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Vanaf 2024 geldt er in ons land een verbod
op asbesthoudende daken. Om deze
daken te verwijderen, zullen veel asbestverwijderaars de komende jaren op hoogte
moeten werken. Gevolg: een grotere kans
op ongelukken.
Asbesthoudende daken zijn meestal oud
en verweerd, dus absoluut niet stevig
genoeg om op te lopen of te staan.
Toch wordt er nog wel eens gelopen op
zo’n dak. Of u stapt bijvoorbeeld vanuit de
werkbak van een verreiker of hoogwerker
het dak op, om nog nét bij die ene bout te
kunnen komen. Het gevaar om door of
van het dak te vallen is groter dan u denkt.
Helaas gebeuren er regelmatig ernstige
ongevallen met soms ook dodelijke
afloop. Uw werkgever moet bij het aannemen van een werk op hoogte maatregelen
nemen tegen valgevaar. Deze maatregelen
worden in het werkplan opgenomen en op
de werkplek toegepast.

Hoe voorkomt u vallen van hoogte?
Belangrijk om te weten: de arbowetgeving
schrijft voor dat valgevaar in eerste instantie
moet worden voorkómen door algemene
veiligheidsvoorzieningen aan te brengen,
zoals steigers, randbeveiliging en/of
vangnetten.
Er zijn tegenwoordig voldoende hulpmiddelen
beschikbaar om veilig te kunnen werken op
hoogte. Asbestverwijderaars werken
bijvoorbeeld aangelijnd vanuit een werkbak
aan een verreiker, of vanaf een hoogwerker.
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De verreiker/hoogwerker wordt vanuit de
werkbak bediend, tenzij de gebruikershandleiding anders voorschrijft. Degene die de
verreiker of hoogwerker bedient, heeft goed
zicht heeft op de saneerders in de werkbak.
De hulpmiddelen die u gebruikt, voldoen
aan de Arbowet en het Warenwetbesluit
Machines (CE-markering).
Soms is het niet mogelijk om algemene
veiligheidsvoorzieningen aan te brengen of
hulpmiddelen zoals een verreiker of
hoogwerker in te zetten. In zo’n geval moet
u gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals gordels en
lijnen. Let er dan op dat u deze PBM’s op de
juiste wijze gebruikt. De werkgever en de
deskundig toezichthouder asbest (DTA)
geven hierover de instructie.

Kan ik een boete krijgen?

het valgevaar te voorkomen en of u niet
gaat lopen op niet draagkrachtige daken.
Als tijdens een inspectie valgevaar wordt
geconstateerd, dan krijgt de werkgever een
boete (artikel 3.16 van het Arbobesluit).
Maar u als werknemer kunt ook een boete
krijgen. Voor de werkgever is het
boete(norm)bedrag € 9.000,-. Bij ongevallen liggen deze boete(norm)bedragen nog
veel hoger en kunnen dan oplopen tot
€ 45.000,-. Voor een werknemer bedraagt
de boete € 150,-. Deze boete kan bij
herhaling worden verdubbeld.

In het belang van uw veiligheid en die van
uw collega’s controleert de Inspectie SZW
of u de juiste hulpmiddelen gebruikt om

Voor meer informatie over boetes:
www.zelfinspectie.nl/boetesensancties.

dus ook het toezicht op het veilig werken
op hoogte.
Uw werkgever of de werkgever waar u te
werk bent gesteld is ervoor verantwoordelijk
dat u over de juiste PBM’s beschikt. Het moet
voor u en uw collega’s duidelijk zijn welke
regels en afspraken er binnen het bedrijf
gelden en hoe het toezicht geregeld is. Meer
weten? Check www.sluitafmeteenhekje.nl.
Daar vindt u een filmpje en een folder over
valgevaar.

Uw eigen discipline en een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Werken met adembescherming is belastend
voor u. U kunt niet alles goed zien en uw
bewegingsvrijheid is vaak beperkt. Ook het
weer heeft invloed; soms heeft u last van
warmte of kou tijdens het werken op hoogte.
Werken op hoogte is door dit alles best zwaar
en dit vraagt van u dat u extra alert bent.
Geef zelf het goede voorbeeld. En als u een
collega onveilig ziet werken, durf hem er dan
op aan te spreken.

De rol van de deskundig toezichthouder
asbest (DTA) en de werkgever
Als u DTA bent, houdt u op het werk
toezicht op de juiste uitvoering van de
saneringswerkzaamheden. Daarbij hoort

De asbestplaten worden vochtig gehouden.
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