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Werken op hoogte: letsel door gebruik rolsteigers  
Bescherming van de gebruikers en passanten door deskundig en vakbekwaam personeel, goede 

afbakening, goed materieel en controle 

BESCHRIJVING 
Rolsteigers worden bij  (de)montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden op  
grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden 
er echter al snel gevaarlijke situaties op. 

 
AFSPRAAK 
Pas alleen een rolsteiger toe indien de inzet van een ander middel zoals een hoogwerker 
niet mogelijk is. De volgorde van het toe te passen materieel is:  
1. hoogwerker, 2. (rol)steiger, 3. Trap en 4. Ladder.  
Het gebruik van rolsteigers mag niet leiden tot onnodige risico’s voor medewerkers  
en passanten in de openbare ruimten en het operationele gebied van de luchthaven.  
Ter voorkoming van deze risico’s: 

• Wordt een steiger opgebouwd, gebruikt en afgebroken door voldoende  
deskundig personeel en met het noodzakelijk vakmanschap.  

• Wordt iedere steiger opgebouwd en gebruikt conform NEN 1004-1 en  
volgens de gebruiksaanwijzing die altijd bij de rolsteiger aanwezig is. 

• In operationele passagiersgebieden is rond de rolsteiger het gebied op  
voldoende afstand afgezet. Voldoende wordt bepaald door de hoogte van de rolsteiger.  

• In operationele passagiersgebieden én buitengebruik: voorzien van inklimbeveiligingen.  

• Inspecteert de gebruiker vóór gebruik de rolsteiger aan de hand van een controlelijst (bijvoorbeeld 
bijlage Abomafoon 5.08). 

• Dient in werkplannen  elk voornemen tot het gebruik van een rolsteiger te worden  
vermeld in, en deel uit te maken van, de door Schiphol verleende werkvergunning. Een afschrift 
van deze werkvergunning is bevestigd aan de rolsteiger. Dit laatste geldt niet voor afgesloten 
bouwgebieden.  

• Worden rolsteigeronderdelen jaarlijks gekeurd door een deskundige en voorzien van een sticker 
met herkeuringsdatum (dus geen kleurcodering).  

 

 
 
 

WAT LEVERT HET OP 

• Geen risico op valgevaar voor de gebruikers van de steiger. 

• Geen risico voor vallende voorwerpen vanaf een rolsteiger. 
 

WETGEVING 
Arbobesluit art 3.16, 7.23 en 7.34. 
 

ACHTERGROND INFORMATIE 
In het steigertraject is sprake van een keten van verantwoordelijkheden waarbij het achtereenvolgens 
gaat om het ontwerp, de montage, de overdracht, het gebruik, het onderhoud en de demontage van 
de steiger. Gebruik alleen een rolsteiger met toestemming van de eigenaar of beheerder van de 
rolsteiger. Check vooraf de staat van de rolsteiger en de maatregelen ter bescherming van de 
omgeving. Eisen ten aanzien van afzettingen in terminal zijn opgenomen in: 
“Uitvoeringsvoorwaarden OPS terminal".  
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MEER INFORMATIE 
Via de HSE Office: 

• A-blad – Rolsteigers. 

• Abomafoon 5.08. 

• NEN-EN-1004-1  
 

Op Intranet: 
www.schiphol.nl/veiligheid Golden Rules of Safety ‘Werken op hoogte’.  
www.schiphol.nl/veiligheid “Uitvoeringsvoorwaarden OPS terminal". 
 
Op internet: 

https://www.volandis.nl/media/z1zp3iaa/21003218_a-blad_rolsteigers_v2.pdf A-blad ‘Rolsteigers’ 

Volandis. 
 
 

BIJZONDERHEDEN 
Ter voorkoming van letsel door vallende voorwerpen dient vóór gebruik van een rolsteiger in de 
openbare ruimte of het operationeel gebied een afzettingsplan beschikbaar te zijn. Zie hiervoor 
Uitvoeringsvoorwaarden OPS Terminal.  
 

RISICOTYPERING : 1.8, 7.4, 7.8 
BEHEERSMAATREGEL : C 
 

 

 

 

https://www.schiphol.nl/nl/operations/pagina/veiligheid/
http://www.schiphol.nl/veiligheid
https://www.volandis.nl/media/z1zp3iaa/21003218_a-blad_rolsteigers_v2.pdf

