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JUISTE GEBRUIK VAN LADDERS

Onlangs werd de veiligheidsinstructiekaart G-VIK-020 “Hoe een ladder gebruiken” goedgekeurd in
het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming.
Deze instructiekaart geeft weer hoe een ladder op een veilige manier gebruikt kan worden en
waaraan ze moet voldoen. (zie bijlage)
De wetgever gaat er echter van uit dat bij werken op hoogte het gebruik van een ladder slechts is
toegelaten indien geen andere manier van werken (bv hoogwerker, stelling, heftruck met
werkbak,…. mogelijk of haalbaar is.
Onderstaand beslissingsschema kan u helpen om te bepalen of een ladder is toegelaten om de
werkzaamheden op hoogte uit te voeren. De stahoogte, de statijd, de krachtinspanning en de
reikwijdte spelen hierbij een belangrijke rol.
Werknemers moeten steeds voor aanvang van de werkzaamheden de juiste instructies krijgen over
het gebruikte arbeidsmiddel en de voorwaarden waaronder dit gebruikt moet worden.
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Leidraad veilig gebruik ladder
start

Ander arbeidsmiddel dan ladder niet geschikt owv:
Operationele beperkingen (1)
Veiligheidstechnische beperkingen (2)
Economische beperkingen (3)
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Gebruik ladder is niet
toegestaan; gebruik een
ander arbeidsmiddel!!

Legende:
(1)

Het gebruik van een ladder mag wanneer de inzet van een
ander arbeidsmiddel voor de betreffende werkplek niet
mogelijk is. Bv omdat de plek niet met een hoogwerker/
schaarlift bereikt kan worden of omdat er geen ruimte is
voor een rolstelling

(2)

Een ladder als werkplek blijft ook toegestaan wanneer het
gebruik van een ander arbeidsmiddel weer andere
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Bv
verkeersgevaarlijke situaties of extra gevaar door het
opbouwen en afbreken van een rolsteiger.

(3)

De inzet van een ander arbeidsmiddel zal soms meer
kosten met zich meebrengen. In principe zijn kosten dan
ook geen argument voor het toch inzetten van een ladder.
In een enkele situatie kan hierop een uitzondering
gemaakt worden. Bv wanneer er sprake is van een korte
gebruiksduur van de ladder in verband met kortdurende
werkzaamheden en een gering veiligheidsrisico voor de
gebruiker.

VEILIG GEBRUIK
LADDER MOGELIJK!!

(4)

Gebruik van ladder is toegestaan, maar mogelijk risico:
aandacht vereist, instructies, opleiding, maatregelen.
Overleg met uitvoerder over restrisico’s

(5)

Krachtinspanning: hoe hard moet de werknemer duwen of
trekken. Bv. werken met een lichte boormachine kan,
omdat die met 1 hand te bedienen is; bij een zwaardere
boormachine is dit niet mogelijk!

(*)

RIE = risico inventarisatie & -evaluatie
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