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ALGEMEEN
Er wordt steeds meer op hoogte gewerkt, zoals op daken, langs gevels of op lastig bereikbare plaatsen.
Het werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee en de wetgever stelt daarom strenge eisen aan het
werken onder deze gevaarlijke omstandigheden.

ARBO-WET
Volgens de ARBO-wet ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek bij de
werknemers en hun werkgever.

AANSPRAKELIJKHEID
Een beheerder of gebouweigenaar verstrekt opdrachten aan bedrijven en personen om reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het dak. Hierdoor worden zij juridisch als (mede)opdrachtgevers gezien
en kunnen zij op basis van het burgerlijk wetboek aansprakelijk worden gehouden wanneer zij tekort zijn geschoten in het nemen van hun verantwoordelijkheid.

VERANTWOORDELIJKHEID
Voor bedrijven waar de medewerkers voortdurend op andere locaties werken (buitendienst, dakdekker,
loodgieter) is het onhaalbaar om overal vooraf het dak te beoordelen op aanwezige veiligheidsmiddelen.
Daarom wordt er van de beheerder van de werkplek verwacht dat deze zich ervan heeft verzekerd dat de
werkplek veilig is ingericht. Deze beoordeling wordt een RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie, genoemd.
Een individuele beoordeling van een dak brengt alle risico’s in kaart en helpt gebouweigenaren bij het voeren
van verantwoord ARBO-beleid.

EXPLOITATIEKOSTEN
Als er werkzaamheden op een dak zonder veiligheidsvoorzieningen worden uitgevoerd kan de opdrachtgever
herhaaldelijk geconfronteerd worden met onvoorziene kosten voor het tijdelijk beveiligen van de “werkplek op
hoogte”. Doordat er eerst extra veiligheidsvoorzieningen moeten worden aangebracht lopen de werkzaamheden
vertraging op die ook weer kan leiden tot onverwacht hogere kosten. Het iedere keer aanbrengen en verwijderen van tijdelijke voorzieningen veroorzaakt veel extra gevaar en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

ADVIES
In samenspraak met Skysafe kan IKO een compleet dakadvies voor u opstellen. Naast het vertrouwde advies van
IKO over de staat van uw dakconstructie, krijgt u de mogelijkheid om een gedetailleerd advies over de dakveiligheid te ontvangen. Het advies omschrijft nauwkeurig welke veiligheidsvoorzieningen aangebracht moeten
worden. Dit gaat veel verder dan alleen een plattegrond waarop een aantal ankerpunten staat ingetekend.
Ook het veilig toetreden tot het dak met bijvoorbeeld een kooiladder wordt in het advies opgenomen,
evenals de plaats waar eventueel waarschuwingspictogrammen moeten worden geplaatst.
In het veiligheidsadvies wordt rekening gehouden met de gebruiksfunctie van het dak en de frequentie
waarmee het dak betreden wordt voor onderhoud, zodat het plan praktisch toepasbaar is en een
economische oplossing biedt.
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