Wetgeving en normen

Voor het werken op hoogte en het gebruik van arbeidsmiddelen,
tijdelijke werkplekken op hoogte, bestaan wetgeving en uiteenlopende
normen.
Wet en regelgeving
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Deze wet legt primair bij de werkgever een inspanningsverplichting
neer. De opdracht is om de veiligheid en de gezondheid op het werk te
bevorderen. De wet heeft alleen betekenis indien er een werkgever en
werknemer relatie is.
Art 1.1 en art 1.2
Werkgever Werknemer
Hier wordt de definitie van werkgever en werknemer vastgelegd. Dit is
relevant omdat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten
die niet in loondienst zijn. In dit artikel wordt vastgelegd wanneer deze
arbeidskrachten gezien moeten worden als werknemer.
Art 1.3.g
Arbeidsplaats
Geeft aan wat de werkplek is waardoor deze onder de
verantwoordelijkheid van de werkgever valt.
Art 1.3.h
Arbeidsmiddel
In dit artikel wordt aangegeven wat een abeidsmiddel is.
Arbeidsmiddelen vallen voor wat betreft de technische staat onder de
verantwoording van de werkgever. Bij het werken op hoogte moet
gebruik worden gemaakt van arbeidsmiddelen zoals ladders en
steigers, hijs- en hefgereedschappen.
Art 1.3.i en Art 9
Ongeval
Wat is een ongeval en wat moet de werkgever melden en registreren.
Bij werken op hoogte komen veel ongevallen voor.
Art 3 (geheel)
Beleidsdoel
In dit artikel krijgt de werkgever de opdracht om het werk en
omstandigheden zodanig organiseren dat schade voor de werknemers
is uitgesloten. Belangrijk is de Rl&E waaruit beheersmaatregelen
volgen.
Art 8 (geheel)
Voorlichting en onderricht
Werkgeversplicht om gevaren en maatregelen rondom het veilig op
hoogte werken doeltreffend over te dragen wordt hier vastgelegd.
Art 10
Derden
Voorkomen van gevaar voor derden wordt hier als taak bij de
werkgever neergelegd. Relevant bij werken op hoogte omdat vallende
voorwerpen ernstige schade kunnen veroorzaken.
Art 11
Werknemers
Taakopdracht aan werknemers om bijvoorbeeld PBM te gebruiken en
te onderhouden.
Art 13
Preventiemedewerker
De taken preventiemedewerker worden hier opgesomd. Zeker bij het
werken op hoogte kan deze functionaris van belang zijn.
Art 15
BHV
Het borgen van de BHV vraagt extra aandacht bij het werken op
hoogte.
Art 19
Verschillende werkgevers
Verplichting tot doelmatig samenwerken tussen verschillende
werkgevers op één werkplek. Door samenwerken kunnen maatregelen
tegen vallen voor meer werkgevers dienstdoen.

Art 29
Werkonderbreking

Werknemer mag werk onderbreken indien dit naar zijn oordeel
gevaarlijk is.
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
Dit besluit geeft een concretere invulling van de wet. Op basis van het
besluit wordt gehandhaafd door Inspectie SZW.
Bij het werken op hoogte wordt gebruik gemaakt van arbeidsmiddelen
of om de werkplek te creëren of om de werkplek te beveiligen.
Hoofdstuk 7 is om die reden relevant.
Artikel 3.16 geeft aan dat er beveiligd moet worden bij werken op
hoogte.
Art 1.1
Definities
Voor het werken op hoogte is het relevant wie de opdrachtgever (Art
1.1.2.c) en de ontwerper (art 1.1.2.e) zijn.
Art 1.36.1a
Rl&E en jeugdigen
In de Rl&E moet aandacht zijn voor jeugdigen in relatie tot werken op
hoogte in verband met gebrek aan ervaring en vermogen om risico te
kunnen inschatten.
Art 1.37
Deskundig toezicht
Bij werken op hoogte en de aanwezigheid van jeugdigen op de
arbeidsplaats is deskundig toezicht noodzakelijk.
Art 2.23
Definitie ontwerpfase en uitvoeringsfase
Voor werkzaamheden op hoogte is van belang dat de opdrachtgever
een verantwoordelijkheid heeft.
Art 2.26
Algemene uitgangspunten bij het ontwerpen van bouwwerken
Opdrachtgevers moeten zich bij het ontwerpen en voorbereiden van
werkzaamheden in de bouw of aan bouwwerken rekenschap geven
van het veilig en gezond kunnen realiseren.
Art 2.28
Veiligheids- en gezondheidsplan
Bij werken op hoogte (bijzondere gevaren) moet een V&G plan worden
gemaakt.
Art 2.29
Aanstelling Coördinatoren
Wanneer moeten er coördinatoren worden aangesteld. Ongelukken bij
werken op hoogte met arbeidsmiddelen verdienen aandacht.
Art 2.32
Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij
Werken op hoogte betekent in alle gevallen een specifieke Rl&EffRA
Art 2.35
Verplichtingen werkgever
Organisatorische verplichtingen die werken op hoogte minder risicovol
kunnen maken
Art 3.16
Voorkomen van valgevaar
Artikel beschrijft hoe valgevaar moet worden voorkomen.
Art 3.28
Stabiliteit en stevigheid
De eis dat werkplekken stabiel en stevig zijn en dat hierop moet
worden gecontroleerd.
Art 3.31
Metaal- en betonconstructies, bekistingen en zware prefab
elementen
Eis tot goed ondersteunen en eis met betrekking tot competentie van
de werknemers.
Art 5.2
Voorkomen gevaren fysieke belasting
Relevant artikel bij het bouwen van veilige werkplekken op hoogte.
Art 5.3
Beperken van gevaren fysieke belasting
Verplichting om Rl&E te maken op fysieke belasting.
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