1.4 Conclusie
Het is dus betreffende aansprakelijkheid belangrijk, datgene te doen
wat wettelijk voorgeschreven is of wat maatschappelijk aanvaard is. Om
aantoonbaar te kunnen maken dat de pandeigenaar hier zorgvuldig mee
omgaat, wordt er geadviseerd de risico’s te inventariseren. Dit kan samen met
de aannemende partij “projectmatig” of er wordt een algemene dak Risico
Inventarisatie en Evaluatie gemaakt welke gebruikt kan worden voor diverse
werkzaamheden op het dak met een bepaalde frequentie.
Om het risico op claims en aansprakelijkheid na een ongeval tot een minimum
te beperken kan men de volgende stappen ondernemen:
*RI&E laten uitvoeren;
*Plaatsen van de aanbevelingen uit de RI&E;
*Afspraken met de gebruiker / huurder t.b.v. toetreding en werkzaamheden
op het dak vastleggen;
* Bij opdracht de risico’s evalueren en samen zorgen voor een plan van aanpak,
bijvoorbeeld door het gebruik van een tijdelijke afzetting;
* Bij het in eigendom hebben van diverse panden en het ontbreken van
een RI&E en valbeveiligingsvoorzieningen, een beleidsplan maken.
Wij komen graag gezamenlijk met u tot een passende oplossing voor het
creëren van een veilige werkplek op uw dak(en)
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Zorg voor een veilig dak

1. Wie is er verantwoordelijk?
1.1 Algemeen

1.2 Werkgever

Doorgaans zijn er bij een eenvoudige opdracht, zoals inspecties en
onderhoudswerkzaamheden op daken, meerdere partijen betrokken:

Vanuit de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever hoofdverantwoordelijke
voor zijn uitvoerend personeel. Hij dient dus te zorgen voor een veilige
werkomgeving voor zijn personeel.

-

De pandeigenaar (opdrachtgever);
Beheerder (opdrachtgever);
De werkgever (opdrachtnemer);
De werknemer.

Bij een VVE zijn er meerdere eigenaren. Het bestuur wordt als hoofdelijk
aansprakelijk beschouwd.
Een huurder heeft geen verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid van een
gebouw. Geeft een huurder uit eigen beweging opdracht werkzaamheden te
verrichten dan wordt deze huurder mede beschouwd als opdrachtgever.
Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer men nalatig blijkt maatregelen te treffen
welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake is van
aansprakelijkheid.

Zie arbobesluit 3.16 en A-bladen Arbocatalogus. Bij het in opdracht nemen
van een werk dient het veiligheidsaspect besproken te worden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Een werkgever en zijn werknemer zullen
beide een (last-minute) TAAK RISICO ANALYSE uit moeten voeren. Zijn er
geen permanente voorzieningen aanwezig om veilig te kunnen werken dan
zullen bij uitvoering tijdelijke voorzieningen ingezet moeten worden.
1.3 Pandeigenaar/ opdrachtgever
Pandeigenaren en opdrachtgevers hebben een grote rol bij veilig werken.
Als pandeigenaar/opdrachtgever bent u niet primair verantwoordelijk voor de
veiligheid van een persoon die op het dak werkt, maar als er onvoldoende
veiligheidsmaatregelen getroffen worden, terwijl u dit had kunnen weten, kunt u
bij een ongeval achteraf alsnog aansprakelijk gesteld worden.
Woningwet, Zorgplicht

Per 1 april 2007 is de woningwet uitgebreid met de zorgplicht.
Artikel 1a, lid 1
De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die
uit andere hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen, draagt
er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk geen gevaar voor de
gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
Bouwbesluit

Volgends het bouwbesluit 2012 zijn de voorschriften voor veilig onderhoudt
opgenomen in afdeling 6.12. Nieuwe gebouwen dienen zodanig te worden
ontworpen dat ze veilig kunnen worden onderhouden. Indien gebouwgebonden
voorzieningen nodig zijn voor veilig onderhoudt, moeten deze voorzieningen
daadwerkelijk worden gerealiseerd.(artikel 6.53).
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