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Is de dakconstructie met een verreiker  geheel 

bereikbaar via de zij- en / of voorkanten?

 Is er naast het bouwwerk voldoende ruimte om de 

verreiker op te stellen en te stempelen en om in de goede 

hellingshoek ten opzichte van de daklijn te werken?

 Is de situatie en de dakconstructie (afmeting en 

conditie) zodanig dat deze veilig beloopbaar is en 

veilig als werkplatform kan worden gebruikt?

Zie tekstblok 

aandachtspunten A1 

op pagina 2.

Zie tekstblok 

aandachtspunten A2

op pagina 2.

Is het verwijderen van de asbestcementplaten 

van binnenuit redelijkerwijs en veilig mogelijk?

Zie tekstblok 

aandachtspunten A3

op pagina 2.

Beslissystematiek
Uitzonderingssituaties voor de inzet hijskraan met werkbak bij de verwijdering van asbestdaken

Wat is het probleem?

In bepaalde gevallen is een asbestdak niet bereikbaar met een verreiker / 
hoogwerker. Het oude dak is vaak niet veilig te gebruiken als werkplatform. 
In die situaties is de inzet van een hijskraan-werkbak de beste en veiligste 
werkmethode. Door de strikte formulering van de uitzonderingsregel in het 
Arbobesluit, is deze werkmethode in die situaties juridisch niet mogelijk. Dat 
leidt tot onmogelijke en onveilige situaties in de praktijk. 

Wat moet er gebeuren?

•   Aanpassing van artikel 7.23d van het Arbobesluit, door het tekstdeel “jaarlijks 
hooguit enkele keren (….) en die per keer niet langer duren dan vier uren” uit 
het artikel te halen en de toegestane belasting te wijzigen. De strekking en 
bedoeling van de uitzonderingsregel blijkt al voldoende uit de rest van het 
artikel en de Nota van Toelichting (zie tekstblok aandachtspunten A4).

•   Snel overeenstemming bereiken over de door de branche ontwikkelde 
beslissystematiek, waarmee in concrete situaties kan worden bepaald of er 
sprake is van een uitzonderingssituatie voor de inzet van een hijskraan met 
werkbak.

•   Spoedig een overgangsbeleid invoeren op grond waarvan deze 
beslissystematiek kan worden toegepast, anticiperend op de aanpassing 

van het Arbobesluit.

  Inzet hijskraan-met werkbak als uitzonderingsgeval toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden:

         op basis van deze beslissystematiek gemotiveerd is vastgesteld dat de inzet van een andere 

werkmethode niet mogelijk/onveilig is; 

         de belasting door de volbelaste werkbak en het bijbehorend hijsgereedschap niet méér bedraagt dan 

75% van de toelaatbare werklast;

          er ter plaatse een proefhijs is gedaan op 100% van de toegestane werklast om de stabiele opstelling 

van de hijskraan te testen;

         de bedieningsplaats van de hijskraan permanent is bemenst;

         met de hijskraan gedurende de asbestverwijderingswerkzaamheden niet wordt gereden;

          de werknemers in de werkbak beschikken over een doeltreffend communicatiemiddel;

         doeltreffende voorzieningen zijn getroffen om de werknemers bij gevaar te kunnen evacueren.

Inzet hijskraan 

met werkbak 

niet aan de orde.

Deze beslissystematiek is opgesteld door de bovengenoemde partijen en aangeboden aan het Ministerie van SZW, 2 oktober 2017 (versie 1.1).
Over dit document vindt overleg plaats met betrokken instanties. Deze beslissystematiek heeft geen status. Pagina 1/2
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Aandachtspunten
Uitzonderingssituaties voor de inzet hijskraan met werkbak bij de verwijdering van asbestdaken

        Aantasting en verwering van de asbestcementplaten.

        Draagkracht van de ondersteuningsconstructie (gordingen).

        Beloopbaarheid van het dak vanwege de hellingshoek.

        Aanwezigheid van bruikbare ankerpunten voor het bevestigen van  valbeveiligingsmiddelen.

        Verplaatsbaarheid met de hand vanwege afmetingen en gewicht van de asbestcementplaten. 

Arbobesluit, artikel 7.18, vierde lid
Met een hijs- of  hefwerktuig dat uitsluitend 
is bestemd en ingericht voor het vervoer van 
goederen, worden in de plaats van of  tezamen 
met goederen geen personen vervoerd. 

Arbobesluit, artikel 7.23d, eerste lid 
(voorwaarden staan uitgewerkt in vierde lid)
Artikel 7.18, vierde lid, is niet van toepassing op het vervoer van 
werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een 
hijs- of  hefwerktuig indien vanuit die werkbak werkzaamheden 
worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden 
en die per keer niet langer duren dan vier uren, op plaatsen die 
moeilijk bereikbaar zijn en indien toepassing van andere, meer 
geëigende middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren zou 
meebrengen dan het vervoer van werknemers met een werkbak als 
vorenbedoeld, of  de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd.

Arbeidsmiddelenrichtlijn, Bijlage II, artikel 3.1.2
Het hijsen/heffen van werknemers is uitsluitend toegestaan 
met behulp van speciaal daarvoor bestemde arbeidsmiddelen. 
Onverminderd artikel 5 van Richtlijn 89/391/EEG, mogen bij 
wijze van uitzondering niet daarvoor bestemde arbeidsmiddelen 
worden gebruikt voor het hijsen/heffen van werknemers, mits 
passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen, 
overeenkomstig de nationale wetgevingen of  praktijken die 
in passend toezicht voorzien. Wanneer werknemers aanwezig 
zijn op arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen/heffen van 
lasten moet de bedieningspost permanent zijn bemand. De 
werknemers die worden gehesen/geheven moeten over een veilig 
communicatiemiddel beschikken. Er moeten de nodige voorzieningen 
worden getroffen om hen bij gevaar te kunnen evacueren.

        Aanwezigheid van geïsoleerde daken, plafonds of verdiepingsvloeren.

        Aanwezigheid van (proces)installaties, stellingen of andere vaste opstellingen in het bouwwerk.

        Toegankelijkheid van het gebouw voor een verreiker of hoogwerker, bijvoorbeeld de grote 

van de deuren, vrije bewegingsruimte voor machines (op vloer en in de nokconstructie), 

draagkracht van de vloer (bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van (mest)putten).

        Bevestigingswijze van de asbestcementplaten en mogelijkheid om deze van binnenuit te 

verwijderen.

        Het effectieve bereik van verreikers voor inzet bij 

asbestverwijdering is zo’n 10 tot 15 meter. Er zijn typen 

daken die sowieso niet met een verreiker met werkbak 

te bereiken zijn, bijvoorbeeld omdat het dak meerdere 

nokconstructies naast elkaar heeft (geschakelde daken / 

zadeldaken) of omdat gebouwen met asbest ingebouwd 

zijn met andere bouwwerken.

        De ruimte voor het  opstellen van de verreiker kan 

beperkt zijn door omliggende of aangrenzende andere 

bouwwerken, denk aan de beperkte ruimte tussen stallen 

en omliggende watergangen en infrastructuur.
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