
Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik  
van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte  

(B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006) 

Onderafdeling I. – Toepassingsgebied en algemene beginselen  

Art. 1.- Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/45/EG van 27 juni 
2001 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften 
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de 
arbeidsplaats (2e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van richtlijn 89/391/EEG). 

Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee 
gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Art. 3.- Dit besluit is van toepassing op de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden 
op hoogte die ter beschikking gesteld worden van de werknemers. 

Art. 4.- De bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het ge-
bruik van arbeidsmiddelen en zijn bijlagen zijn van toepassing op de arbeidsmiddelen voor 
tijdelijke werkzaamheden op hoogte, voor zover er geen specifieke bepalingen zijn opgeno-
men in dit besluit. 

Onderafdeling II. – Risicobeoordeling en preventiemaatregelen 

Art. 5.- De werkgever treft, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het ko-
ninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werkne-
mers bij de uitvoering van hun werk, de nodige materiële en organisatorische maatregelen 
opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van 
de werknemers worden gesteld geschikt zijn voor het uit te voeren werk zodat het welzijn van 
de werknemers bij het gebruik van deze middelen wordt verzekerd. 

Art. 6.- § 1. Bij de vaststelling van de materiële maatregelen houdt de werkgever rekening 
met de principes bedoeld in §§ 2 tot 6.  

§ 2. De werkgever zorgt er voor dat de uitvoering van de werkzaamheden onder passende er-
gonomische omstandigheden gebeurt van op een daartoe geschikte werkvloer die zodanig 
ontworpen, geïnstalleerd en uitgerust is dat de veiligheid wordt gewaarborgd en dat doorgang 
mogelijk is zonder gevaar. 

§ 3. De afmetingen, eigenschappen en kenmerken van het arbeidsmiddel worden aangepast 
aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de voorzienbare belastingen. 

§ 4. De werkgever voorziet in het aanbrengen van beveiligingsmiddelen om vallen te voorko-
men, waarbij voorrang wordt gegeven aan collectieve beschermingsmaatregelen boven per-
soonlijke beschermingsmaatregelen. 

Deze beveiligingsmiddelen hebben een zodanige configuratie en sterkte dat vallen van hoogte 
wordt voorkomen of dat een eventuele val wordt gestopt, zodanig dat lichamelijk letsel bij de 
werknemers wordt voorkomen. 



De collectieve beveiligingsmiddelen om vallen te voorkomen mogen alleen onderbroken wor-
den waar zich een toegang tot een ladder of trap bevindt. 

§ 5. De werkgever kiest,in functie van de frequentie van het verkeer, de te bereiken hoogte en 
de gebruiksduur, de meest geschikte toegangsmiddelen tot de werkposten voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte. 

Het gekozen toegangsmiddel biedt de mogelijkheid van ontruiming bij dreigend gevaar.  
Het overstappen van een toegangsmiddel op platformen, vloeren of loopbruggen en omge-
keerd mag geen bijkomende risico’s op vallen opleveren. 

§ 6. Wanneer de uitvoering van specifieke werkzaamheden vereist dat een collectief beveili-
gingsmiddel om vallen te voorkomen tijdelijk wordt verwijderd, wordt gezorgd voor doeltref-
fende vervangende veiligheidsvoorzieningen. 

De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd zolang deze vervangende voorzieningen 
niet zijn getroffen. 

Na de definitieve of tijdelijke beëindiging van de specifieke werkzaamheden worden de col-
lectieve beveiligingsmiddelen om vallen te voorkomen weer aangebracht. 

Art. 7.- De organisatorische maatregelen hebben inzonderheid tot doel er voor te zorgen dat: 

1° bij de keuze van elk arbeidsmiddel dat ter beschikking wordt gesteld voor tijdelijke werk-
zaamheden op hoogte, voorrang wordt gegeven aan de arbeidsmiddelen die gebouwd zijn, 
overeenkomstig de bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van de communau-
taire richtlijnen die op deze arbeidsmiddelen van toepassing zijn, of bij ontstentenis van 
dergelijke bepalingen, overeenkomstig gelijkwaardige technische voorschriften; 

2° tijdelijke werkzaamheden op hoogte alleen worden uitgevoerd wanneer de weersomstan-
digheden de veiligheid en de gezondheid van de werknemers niet in gevaar brengen. 

Onderafdeling III.– Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders,  
trapladders en platformladders 

Art. 8.- De werkgever beperkt het gebruik van ladders, trapladders en platformladders als 
werkpost op hoogte tot omstandigheden waarin, gelet op de bepalingen van artikel 5, het ge-
bruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, gelet op het geringe risico en 
gelet op, hetzij de korte gebruiksduur, hetzij de bestaande kenmerken van de arbeidsplaats en 
werkposten die de werkgever niet kan veranderen. 

Art. 9.- Onverminderd de bepalingen van artikel 7,1°, zorgt de werkgever er voor dat de lad-
ders, trapladders en platformladders worden gebruikt binnen de grenzen die worden opgelegd 
door het ontwerp ervan en zodanig worden geïnstalleerd en uitgerust dat het vallen van hoog-
te wordt voorkomen. 

De ladders, trapladders en platformladders worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit bij de 
toegang en tijdens het gebruik ervan gewaarborgd is en dat hun sporten of trappen horizontaal 
blijven. 

Draagbare ladders worden ondersteund en rusten op stabiele en stevige steunpunten met pas-
sende afmetingen zodanig dat zij, inzonderheid, onbeweeglijk blijven. 



Het wegglijden van de voet van draagbare ladders tijdens het gebruik wordt tegengegaan het-
zij door de boven- of onderkant van de ladderbomen vast te zetten, hetzij door middel van een 
antislipinrichting of een andere gelijkwaardige doeltreffende oplossing. 

Hangladders worden stevig vastgemaakt en wel op dergelijke wijze dat zij, met uitzondering 
van touwladders, niet kunnen verschuiven en dat heen en weer zwaaien wordt vermeden. 
Toegangsladders steken voldoende boven het toegangsniveau uit , tenzij andere voorzienin-
gen werden getroffen om een veilig houvast te waarborgen.  

Meerdelige ladders en schuifladders worden zodanig gebruikt dat de verschillende delen niet 
ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.  

Beweegbare ladders worden vastgezet voordat zij worden betreden. 

Art. 10.- Ladders worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast 
hebben. 

Met name blijft het dragen van lasten beperkt tot lichte lasten en mag het een veilig houvast 
niet belemmeren. 

Onderafdeling IV.- Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van steigers 

Art. 11.- De werkgever die de steiger gebruikt wijst een persoon aan, hierna de bevoegde per-
soon genoemd, die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven voor 
het uitvoeren van de volgende taken: 

1° waken over de toepassing van de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen 
of voorwerpen vallen; 

2° waken over de toepassing van de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstan-
digheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger; 

3° waken over de naleving van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting; 

4° uitvoeren van controles vereist om de bepalingen van artikel 17 na te leven. 

Onverminderd de toepassing van het eerste lid is de bevoegde persoon die aangewezen wordt 
door de werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt tevens belast met het op-
stellen en het aanpassen van een montage-, demontage- en ombouwschema van een steiger. 

Art. 12.- De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt moet beschikken 
over de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, opdat de montage, demontage of ombouw van 
de steiger zou gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 

De gebruiksaanwijzing van de fabrikant is vergezeld van een nota die een sterkte- en stabi-
liteitsberekening bevat. 

Indien deze berekeningsnota niet beschikbaar is of niet voorziet in de overwogen structuur-
configuratie, dan moet een sterkte- en stabiliteitsberekening worden uitgevoerd door een per-
soon die kan aantonen dat hij over de nodige kennis beschikt om deze berekeningen uit te 
voeren. 



Wanneer de werkgever die de steiger gebruikt een andere werkgever is dan deze die de stei-
ger monteert, demonteert of ombouwt, bezorgt deze laatste de berekeningsnota aan de werk-
gever die de steiger gebruikt. 

Art. 13.- De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt zorgt er voor dat de 
bevoegde persoon bedoeld in artikel 11, tweede lid een montage-, ombouw- en demontage-
schema opstelt, wanneer dit niet aanwezig is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. 

Dit schema neemt de vorm aan van een algemeen uitvoeringsschema, maar wordt aangevuld 
met elementen die betrekking hebben op de details die eigen zijn aan de betrokken steiger, 
indien de complexiteit van de steiger dit vereist. 

Het schema wordt gedurende de ganse duur der werken ter beschikking gehouden van de met 
het toezicht belaste ambtenaren. 

Art. 14.- De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt zorgt er voor dat de 
bevoegde persoon bedoeld in artikel 11, tweede lid een instructienota opstelt betreffende het 
gebruik van de steiger.  

Deze nota bevat alle nuttige instructies die moeten nageleefd worden om de risico’s verbon-
den aan, al naargelang het geval, hetzij de montage, de demontage of de ombouw, hetzij het 
gebruik van de steiger te ondervangen. 

Wanneer de werkgever die de steiger gebruikt een andere werkgever is dan deze die de stei-
ger monteert, demonteert of ombouwt, bezorgt deze laatste de instructienota aan de werkge-
ver die de steiger gebruikt. 

Art. 15.- § 1. Elke steiger wordt zodanig opgebouwd dat geen enkel onderdeel, tijdens het ge-
bruik van de steiger, ten opzichte van het geheel kan bewegen. 

De steigers worden zodanig opgebouwd dat zij de lasten waaraan ze worden blootgesteld 
kunnen dragen en ze kunnen weerstaan aan de belasting die voortvloeit uit atmosferische om-
standigheden, inzonderheid de invloed van de wind. 

Ze moeten verankerd of bevestigd zijn aan een punt dat voldoende weerstand biedt of be-
schermd zijn tegen elk risico van wegglijden of omvallen door elk ander middel met een ge-
lijkwaardige doeltreffendheid. 

Het draagvlak moet voldoende stevig zijn om elke vervorming van de ondersteunende delen te 
voorkomen. 

§ 2. De afmetingen, de vorm en de ligging van de vloeren van een steiger zijn aangepast aan de 
aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de te dragen lasten, opdat er veilig verkeer kan 
plaatsvinden en er veilig kan worden gewerkt. 

De vloeren van de steigers zijn zodanig gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal gebruik 
niet kunnen bewegen. 

§ 3. Tussen de randen van de vloeren en het bouwwerk waartegen de steiger is geplaatst, mo-
gen geen gevaarlijke openingen voorkomen. 



Wanneer de configuratie van het bouwwerk of het arbeidsmiddel niet toelaat deze afstand te 
eerbiedigen moet het risico op vallen worden voorkomen door middel van beschermings-maat-
regelen waarbij voorrang wordt gegeven aan de collectieve beschermingsmaatregelen boven de 
persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

§ 4. Er worden veilige toegangswegen die in voldoende aantal aanwezig zijn voorzien tussen de 
verschillende vloeren van de steiger. 

§ 5. Tijdens de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger wordt er een 
aangepaste bescherming tegen het risico van vallen en tegen het risico van vallende voorwerpen 
aangebracht op elk niveau van de steiger. 

§ 6. Ongewilde bewegingen van rolsteigers tijdens werkzaamheden op hoogte worden door een 
passende voorziening voorkomen. 

Wanneer een rolsteiger verplaatst wordt, mag er zich geen enkele werknemer op bevinden, ten-
zij de rolsteiger speciaal ontworpen is zodanig dat de veiligheid van de werknemers op de rol-
steiger niet in het gedrang komt door de verplaatsing. 

Art. 16.- Als bepaalde gedeelten van een steiger niet gebruiksklaar zijn, bijvoorbeeld tijdens de 
montage, demontage of ombouw, markeert de werkgever die de steiger monteert, demonteert of 
ombouwt deze met waarschuwingssignalen voor algemeen gevaar, overeenkomstig de voor-
schriften inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. 

Deze gedeelten worden behoorlijk afgebakend door materiële elementen die de toegang tot de 
gevarenzone beletten. 

Art. 17.- De werkgever die de steiger gebruikt zorgt er, onder zijn verantwoordelijkheid voor 
dat de bevoegde persoon bedoeld in artikel 11, eerste lid nagaat of de steiger, in alle omstan-
digheden, blijft beantwoorden aan de berekeningsnota bedoeld in artikel 12. 

De werkgever die de steiger gebruikt zorgt er voor dat de steiger, tijdens het gebruik, te allen 
tijde blijft beantwoorden aan de bepalingen van artikel 15 en dat zijn werknemers geen toegang 
hebben tot de gedeelten van de steiger die niet gebruiksklaar zijn. 

Indien de werkgever die de steiger gebruikt aan die steiger wijzigingen aanbrengt die betrek-
king hebben op de montage, demontage of ombouw van die steiger moet hij de verplichtingen 
die opgelegd worden aan de werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt nale-
ven. 

Art. 18.- § 1. De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger 
zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en 
vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. 

Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op: 

1° de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen; 

2° de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden 
kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger; 

3° de voorwaarden inzake toelaatbare belasting. 



§ 2. De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen meewerken aan de montage, de de-
montage of de ombouw van een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ont-
vangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van hun taken. 

Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op: 

1° het begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van de betreffende steiger; 

2° het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger; 

3° de maatregelen bedoeld in § 1, tweede lid; 

4° ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kun-
nen brengen. 

Art. 19.- Alleen werknemers die de in artikel 18 bedoelde kennis en vaardigheden hebben 
verworven mogen op een steiger werken of meewerken aan de montage, de demontage of de 
ombouw ervan.  

De werknemers moeten de instructies naleven die voorkomen in het montage-, demontage- en 
ombouwschema bedoeld in artikel 13 en in de instructienota bedoeld in artikel 14. 

Onderafdeling V.- Specifieke bepalingen betreffende het gebruik  
van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen 

Art. 20.- Het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen voor het uit-
voeren van werkzaamheden op hoogte die een systematisch of herhaaldelijk karakter hebben, 
is verboden. 

Art. 21.- In afwijking van artikel 20 mogen de toegangs- en positioneringstechnieken met 
touwen gebruikt worden in de volgende gevallen: 

1° wanneer de risicobeoordeling heeft aangetoond dat de toegang tot de werkpost onmogelijk 
is of gevaarlijker is bij gebruik van een veiliger arbeidsmiddel en de plaats waar het werk 
wordt verricht niet dermate kan gewijzigd worden dat het gebruik van een veiliger ar-
beidsmiddel mogelijk wordt of minder gevaarlijk is dan de toegangs- en positionerings-
technieken op basis van touwen; 

2° wanneer de risico’s verbonden aan het opstellen van deze veiligere arbeidsmiddelen groter 
zijn dan de risico’s verbonden aan de uitvoering van het werk. 

Art. 22.- Het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen gebeurt met eer-
biediging van de volgende principes en voorwaarden: 

1° De samenstellende delen die de werknemer toelaten om zich te verplaatsen of te positione-
ren, de samenstellende delen die deze werknemer beschermen tegen het vallen van op 
hoogte, alsook alle andere samenstellende delen die gebruikt worden bij de opbouw van 
het systeem stemmen overeen met deze waarvan het gebruik is opgelegd door het ko-
ninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke be-
schermingsmiddelen;  



2° Het systeem omvat tenminste twee afzonderlijk verankerde lijnen, waarvan de ene dient 
om op of uit de werkplek te komen en als steun (werklijn), terwijl de andere als flexibele 
ankerlijn dient voor een valbeveiligingsmechanisme (veiligheidslijn); 

3° De werknemers beschikken over en maken gebruik van een antival harnas waardoor zij 
verbonden zijn met de veiligheidslijn via een beweegbaar valbeveiligingsmechanisme dat 
de werknemer in zijn bewegingen volgt; 

4° De werklijn is voorzien van een veilig stijg- en daalmechanisme en is uitgerust met een 
zelfblokkerend en zelfregelend systeem van de snelheid waardoor de gebruiker, wanneer 
hij de controle over zijn bewegingen verliest, niet kan vallen. 

5° Onverminderd de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 
betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, hebben de verankeringspunten die bij deze 
techniek gebruikt worden een weerstand die ten minste gelijk is aan de verankeringspunten 
waarvan het gebruik is opgelegd door het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende 
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

6° Er wordt voorzien in een zitje met voetsteunen en met geschikte toebehoren, rekening hou-
dend met de risicobeoordeling en inzonderheid in functie van de duur van de werk-
zaamheden en de ergonomische vereisten. 

7° De gereedschappen en andere hulpstukken die de werknemer moet gebruiken, zijn verbon-
den met het zitje van de werknemer, of indien er geen zitje aanwezig is, met het harnas of 
ze worden op een andere passende wijze bevestigd. 

8° Geen enkele werkzaamheid op hoogte waarbij toegangs- en positioneringstechnieken met 
touwen gebruikt worden mag toevertrouwd worden aan een afgezonderd tewerkgestelde 
werknemer. De aanwezigheid van een andere werknemer die in staat is snel alarm te geven 
en de nodige kennis heeft van de procedures voor reddingsoperaties is verplicht. 

9° De betrokken werknemers ontvangen een adequate en specifieke opleiding voor de be-
oogde werkzaamheden, inzonderheid op het vlak van de procedures voor reddingsopera-
ties. 

10° De opbouw van het systeem om werken uit te voeren met toegangs- en positioneringstech-
nieken met touwen en de uitvoering van deze werken gebeurt onder het toezicht van een 
bevoegd persoon die door de werkgever werd aangewezen en waarvan de ervaring en de 
technische kennis hem moeten toelaten het werk op de juiste wijze te programmeren en te 
waken over de naleving van de voorwaarden bedoeld in dit artikel. 

Art. 23.- § 1. Het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmecha-
nisme is niet verplicht tijdens de redding van personen, indien de omstandigheden dit verei-
sen om de plaats waar de te redden persoon zich bevindt te kunnen bereiken. 

Bij de evacuatie van redder en geredde moet een tweede lijn die uitgerust is met een valbe-
veiligingsmechanisme worden aangebracht. 

Indien door het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmecha-
nisme de evacuatie echter gevaarlijker wordt, is het toegelaten één enkele lijn te gebruiken. 



§ 2. Het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmechanisme is 
niet verplicht bij werkzaamheden op niet vertikale wanden waar het gebruik van een veilig-
heidslijn uitgerust met een valbeveiligingsmechanisme onmogelijk is. 

De werknemer die de werkzaamheid uitvoert moet beschermd worden door een andere werk-
nemer. 

§ 3. Het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmechanisme is 
niet verplicht, voor het uitvoeren van snoeiwerken, wanneer de risicobeoordeling bedoeld in 
artikel 21, 1° bijzondere omstandigheden heeft vastgesteld waaruit blijkt dat het gebruik van 
een dergelijke lijn gevaarlijker is. 

In dat geval moet de gebruikte techniek een gelijkwaardig beschermingsniveau voor de vei-
ligheid van de werknemers waarborgen. 

Deze werken moeten steeds uitgevoerd worden onder het toezicht van een bevoegd persoon 
bedoeld in artikel 22, 10°. 

Onderafdeling VI. – Slotbepalingen 

Art. 24.- § 1. De arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die reeds ter be-
schikking werden gesteld van de werknemers vóór de datum van inwerkingtreding van dit 
besluit moeten uiterlijk op 19 juli 2006 worden vervangen door arbeidsmiddelen die beant-
woorden aan de vereisten van dit besluit. 

Indien de in het eerste lid bedoelde arbeidsmiddelen het voorwerp zijn van een herstelling of 
enige wijziging moeten zij onmiddellijk vervangen worden door arbeidsmiddelen die beant-
woorden aan de vereisten van dit besluit. 

§ 2. In afwijking van § 1, moeten de steigers die voor de datum van inwerkingtreding van dit 
besluit reeds ter beschikking van de werknemers werden gesteld niet vervangen worden door 
nieuwe steigers, indien zij de passende wijzigingen kunnen ondergaan zodat zij in overeen-
stemming kunnen gebracht worden met de bepalingen van dit besluit. 

Deze wijzigingen moeten uiterlijk op 19 juli 2006 aangebracht zijn. 

De wijzigingen moeten worden uitgevoerd onder het toezicht van een bevoegd persoon waar-
van de kennis hem toelaat na te gaan of het arbeidsmiddel in overeenstemming is met de be-
palingen die genomen werden ter uitvoering van de communautaire richtlijnen die op deze 
arbeidsmiddelen van toepassing zijn of, bij ontstentenis van dergelijke bepalingen, met ge-
lijkwaardige technische voorschriften. 

Art. 25 tot 27.- wijzigings- en opheffingsbepalingen 

Art. 28.- bepaling tot invoeging in de codex over het welzijn op het werk 
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