
           
 

 

VEILIGHEIDSCHECK WERKEN OP HOOGTE       
(LADDER / ROLSTEIGER)  
Merk:  

Typenaam:  

Bouwjaar:  

CE-gemarkeerd: Ja  /  Nee 

 

 Is de veiligheidscheck aantoonbaar aanwezig (logboek)? 
Ja, separate jaarlijkse inspectie niet noodzakelijk      
Nee, voer onderstaande inspectie uit 

 Nb.: Typeplaat moet overeenkomen met die op het veiligheidscheck formulier 

 Actie: 

1 Is er een voorschrift waarin aangegeven wordt welk hulpmiddel 
te gebruiken (ladder of steiger) bij werken op hoogte?  

ja   /  nee   

2 Worden de hulpmiddelen als ladder en rolsteiger na gebruik van 
de werkplekken weggehaald ter voorkoming van mogelijke 
beschadiging door andere werkzaamheden? 

ja   /  nee  

3 Is op de ladder en de steiger een veiligheidscheck stikker of 
markering aanwezig? 

ja   /  nee  

 Ladders   

4 Zijn de sporten en bomen vrij van scheuren of verbuigingen? ja   /  nee  

5 Zijn de ladders schoon van verf of andere vloeistoffen? ja   /  nee  

6 Zijn de sporten voorzien van antislip? ja   /  nee  

7 Is de ladder onder voorzien van een spreidstandbalk? ja   /  nee  

8 Zijn de ladder voorzien van antislipschoentjes? ja   /  nee  

9 Is de vloer waar de ladder gebruikt wordt vlak? ja   /  nee  

10 Is de vloer waar de ladder gebruikt wordt voldoende stroef? ja   /  nee  

11 Kan de ladder bij gebruik onder een hoek van 65-75 graden 
geplaatst worden? 

ja   /  nee  

12 Wordt de ladder boven en onder geborgd? ja   /  nee  

13 Is de ladder die gebruikt wordt voldoende lang? (1m boven te 
bereiken niveau) 

ja   /  nee  

 Rolsteigers   



           
 

14 Is er een gebruikshandleiding met opbouwvoorschrift en 
belastingklasse aanwezig? 

ja   /  nee  

15  Zijn de pijpen, kortelingen en koppelingen in goede staat?  
(Niet verbogen of gescheurd, inkepingen of gecorrodeerd) 

ja   /  nee  

16 Is de werkvloer minimaal 0,6 -1m groot bij staand werk zonder   
opslag van materiaal en gereedschap? 

ja   /  nee  

17 Is de vrije hoogte tussen werkvloeren 1,9 meter of meer? ja   /  nee  

18 Is de afstand tussen de ondergrond en de eerste werkvloer is  
maximaal 4,4 meter? 

ja   /  nee  

19 Bestaat het leuningwerk uit een bovenleuning op 1 meter 
hoogte, een tussenleuning op 47 cm hoogte boven de werkvloer 
van de steiger en een kantplank (15cm hoog)? 

ja   /  nee  

20 Zijn de werkvloeren toegankelijk via schuine of verticale trappen, 
ladders of via het frame (mag alleen bij rolsteigers)? 

ja   /  nee  

21 Zijn deze trappen of ladders of frame voorzien van antislip? ja   /  nee  

22 Rusten deze trappen of ladders niet op de grond? ja   /  nee  

23 Zijn de toegangsgaten in de werkvloeren minimaal 0,4- 0,6 m?  ja   /  nee  

24 Zijn de toegangsgaten voorzien van een luik tegen doorvallen? ja   /  nee  

25 Zijn de werkvloeren voldoende stroef tegen uitglijden? ja   /  nee  

26 Zijn de werkvloeren voldoende geborgd tegen opspringen? ja   /  nee  

27 Kunnen de zwenkwielen met een wielrem geblokkeerd worden? ja   /  nee  

28 Maken basisverbreders een integraal deel uit van de constructie 
als deze gebruikt worden? 

ja   /  nee  

29 Zijn de basisverbreders voorzien van zwenkwielen? ja   /  nee  

30 Houdt men zich aan het voorschrift om de rolsteiger niet te 
verrijden als er een medewewerker op staat? 

ja   /  nee  

 

Opmerkingen: 

 
 

 

Goedkeur op alle bovenstaande items Ja: document aftekenen 
Nee: uitstaande acties uitvoeren en apart aftekenen 

 

Ladder / Rolsteiger functioneert op alle bovenstaande aspecten naar behoren. 



           
 

Handtekening: 
 
 
 

Datum: 

 


