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VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART: 

Ladders: Controle vóór gebruik 

Versie: 1.0 Datum: 03/07/2014 

Vóór elk gebruik van een ladder dient de medewerker een visuele controle naar de staat van de ladder te 
doen. Dit kan aan de hand van de onderstaande checklist.  
 

Aandacht:  
 Elke ladder die gebruikt wordt binnen de Stad Gent dient een inventarisnummer én controlesticker 

(jaarlijks wordt een ander kleur gebruikt) te dragen. Zo niet mag de ladder nooit gebruikt worden. 
 Indien je defecten vaststelt aan een ladder, meld dit onmiddellijk aan je leidinggevende. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algemene aandachtspunten OK? 

Antislipzooltjes aanwezig? ja / neen 

Zijn de antislipzooltjes van de steunvoeten van de ladder in goede staat? ja / neen 

Alle sporten of trappen aanwezig? ja / neen 

Geen zichtbare barsten? ja / neen 

Geen zichtbare andere beschadigingen? B.v. gesplitste delen ja / neen 

Bouten, moeren, hechtingen,.... zitten goed vast? ja / neen 

Geen hinderlijke verontreiniging (vuil, vet)? ja / neen 

Functioneert het toebehoren zoals het moet? (vanghaken, opsteekhaken, 
beugels,…) 

ja / neen 

Geen tekenen van vergevorderde slijtage? ja / neen 

Specifiek voor aluminium en stalen ladders 

Geen deuken of verbuigingen van de stijlen of sporten?  ja / neen 

Is de ladder behandeld tegen corrosie? ja / neen 

Geen corrosie? ja / neen 

Geen verontreiniging zoals olie of vet? ja / neen 

Goede staat van de lasnaden? ja / neen 

Is het antislipprofiel op de sporten vrij van vuil zoals modder…? ja / neen 

Specifiek voor houten ladders 

Geen splintervorming? ja / neen 

Geen aantasting door insecten? ja / neen 

Geen rotte plekken? ja / neen 

Wordt de ladder bewaard in een droge en geventileerde ruimte? ja / neen 

Is de ladder behandeld tegen vocht (niet geschilderd!)? ja / neen 

Zitten de sporten vast in gaten of via inkepingen (niet genageld)? ja / neen 

Zijn de sporten droog en proper? ja / neen 

Specifiek voor trapladders 

Is de koord, ketting of ander materiaal dat het openschuiven belemmert 
(spreidbeveiliging), in goede staat? 

ja / neen 

Is het platform in goede staat?  ja / neen 

Nog vragen? Spreek er eerst over met je leidinggevende. Meer info via PBW-handboek: 

Intranet / Thema’s / Personeel / Veiligheid en Welzijn / PBW-handboek / 12. Arbeidsmiddelen 

Contactpunt: via mail idpbw@gent.be of telefonisch 09/267 16 10 
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