
  VEILIGHEIDSPLAN                                                                                 
 
Nr. VERRICHTIN-

GEN 
RISICO’S = 

MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN 
PREVENTIEMAATREGELEN 

INSTRUCTIES  
DUUR 

begin   eind 

RISICO- 
INDICATOR 
FEDERALE 
VERZEKERINGEN 

WF 

0,50 
à 1,5 

RISICO- 
NIVEAU 
WERF 

 

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW 
HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING                                                                                                                                                      pagina 1 

 

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING 
1. Dakbekleding        
1.1. Hellend dak 11 : val personen van hoger vlak 

tijdens : 
- het opstellen van stellingen 
- het opstappen op ladders 
- het opbouwen van het dak 
- het afwerken van dakopeningen 

Stabiele opstelling en verankering 
Voldoende lange en stabiele ladders 
Werkvlak afschermen met een 
randafscherming 
Dakopeningen afschermen met 
leuningen en plint 

  155   

  23 : val voorwerpen bij behandeling  
- o.a. bij het verplaatsen van materiaal 

en materie 
 

Gebruik van hoogwerker 
Dragen van veiligheidshelm 

  155   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- zoals materiaal, materieel, ... 

   113   

  42 : klemming : 
- tijdens het monteren van de spanten 

Optimale coördinatie met de 
kraanbestuurder 

  25   

  51 : inspanning, verkeerde beweging 
bij behandeling : 
- tijdens tillen van lasten 
- door stereotiepe houdingen 

Aangepaste werkmethoden 
Afwisseling van de zware 
werkzaamheden onder de 
dakafdichters 
Gebruik van transportmiddelen 

  54   

1.1.1. dakstructuur        
1.1.1.1. hout        
1.1.1.1.1. geprefabriceerd 11 : val personen van hoger vlak door 

een windstoot  op het dakstoeltje of 
juk 

Risicovolle plaatsing tijdens de 
afwezigheid van rukwinden 
Zorgen voor een optimale 
bereikbaarheid van het te monteren 
element vanuit de binnenruimte 

   
61 

  

1.1.1.1.2. ter plaatse 
samengesteld 

42 : klemming : 
- tussen de samenstellende delen 

   27   
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1.1.1.3. beton 33 : contact beweeglijke voorwerpen     
113 

  

  40 : klemming in een voorwerp of 
tussen elementen 

    
42 

  

1.1.2. bekleding        
1.1.2.1. pannen 33 : contact met beweeglijke 

voorwerpen 
    

36 
  

1.1.2.2. leien 33 : contact met beweeglijke 
voorwerpen 

    
 

60 

  

  40 : klemming in een voorwerp of 
tussen voorwerpen 

    
25 

  

1.1.2.3. panelen 32 : contact onbeweeglijke 
voorwerpen 

    
29 

  

  33 : contact met beweeglijke 
voorwerpen 

    
64 

  

1.1.2.4. zink/koper 33 : contact beweeglijke voorwerpen  
tijdens het in elkaar passen van de 
verschillende metalen elementen 
(snijwonden) 

Gebruik van handschoenen voor 
manipuleren van het metaal 

   
 

60 

  

  60 : warmte – koude     
 

3 

  

1.1.2.5. polycarbonaat 33:contact beweeglijke voorwerpen 
bij het afsnijden 

    
64 

  

1.1.2.6. andere(n)        
1.2. plat dak 11 : val personen van hoger vlak : 

- bij het opstellen van stellingen 
- bij het opstappen op ladders 
- bij het opbouwen van het dak 
- bij het afwerken van dakopeningen 
 

Stabiele opstelling en verankering 
Voldoende lange en stabiele ladders 
Werkvlak afschermen met een 
randafscherming 
Dakopeningen afschermen met 
leuningen  

   
115 
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  23 : val voorwerpen bij behandeling  
- o.a. bij het verplaatsen van 
materiaal en materieel 

Gebruik van hoogwerker 
Dragen van veiligheidshelm 

   
 

59 

  

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- zoals materiaal, materieel, ... 

    
 

113 

  

  42 : klemming : 
- bij het monteren van de spanten 

Optimale coördinatie met de 
kraanbestuurder 

   
4 

  

  51 : inspanning, verkeerde beweging 
bij behandeling : 
- tijdens tillen van lasten 
- door stereotiepe houdingen 

Aangepaste werkmethoden 
Afwisseling van de zware 
werkzaamheden onder de 
dakafdichters 
Gebruik van transportmiddelen 

   
10 

  

1.2.1. bovenafwerkin
g 

       

1.2.1.1. isolatie 90 : andere vormen : 
- bij gebruik van minerale wol : 
huidcontact en inhalatie van vezels 

Degelijk afsluitende kledij 
Dragen van een mondmasker 

   
1 

  

1.2.1.2. hellingsbeton        
1.2.2 bedekking        
1.2.2.1 gebrande 

roofing 
60 : warmte - koude  De brander weghouden van alle 

brandbare materialen 
De brander in statief plaatsen bij 
tijdelijke onderbreking 
Aanwezigheid van brandblustoestel 

   
9 

  

  90 : andere vormen : 
- prikkeling van ogen en luchtwegen 
bij overmatige blootstelling 

    
 

3 

  

1.2.2.2. butyl 60 : warmte - koude : 
- door explosie van de oplosmiddelen 
 
 

Opslag van deze produkten in een 
geventileerde ruimte. 
 
 

   
4 
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  81 : giftige stoffen : 
- schadelijke stoffen in de lijmen 

Het voorafgaand lezen van de 
veiligheidsfiche (produkt) en 
permanent bijhouden van deze fiche 

   
 

1 

  

1.2.2.3. gelijmde PVC        
1.2.2.4. andere        
1.2.3. wijze van 

plaatsen 
       

1.2.3.1. niet-gelijmd 22 : instortingen : 
- bij onoordeelkundig plaatsen van de 
ballast op het dak 

Controle van de stabiliteit van het 
dak in funktie van de plaatselijke 
overlast of verdelen van de rollen 
over verscheidene plaatsen 

   
 

5 

  

1.2.3.2. gedeeltelijk 
gelijmd 

60 : warmte - koude vlam) Aanwezigheid van een 
brandblusapparaat 
Dragen van brandwerende 
handschoenen 

   
7 

  

1.1.2.3.3. gelijmd 60 : warmte - koude : 
- vlam 

Plaatsen van de smeltketel op 
voldoende afstand van brandbare 
materialen 
Gebruik van gesloten gieters 
De operator moet brandwerende 
handschoenen dragen 
Aanwezigheid van een 
brandblustoestel 

   
4 

  

1.2.4. specifieke 
werken 

       

1.2.4.1. dakrand 11 : val personen van hoger vlak : 
- het opstellen van stellingen 
- het opstappen op ladders 
- het opbouwen van het dak 
- het afwerken van de dakrand 

Stabiele opstelling en verankering 
Voldoende lange en stabiele ladders 
Werkvlak afschermen met een 
randafscherming 
 

   
115 

  

  23 : val voorwerpen bij behandeling Gebruik van hoogwerker      



  VEILIGHEIDSPLAN                                                                                 
 
Nr. VERRICHTIN-

GEN 
RISICO’S = 

MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN 
PREVENTIEMAATREGELEN 

INSTRUCTIES  
DUUR 

begin   eind 

RISICO- 
INDICATOR 
FEDERALE 
VERZEKERINGEN 

WF 

0,50 
à 1,5 

RISICO- 
NIVEAU 
WERF 

 

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW 
HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING                                                                                                                                                      pagina 5 

 

- bij het verplaatsen van materiaal en 
materieel 

Dragen van veiligheidshelm  
32 

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- zoals materiaal, materieel, ... 

    
129 

  

  51 : inspanning, verkeerde beweging 
bij behandeling : 
- tijdens tillen van lasten 
- door stereotiepe houdingen 

Aangepaste werkmethoden 
Afwisseling van de zware 
werkzaamheden onder de 
dakafdichters 
Gebruik van transportmiddelen 

   
62 

  

1.2.4.2. opkant/slabben 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
– slijpschijf 

Gebruik van veiligheidsbril bij het 
slijpen 

   
45 

  

  81 : giftige stoffen / stralingen    1   
1.2.4.3 dakopeningen 11 : val personen van hoger vlak : 

- het opstellen van stellingen 
- het opstappen op ladders 
- het afwerken van de dakopeningen 

Stabiele opstelling en verankering 
Voldoende lange en stabiele ladders 
Werkvlak afschermen met een 
randafscherming 

   
115 

  

  23 : val voorwerpen bij behandeling 
- bij het verplaatsen van materiaal en 
materieel 

Gebruik van hoogwerker 
Dragen van veiligheidshelm 

   
 

32 

  

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- zoals materiaal, materieel, ... 

    
 

36 

  

.  51 : inspanning, verkeerde beweging 
bij behandeling : 
- tijdens tillen van lasten 
- door stereotiepe houdingen 

Aangepaste werkmethoden 
Afwisseling van de zware 
werkzaamheden onder de 
dakafdichters 
Gebruik van transportmiddelen 

   
 

35 

  

 


