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Speciale editie: Veiligheid op platte daken tijdens onderhoud
Protocol veilig werken:
Werkzaamheden in de onveilige zone
bij onderhoud en calamiteiten
Verblijf en werken op hoogte brengt bijzondere gevaren met zich mee. In de Arbowet is
hiervoor een aantal bijzondere aanwijzingen opgenomen. Zo moeten er vanwege valgevaar
speciale voorzieningen worden getroffen op daken hoger dan 2,50 m.
Helaas schiet de wetgever te kort ten aanzien van de
verplichting dat adequate veiligheidsvoorzieningen
aanwezig moeten zijn. Dit is niet direct verplichtend
opgelegd aan de gebouweigenaar. Ook in het Bouwbesluit is niets geregeld over dit onderwerp in de
ontwerpfase. Op de schouders van de dakdekkers en
inspecteurs rust dan ook een grote verantwoordelijkheid.

De afspraken en uitgangspunten voor het werken op
hoogte zijn verwoord in het A-blad Platte daken.
Het A-blad Platte daken bevat afspraken om de
blootstelling aan valgevaar en gevaarlijke stoffen
te beperken voor de dakdekker. Het A-blad maakt
onderdeel uit van de Arbocatalogus.
De volledige Arbocatalogus is te vinden op
www.arbocatalogus-plattedaken.nl

In deze speciale editie leest u wat het A-blad Platte daken inhoudt en hoe Dakbehoud hiermee omgaat.

Gezond en veilig werken volgens
het A-Blad Platte daken
De Arbocatalogus Platte daken
is van toepassing op werkgevers
en werknemers behorend tot
de werkingssfeer van de cao
Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. In deze
catalogus staan afspraken over de
doelvoorschriften van de overheid
voor gezond en veilig werken. Het
A-Blad Platte daken vormt mede
de basis voor de inhoud van de
Arbocatalogus en maakt daarvan
onderdeel uit.
Arbeidsinspectie
Het is niet verplicht om aan de
doelvoorschriften te voldoen zoals
beschreven in de Arbocatalogus.
Is de medewerker in staat om op
een andere (aantoonbare) manier

hetzelfde beschermingsniveau te
bieden, dan is hij daar vrij in. De
Arbocatalogus is bedoeld om gebruikers tegemoet te komen, niet
om deze te beperken. Als gebruik
wordt gemaakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen,
dan wordt voldaan aan hetgeen
de arbeidsinspectie verlangt.
Belangrijkste risico’s
De catalogus is geen statisch
document, maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand
der techniek. In de catalogus
komen de belangrijkste risico’s in
de sector aan bod. De maatregelen
zijn geordend volgens de arbeidshygiënische strategie.

Maximale veiligheid
Het A-blad Platte daken dient
bij iedere medewerker bekend
en toegankelijk te zijn. Bij de
afspraken over het uitvoeren van
werkzaamheden levert dit geen
problemen op. Dit ligt complexer
bij kortdurende werkzaamheden,
zoals reparaties. Het aanbrengen
van tijdelijke voorzieningen bij
reparaties (zoals hekwerken)
brengt namelijk substantieel
meer risico’s met zich mee, dan
het verblijven op het dak zonder
dergelijke voorzieningen. Desondanks dient de veiligheid van de
medewerkers maximaal geborgd
te worden.

Veilig werken volgens
Dakbehoud nederland
Dakbehoud Nederland hanteert de volgende uitgangspunten om de veiligheid van de medewerkers
te bevorderen:
n Elke medewerker is goed geïnstrueerd over de risico’s van het werken op daken en de mogelijkheden
om het risico te minimaliseren.
n Elke medewerker beschikt over een veiligheidsuitrusting, die voldoet aan de huidige regelgeving.
n De medewerker bereidt zich bij elk project voor op de omstandigheden die hij ter plaatse kan verwachten.
n Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de medewerker zich bij de gebouweigenaar of beheerder.
n Voordat hij het dak betreedt, zorgt de medewerker dat hij beschikt over een mobiele telefoon met
voldoende batterijcapaciteit.
n Elke medewerker stelt vast hoe hij een veilige toegang tot het dak kan verkrijgen, door
A. een veilige toegang door het gebouw te vinden,
B. een veilige toegang te vinden via een voorziening die is aangebracht aan het gebouw,
C. een ladder op een stabiele ondergrond te plaatsen als één van de eerder genoemde voorzieningen
ontbreekt.
Waar nodig is de veiligheid extra geborgd middels ladderstopper of overige hulpmiddelen. In dat geval is de
dakhoogte maximaal 8 meter en steekt de ladder 1 meter door. De ladder wordt aan de bovenzijde geborgd,
bijvoorbeeld door een ladderklem. Positionering en ladderhelling zijn in overeenstemming met de instructie.
n De inspecteur of medewerker die het dak betreedt, beschikt over een veiligheidsharnas en hulpmiddelen.
Om zich te kunnen borgen, zoekt hij ter plaatse constructieve onderdelen. Bij het ontbreken hiervan
verplaatst de medewerker zich in de veilige zone. Dit is het gebied in de 4-meterzone uit de dakrand.
n Bij inspectie van details verplaatst de medewerker zich vanuit de 4-meterzone naar het betreffende
punt en keert na vaststelling terug naar de veilige zone.
n Bij uitvoering van reparatiewerkzaamheden in de onveilige zone (binnen 4-meter van de rand) plaatst
de medewerker een anker van Dakbehoud voor eenmalig gebruik. De extra kosten worden doorbelast aan
de opdrachtgever. Het gebruik van de harnasgordel is dan verplicht.
n De medewerker meldt zich af zodra de werkzaamheden gereed zijn.
n In de rapportage worden tekortkomingen op het gebied van veiligheid standaard meegedeeld aan de
opdrachtgever.

wat kan dakbehoud voor u verzorgen?
n Individuele en collectieve beveiliging
n Ladderborgingspunt
n Looppaden
n Veilige daktoetreding
n Signalering
n Inspectie van veiligheidssystemen en voorzieningen
Wilt u hierover meer weten?
Uw contactpersoon bij Dakbehoud Nederland informeert u graag over de mogelijkheden.
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