 cm. Ter plaatse van een eventuele hulpsteiger 

moet een extra leuning of hekwerk worden aangebracht;  
• Steigervloeren mogen niet zwaarder worden belast dan de belasting die staat vermeld op het vrijgavelabel; 
• Materialen op werkvloeren mogen niet hoger worden gestapeld dan 55 cm tenzij adequate hekwerken zijn toegepast; 
• Kleine materialen zoals bouten, moeren, handgereedschap e.d. dienen niet los neergelegd te worden op de steigervloer. In 

voorkomende gevallen dient gebruik te worden gemaakt van emmers, kratten en/of gereedschap tassen. 
 

Opleidingseisen voor steigerbouwer(s) & -inspecteurs 

Voor het bouwen en afnemen van steigers gelden de volgende opleidingseisen: 

• Steigerbouwers dienen minimaal (voor eenvoudige steigers) in het bezit te zijn van het certificaat “Steigerbouwer A”;  
• Steigerbouwers voor complexe steigers dienen in het bezit te zijn van het certificaat “Steigerbouwer B”;  
• Het toezicht op het bouwen, veranderen en/of afbreken van een steiger, dient plaats te vinden door een steigerbouwer die in het 

bezit is van het certificaat “Steigerbouwer B en/of Voorman steigerbouw”; 
• Voor het afnemen van eenvoudige steigers dient de afnemer aantoonbaar het certificaat “Veiligheidsbeoordeling steigers-1” in 

bezit te hebben; 
• Voor het afnemen van complexe steigers dient de afnemer aantoonbaar het certificaat “steigerinspecteur” in bezit te hebben. 
Let op dat buiten Nederland andere wettelijke opleidingseisen kunnen gelden. Houd hier rekening mee! 

Proces aardingscheck 

Alle steiger en rolsteigers die door de stellingenbouwer worden neergezet zullen altijd met een aardingskabel zijn voorzien en 
vastgezet aan de constructie 
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Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
functionaris TVB 

4.4 
 
Gebruik rolsteiger(s) 
 

 

Rolsteigers worden opgebouwd uit voorbestemde (meestal aluminium) onderdelen en zijn eenvoudig verplaatsbaar d.m.v. 
aangebrachte zwenkwielen. 

Rolsteiger zijn niet geschikt voor materiaal opslag op de werkvloer (dit in tegenstelling tot de zgn. bouw(systeem)steiger.  

Het op- en afbouwen van een rolsteiger dient zorgvuldig en veilig te gebeuren en kan, mits goed en adequaat geïnstrueerd, door de 
gebruiker zelf gedaan worden. Er bestaat ook een specifieke opleiding “veilig werken (o.a. op- & afbouwen) met een rolsteiger”. Deze 
opleiding is niet verplicht maar wel aan te raden. De rolsteiger dien te voldoen aan de NEN-EN 1004. De maximale werkvloerhoogte 
mag binnen 12 meter en buiten maximaal 8 meter bedragen. Bij hogere steigers is muurverankering verplicht. 

 
Gebruikershandleiding 

De leverancier of verhuurder dient een gebruikershandleiding mee te leveren. Lees dit vóór gebruik aandachtig door. Men kan hierin 
o.a. specifieke aanwijzingen vinden over instructies over het opbouwen en afbreken en het aantal personen wat nodig is om de 
rolsteiger op te bouwen en af te breken, eventueel benodigde hulpmiddelen en de beste methode voor het uitlijnen van de rolsteiger. 

Stabiliteit 

De stabiliteit hangt voor een groot deel af van de hoogte van de rolsteiger. Hoe hoger de rolsteiger hoe onstabieler deze wordt. 
Raadpleeg vóóraf altijd de gebruiksaanwijzing en volg deze strikt op. 

Stabilisatoren (basisverbreders) en/of schoren  

Stabilisatoren en/of schoren maken deel uit van de standaard uitrusting van de rolsteiger. Wanneer de rolsteiger in de vrije ruimte staat 
(rondom vrij) dan dienen aan vier zijden stabilisatoren aangebracht te worden in een hoek van 150 tot 180 graden. 

De ondergrond waarop de rolsteiger en stabilisatoren rust moet voldoende horizontaal, stevig en stabiel zijn zodat inzakken en/of 
wegglijden e.d. uitgesloten is. Het verplaatsen van de rolsteiger moet beheerst en doordacht gebeuren (hoe hoger de rolsteiger hoe 
groter het gevaar). Bij het verplaatsen van de rolsteiger mogen er zich geen personen op de rolsteiger bevinden. 

Bij windsnelheden van 6 Beaufort of meer mag er op de rolsteiger (hoger dan 2,5 meter) niet gewerkt worden tenzij hiervoor expliciete 
en adequate beheersmaatregelen zijn genomen (overleg in dit geval altijd met de SHEQ-coördinator).  

Vloeren, Klimluiken, Leuningen, kantplanken en wielen 

 Wanneer de werkvloer 2,5 meter of hoger is moeten er leuningen (min. Op 1 meter hoogte) zijn aangebracht en rondom 
kantplanken zijn geplaatst van min. 15 cm hoogte. Als de steiger voldoende tegen de gevel staat (er is geen valruimte) is 
het niet nodig aan deze zijde een reling aan te brengen; 

 Wielen dienen in hoogte verstelbaar en gebord te zijn d.m.v. een borgpen en voorzien van een vastzet-mechanisme die men 
moet gebruiken (vastzetten) als men de steiger gebruikt; 

 Om de maximaal 4 meter (indien de steiger hoger is dan 5 meter) dient er een tussenvloer met klimluik te zijn aangebracht 
of om de 2 meter een halve vloer (bij brede steigers) die verspringend is aangebracht. Tussen de vloeren dient minimaal 1,9 
meter tussenruimte te zijn. 
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Keuring en inspecties 

Vóór of tijdens de opbouw dient men alert te zijn op eventuele beschadigingen. Wanneer er duidelijke beschadigingen zijn waar te 
nemen aan het steigermateriaal en/of men twijfelt hieraan, schakel altijd direct een deskundige in voor een beoordeling alvorens de 
steiger (verder) op te bouwen. 

Rolsteigers dienen minimaal 1 keer per twee weken door een deskundige geïnspecteerd te worden op veiligheidsaspecten. Bij zeer 
intensief gebruik dient de frequentie korter te zijn (overleg met de SHEQ-coördinator en/of leverancier / verhuurder). Bij gebreken mag 
de rolsteiger niet gebruikt worden. Wanneer de rolsteiger in orde is bevonden dient dit door middel van een duidelijke sticker (met 
hierop de laatste keuringsdatum) aangegeven te worden. 
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Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
functionaris TVB 

4.5 
 
Gebruik ladders 
 

 

Een ladder is vrij te gebruiken als toegangsmiddel (te gebruiken om naar een hoger gelegen niveau te komen). Hieraan zijn 
wel enkele minimale voorwaarden gesteld (zie verdere instructie). Een ladder mag tot maximaal 10 meter klimhoogte gebruikt 
worden. Let wel op aanvullende risico’s zoals het plaatsen van ladders in de nabijheid van hoogspanningsleidingen e.d. 

Als een ladder gebruikt moet worden om hierop werkzaamheden te verrichten dient dit i.v.m. risico’s zo veel als mogelijk 
voorkomen te worden. Als dit niet anders kan gelden hiervoor strikte veiligheidsregels (zie verdere instructie). 

Ladders die worden gebruikt dienen te voldoen aan de NEN-EN 2484 & EN 131 (in Nederland is dit het besluit draagbaar klimmateriaal, 
Warenwet). De deugdelijkheid moet tenminste één keer per jaar door een deskundige beoordeeld worden. Hiervoor dient een certificaat 
/ bewijs afgegeven te worden (incl. sticker op ladder / trap). Controleer dit bij aankoop of huur en gebruik. Ladders die niet (meer) 
voldoen dienen uitdrukkelijk buiten gebruik te worden gesteld (b.v. met kettingslot & uitlabelen e.d.). 

 

Het gebruik van een ladder waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd is alleen toegestaan als: 

a. Het om tijdelijke werkzaamheden (minder dan 2 uur) gaat en 
b. Dit veilig kan gebeuren, zoals geen grote krachtuitoefening (< 50 N) en/of reikwijdte (max. één armlengte) en 
c. Indien andere geëigende middelen zoals een steiger of hoogwerker op redelijkerwijs basis en/of (veiligheids)technisch (b.v. i.v.m. 

benodigde ruimte) niet toegepast kunnen worden en 
d. De stahoogte niet hoger is dan 5 meter. Is de stahoogte tussen de 5 en maximaal 7,5 meter dan dient men extra 

beheersmaatregelen te treffen (b.v. gebruik PBM, borgen / fixeren etc.) en 
e. Wanneer de ladder of trap in de buitenlucht wordt gebruik tot maximaal windkracht 6 (Beaufort). 
 

Verder gelden in alle omstandigheden de overige voorwaarden: 

a. Een ladder moet aan de bovenzijde minstens één meter uitsteken boven de rand waartoe deze toegang geeft; 
b. Controleer de ladder of trap vóór aanvang van gebruik op oneffen-heden. Een defecte ladder / trap mag niet gebruikt worden; 
c. Er mag zich maar één persoon op de ladder bevinden; 
d. Een ladder moet worden opgesteld in een hoek van ca. 75 graden (ezelsbruggetje: plaats de ladder tegen de voorkant van je voet 

en pak met gestrekte armen de ladder dit is ca. 75o); 
e. Een ladder moet niet kunnen wegzakken of wegglijden. Gebruik een zgn. stabiliteitsbalk; 
f. Een ladder moet tegen zijdelings wegglijden aan de bovenkant worden beveiligd. Zet trap vast met touw (verplicht bij 25 treden / 

sporten of meer) of gebruik een antislipset (bij < 25 treden / sporten); 
g. Plaats een ladder niet op een hellend vlak of zachte en/of gladde ondergrond en niet op losse materialen; 
h. Bij afstappen op hoogte moet er een deugdelijke steun zijn om vast te houden; 
i. Beklim of daal op een ladder met het gezicht naar de ladder toe; 
j. Houd altijd minimaal één hand vast aan de ladder / trap; 
k. Plaats de ladder op een veilige plek. Zet de plek indien nodig af met gevarenlint en/of -hekken; 
l. Beklim de ladder of trap nooit hoger tot aan de vierde tree / sport van boven; 
m. Zorg dat bij een schuifladder min. 4 sporten elkaar overlappen; 
n. Laat de ladder(s) nooit onbeheerd staan. Na werkzaamheden (of tijdens pauzes) ladder weghalen of plat leggen. 
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Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
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4.6 
 
Gebruik valbeveiliging (PBM) 
 

 

Wanneer collectieve of persoonlijke valbeveiliging gebruiken? 

Het gebruik van collectieve valbeveiliging moet altijd de voorkeur hebben boven het gebruik van persoonlijke valbeveiliging (PBM). 
Collectieve valbeveiliging is o.a. het plaatsen van een (tijdelijk) dakreling. Persoonlijke valbeveiliging is o.a. het gebruik van een 
broekgordel met valbeveiligingslijn. 

De aard en de omvang van de werkzaamheden zijn van invloed op de keuze tussen het aanbrengen van een deugdelijke 
(dak)randbeveiliging (collectief) of het werken met broekgordels en valbeveiligingslijnen (PBM). Vallen moet bij de keuze van PBM 
altijd als eerste worden voorkomen (b.v. gebr. positioneringlijn). Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient er PBM gebruikt te worden 
welke het effect van een mogelijke val aanvaardbaar maakt (o.a. valdempers). De PBM’s dienen altijd aantoonbaar goedgekeurd te 
zijn (zie 10). 

 
Dakrandbeveiliging (collectieve valbeveiliging) 

Wanneer er regelmatig en/of langdurig op dezelfde werkplek op hoogte gewerkt wordt is het sterk 
aan te bevelen een permanente dakrandbeveiliging te plaatsen. 

Tijdelijke reling: 

Tijdelijke dakrandbeveiligingen dienen te voldoen aan de NEN-EN 2770 en NEN-EN 6702 (vraag 
en laat dit bevestigen door de leverancier / verhuurder). 

 

 

 

Verrolbare dakrand beveiliging:  

dit systeem is te gebruiken als de mogelijkheid bestaat om tegen de gevel af te steunen d.m.v. de gelagerde luchtbanden. Het geheel 
kan eenvoudig met de werkzaamheden mee gereden worden. Dit systeem is ook inzetbaar bij de aanwezigheid van een degelijke 

dakgoot. 

 

Stationaire dakrand beveiliging: dit systeem met ballastblokken is te gebruiken indien afsteuning 
tegen de gevel niet mogelijk is. De ballast blokken die door middel van een plat daksteun op het 
dak geplaatst worden zorgen voor de stabiliteit. 

Het aanbrengen van dakrandbeveiliging dient uitsluitend veilig en door een professioneel en 
deskundig persoon of bedrijf uitgevoerd te worden. 

 
 

Verankeringspunten  bij gebruik valbeveiliging (PBM) 

Een verankeringspunt (bevestigingspunt) is het vaste punt waaraan de gebruiker is gezekerd/bevestigd d.m.v. 
een lijn. Een adequaat verankeringpunt is de basis van een goede valbeveiliging (geen adequaat 
verankeringspunt is onveilig). De standaardnorm vereist dat het bevestigingspunt meer dan 10 kN (ca. 1000 
kg.) voor ten minste 3 minuten kan weerhouden.  
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Kies GEEN verankeringspunt met scherpe hoeken en/of randen. Men loopt dan het risico dat door voortdurend schuren de lijnen en/of 
banden slijten en scheuren. Zorg dat het verankeringspunt bij voorkeur boven de gebruiker is, en niet beneden het bevestigingspunt 
aan de harnasgordel (dit om een langere valweg dan de lengte van de vanglijn te voorkomen).  

 

Indien het dakvlak niet beveiligd is en er is ook geen deugdelijke constructie aanwezig  waaraan een 
valbeveiligingslijn of valstopapparaat bevestigd kan worden, dan zijn tijdelijk verankeringspunt(en) een optie. 
Deze dienen te voldoen aan aan NEN-EN 795 

 
 

 

Broekgordel – harnas (PBM) 
Broekgordels dienen om bevestigingspunten voor positioneringslijnen en/of val-stopapparaten vast te maken aan de 
persoon. Tevens worden de krachten, die bij een val optreden, zo gelijkmatig mogelijk over het lichaam verdeeld. Het 
moet voorzien zijn van ten minste één bevestigingspunt en moet bij een eventuele val weerstand bieden van tenminste 
15 kN voor ten minste 3 minuten. 

 

Een broekgordel dient te voldoen aan de NEN-EN 361 en CE (vraag en laat dit bevestigen door de leverancier / 
verhuurder), en dient aantoonbaar gekeurd te zijn (incl. certificaat).  

 

De broekgordel dient altijd samen gebruikt te worden met een valbeveiligingslijn of een stopapparaat met adequaat 
verankerpunt (zie elders in deze instructie). 

 
 
Positioneringslijn of gebiedsbegrenzer (PBM) 

Positioneringslijnen kunnen o.a. gebruikt worden bij werkzaamheden in pijpen- en 
leidingbruggen, stalen constructies en andere situaties waarbij de handen vrij moeten 
zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Positioneringslijnen  dienen te voldoen 
aan de NEN-EN 358 en CE (laat dit bevestigen door de leverancier / verhuurder). 

 

Bij positioneringswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een positioneringslijn 
in combinatie met een vallijn of valstopapparaat, broekgordel en adequaat ankerpunt. 

 
 

Bij gebruik van enkel een positioneringslijn (dus zonder 
vallijn en demper) mag dit alleen worden toegepast als 

gebiedsbegrenzing. Hiermee wordt voorkomen dat u verder kunt lopen naar het gebied 
waar wèl valgevaar is. We spreken over gebiedsbegrenzing indien er géén valgevaar aanwezig 
is. Een positioneringslijn mag daarom niet worden toegepast als valbeveiliging. Bij 
werkzaamheden waar wèl valgevaar aanwezig is dient u een valbeveiligingslijn met 
schokdemper of val-stopapparaat te gebruiken. 
 
Vallijn met schokdemper (PBM) 
Een vallijn is een lijn met geïntegreerde schokdemper voorzien van bevestigingsha(a)k(en). De lijnen zijn in verschillende lengten 
verkrijgbaar en zijn maximaal 2 meter lang. De vallijn dient te voldoen aan de NEN-EN354. De geïntegreerde schokdemper dient te 
voldoen aan de NEN-EN355. (laat dit bevestigen door de leverancier / verhuurder). Het gebruik van een vallijn met schokdemper is 
alleen toegestaan indien er voldoende vrije valhoogte beschikbaar is (6 meter minimaal). 

Valkrachten 

De schokdemper remt de val en beperkt de optredende krachten op de gebruiker. Conform de NEN-EN355 moeten de krachten die 
bij een val optreden worden beperkt tot maximaal 6 kN. Daarom is het gebruik van een vallijn met schokdemper verplicht! 
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Voorbeeld: 

Wanneer een individu van 100 kg twee meter valt en deze gebruikt een 2 meter lijn zonder schokdemper dan komt er een kracht van 
23,4kN (2340 kg) op het lichaam. Indien een 2 meter lijn met schokdemper wordt gebruikt dan blijven de krachten minder dan 6 kN. 

 

 

Valstopapparaten (PBM) 
Lijnklem 

De lijnklem is een valstopapparaat die gebruikt wordt in combinatie met een geslagen veiligheidslijn van 12 tot 16mm. Het systeem is 
zowel verticaal als horizontaal (alleen als dit expliciet is aangegeven door fabrikant) te gebruiken. De lijnklem heeft 2 standen nl.: de 
automatische stand en de handblokkeerstand. Aan de onderzijde moet men voorkomen dat de lijnklem ongewild van de lijn afglijdt. De 
lijnklem dient te voldoen aan de NEN-EN 353-2 (vraag en laat dit bevestigen door de leverancier/verhuurder). 

Bij de automatische stand verplaatst de klem zich over de veiligheidslijn en beweegt vrij met de gebruiker mee naar boven en naar 
beneden. Bij een val grijpt de lijnklem automatisch in en blokkeert de val. De handblokkeerstand zorgt voor een permanente blokkering 
op de veiligheidslijn. Zo kan het systeem ook gebruikt worden als positionerings(begrenzer)lijn. Dit betekent dat u niet verder kunt 
lopen naar het gebied waar wèl valgevaar is.  

Een valstopapparaat met opwind-mechanisme 

Dit biedt de gebruiker een grote mate van bewegingsvrijheid, terwijl men toch constant is aangelijnd. Het kan 
gebruikt worden voor werkzaamheden op verticale of schuine vlakken. Tijdens het naar boven of naar beneden 
gaan van de gebruiker wordt de kabel altijd strak gehouden. Bij een eventuele val zal het inwendige 
blokkeersysteem de val stoppen. Voorkomt slingerbewegingen bij een mogelijke val. 

 

Alle valstopapparaten dien te voldoen aan de NEN-EN 360 en aan de CE. Alle valstop 
apparaten dienen in combinatie gebruikt te worden met een adequate broekgordel, 
veiligheids(val)lijn en adequaat verankerpunt.  

 
 

Vangnetten (collectieve valbeveiliging t.b.v. restrisico’s) 

De combinatie van veiligheidsnetten en "valbeveiliging" garandeert een totale en voornamelijk collectieve 
beveiliging, zodat enige overgebleven vorm van risico tot een minimum wordt beperkt, vandaar dat o.a. de 
arbeidsinspectie deze combinatie wel eens voorschrijft. Het gebruik van alleen een vangnet als valbeveiliging is 
niet toegestaan (vangnet is bedoeld om zgn. rest risico’s weg te nemen).  

Een vangnet moet verder aan de volgende eisen voldoen: 

a. EN 1263-1; 
b. Het moet voldoende weerstand bieden aan twee tegelijk vallende personen; 
c. Het moet soepel genoeg zijn om een vallende persoon voor ernstige verwondingen te vrijwaren; 
d. Het moet een vallende persoon zodanig opvangen, dat een verdere val wordt voorkomen; 
e. Het moet een redelijk lange tijd bestand zijn tegen weersinvloeden zoals zonlicht, vocht en wind en tegen agressieve dampen 

zoals in de nabijheid van de zee en sommige industrieën; 
f. Indien geen personen onder het net moeten werken, mag de grootte van de mazen ten hoogste 10 bij 10 cm bedragen; 
g. Moeten wél personen onder het net werken dan mag de grootte van de mazen niet meer bedragen dan 3 bij 3 cm.  
 

Veiligheidshaken & bevestigingsmiddelen m.b.t. valbeveiliging 

Alle veiligheidshaken en bevestigingsmiddelen dienen te voldoen aan NEN-EN 362. 
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Keuring, inspectie en onderhoud valbeveiliging 

a. Onderhoud valbeveiliging adequaat (volg nauwkeurig de instructies op van de fabrikant / leverancier, zie handleiding); 
b. Sla de valbeveiliging op in geschikte kasten / opbergplaatsen en laat het niet slingeren; 
c. Minimaal 1 keer per jaar moeten de PBM’s voor valbeveiliging aantoonbaar geïnspecteerd worden conform vigerende normen 

door een deskundig persoon en laat een certificaat en ID hiervoor opmaken; 
d. Na een val mag de valbeveiliging niet meer gebruikt worden (labelen met de tekst “niet gebruiken”) tot dat deze aantoonbaar door 

een deskundige is geïnspecteerd en goed is bevonden; 
e. Altijd voor gebruik visueel keuren. Bij beschadigingen dient de valbeveiliging niet gebruikt te worden totdat deze aantoonbaar 

adequaat is gerepareerd en/of akkoord is bevonden door een deskundig persoon of instantie. 
 

EN-normering valbeveiliging 
EN 341, Afdalingsmateriaal; 
EN 353-1, Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn; 
EN 353-2, Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn; 
EN 354, Vanglijnen; 
EN 355, Schokdempers; 
EN 358, Systemen voor werkpositionering; 
EN 360, Valbeveiliging met automatische lijnspanners (valstopapparaten); 
EN 361, Harnasgordels; 
EN 362, Koppelingen; 
EN 363, Valbeveiligingssystemen; 

EN 1263-1 netten; 

EN 795, tijdelijke verankeringspunten; 

EN 6702 & 2770 tijdelijke reling(en). 
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Nr. Activiteitnaam Werkwijze Betrokken 
functionaris TVB 

4.7 
 
Gebruik hoogwerker 
 

 

Een hoogwerker of schaarlift is een mobiel werktuig waarop een werkplatform zit dat in hoogte kan bewegen, teneinde werkzaamheden 
op hoogte uit te voeren. 

Noot: een schaarlift kan enkel het werkplatform verticaal verplaatsen. Een hoogwerker heeft daarentegen een hydraulische arm die 
op één of meerdere plaatsen kan scharnieren en de onderbak kan om zijn as draaien (kan dus ook gelijktijdig horizontaal verplaatsen). 
Voor beide geldt dezelfde minimale regelgeving in deze werkinstructie. 

Voorwaarden aan hoogwerker 

a. Een hoogwerker dient te voldoen aan de NEN-EN 280 en CE (controleer dit vóór aanschaf / huur en gebruik); 
b. Bij de hoogwerker dient een duidelijke handleiding / gebruikersinstructie te zitten in de taal van de gebruiker(s); 
c. De hoogwerker dient jaarlijks gekeurd te zijn door een erkende instantie (bij huur dient de leverancier hiervoor zorg te dragen). 

Er dient een goedkeuringssticker en certificaat aanwezig te zijn; 
d. De hoogwerker dient voorzien te zijn van deugdelijke ondersteuningsstempels en/of kunnen op de wielen ondersteunen mits dit 

verantwoord is conform gebruikersinstructie / handleiding en afhankelijk van gewicht e.d. Daarnaast dient duidelijk aangegeven 
te worden wat de maximale belasting (incl. max. aantal personen) mag zijn; 

e. De bediening van de hoogwerker moet afsluitbaar zijn (b.v. contactsleutel) zodat uitgesloten wordt dat de hoogwerker door 
onbevoegden gebruikt kan worden. Bij (tijdelijk) niet gebruik dient de bediening altijd afgesloten te zijn (contactsleutel er uit). 
 

                          

 

Werken met een hoogwerker 

a. Elke gebruiker van de hoogwerker dient minimaal 18 jaar te zijn en te beschikken over specifieke kennis en kunde m.b.t. het 
gebruik van de hoogwerker. Dit moet aantoonbaar zijn d.m.v. een geldig en erkend diploma / certificaat; 

b. De gebruiker dient vóórafgaand aan het gebruik de handleiding / gebruikersinstructie van de betreffende hoogwerker aandachtig 
door te lezen en de instructies expliciet op te volgen. Onduidelijkheden en/of onmogelijkheden dienen direct met de 
leidinggevende besproken te worden. Alleen als er veilig gewerkt kan worden (geen onaanvaardbare risico’s) mag het werk 
starten; 

c. De hoogwerker moet voldoende stabiel staan. Grens voor schuine vlakken is maximaal 5o of zoveel minder als aangegeven in 
de gebruikershandleiding. De gebruiker dient voldoende zicht te hebben op zijn onderwagen (denk b.v. aan voldoende 
verlichting). De hoogwerker mag niet gebruikt worden bij windsnelheden van 6 of meer Beaufort en wanneer er onweer dreigt; 

d. De gebruiker(s) dient(en) d.m.v. adequate valbeveiliging aangelijnd te zijn aan het werkplatform van de hoogwerker; 
e. Gebruik de hoogwerker uitsluitend waar deze voor bedoeld is (dus niet als transport van goederen, of als krik en/of hijsmiddel 

e.d.). Zorg dat er geen beknelling / pletten plaats kan vinden bij het manoeuvreren van het werkplatform. Beoordeel vóóraf wat 
“wel” en zeker “niet” kan; 

f. Het rijden met een bemande hoogwerker moet men zo veel als mogelijk voorkomen. Als er toch bemand gereden moet worden 
mag dit uitsluitend plaatsvinden wanneer de hydraulische arm (of schaar) in neutrale stand is gezet (zie instructieboekje), de 
bemanning is aangelijnd (zie punt. d) en dit op een vlakke horizontale ondergrond (zie punt. c) kan plaatsvinden. Pas wanneer 
de hoogwerker op de juiste plek staat mag het werkplatform weer uit de neutrale stand komen en verder gegaan worden met de 
werkzaamheden op hoogte. 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
-    
-    

 
 

Gerelateerde documenten 
- 
 

Referenties / Verwijzingen  
NEN-EN 795 
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