Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

NIEUWSBRIEF
Instructiekaart
“Werken op hoogte”
Vallen van hoogten kunnen blijvende invaliditeit of de dood tot gevolg hebben. Dergelijke
werken mogen enkel worden uitgevoerd door personeel dat voldoende op de hoogte gesteld is
van de risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen
Vallen van hoogte
Wat zegt de wetgeving?
De wetgeving zegt dat er vanaf 2 meter maatregelen dienen genomen te worden tegen
valrisico’s.
Als collectieve beschermingsmaatregel dient men een reling / leuning te plaatsen. De
leuningen zijn:
Stevig
Tussen de 1 en 1,2 meter hoog
Met een plint tegen de vloer van 15 cm hoog
Met een dwarse reling halverweg op 40 tot 50 cm.
Indien er geen collectieve maatregelen kunnen voorzien worden, dan moeten de
werknemers die blootgesteld zijn aan een val van een hoogte van meer dan 2 meter,
veiligheidsgordels of harnassen gebruiken. De werknemer moet dan eveneens opgeleid
worden in het juiste gebruik van het PBM. De valbeveiliging moet jaarlijks of na een val
gekeurd worden.
Openingen in vloeren en doorloopruimte
Zij dienen overdekt te worden met platen die voldoende sterk zijn.
Indien dit onmogelijk is , worden over de ganse lengte uitgerust met een stevige leuning van
1 m hoog, met een plint van 15 cm en een dwarse reling op 50 cm.

Voorbeelden van werkplaatsen met kans op vallen van hoogte.

Werkplaats

Te nemen veiligheidsmaatregelen

Op vlieringen en hooi\strozolders
Om vallen te voorkomen zijn de openingen in
brengen openingen in de wanden en de wanden en vloeren beveiligd.
vloeren het risico op vallen met zich
- aanbrengen van leuning- of hekwerk.
mee.
- werkvloeren altijd gesloten of dichtlegd.

Zorg voor veiligheidsschoenen met antislipzool.
Wanneer geen leuning aangebracht is moet een
individuele valbescherming ter beschikking worden
gesteld. Individuele valbescherming moet jaarlijks
gekeurd zijn door een erkend organisme.
Indien zowel de collectieve als individuele
beschermingsmiddelen ontbreken, is men verplicht
het kantoor in Leuven te contacteren.

Afwassen / kuisen serreglas in de
tuinbouw

Indien men gevraafd wordt die taak uit te voeren,
contact nemen met kantoor in Leuven.

