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Trappen en klimmateriaal 

Wet- en regelgeving 
Warenwet, Besluit draagbaar klimmaterieel 

Arbobesluit 

NEN 2484  Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, 
eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud 

EN 131    delen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 voor ladders en trappen 

NEN-EN 1004-1 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, 
afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen 

NEN-EN 2484 Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, 
eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud 

 

Toelichting 
Klimmaterialen: trappen, ladders en rol- en kamersteigers. 

Het werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Een val kan ernstige gevolgen hebben. 
Daarom bevat de Arbowetgeving strenge regels voor wat betreft werken met klimmateriaal. 
Om de veiligheid bij werken met klimmateriaal te garanderen dient u aan een aantal zaken te 
voldoen. 

 

Voorschriften 
In Nederland zijn de minimale eisen voor ladders en trappen vastgelegd in het Besluit 
Draagbaar Klimmaterieel van de Warenwet. Op Europees niveau is de meerdelige norm EN 131 
‘Ladders’ ontwikkeld. Deze meerdelige norm geeft onder andere eisen voor afmetingen en 
testmethodieken. Het veiligheidsniveau zoals voorgeschreven in EN 131 is lager dan geëist in 
het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.  

 

Ladders en trappen die in Nederland worden verhandeld, moeten voldoen aan het Besluit 
Draagbaar Klimmaterieel. Dit geldt voor ladders en trappen, zowel voor de consumenten- als 
de professionele markt. 

 

Daarnaast wordt voor de professionele markt vaak gebruikt gemaakt van de Nederlandse norm 
NEN 2484 ’Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, 
beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud’. Deze norm geeft aanvullende eisen voor 
ladders en trappen. 

 

Een gebruikte ladder of trap hoeft niet aan de norm NEN 2484 te voldoen. De wetgever geeft 
simpelweg aan dat ladders en trappen aan de Warenwet, het Besluit Draagbaar 
Klimmaterieel, moeten voldoen. Hierin wordt geen norm besproken.  
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Trappen en klimmateriaal 

Naleving voorschriften 
Ladders 

Bij aankoop van klimmateriaal dient u er zeker van te zijn dat het materiaal voldoet aan de 
huidige wet- en regelgeving. In Nederland moeten ladders en trappen die professioneel 
worden gebruikt, minimaal voldoen aan de Warenwet (Besluit Draagbaar Klimmateriaal) en de 
Nederlandse norm NEN 2484 conform Arboregelgeving. Bij aankoop van een ladder dient 
nagegaan te worden of dit het geval is.  

 

Klimmateriaal moet minimaal zijn voorzien van: 

• type aanduiding; 

• (handels)naam van de leverancier of importeur; 

• gebruiksaanwijzing of –handleiding; 

• kenmerk dat het klimmateriaal voldoet aan NEN 2484. 

 

De Warenwet geeft eisen waar de gebruiker van het klimmateriaal zich aan moet houden:  

• controle en inspectie voordat het klimmateriaal wordt gebruikt 

• waar men rekening mee moet houden tijdens de plaatsing en het gebruik 

• hoe er moet worden geklommen 

• hoe het moet worden onderhouden 

• hoe het moet worden opgeslagen 

 

Om de risico’s bij het gebruik van het klimmateriaal te verkleinen en om te voldoen aan de 
zorgplicht, kan het klimmateriaal worden gekeurd onder de norm NEN 2484. De Keuring NEN 
2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar 
Klimmaterieel. Door het laten keuren van het draagbaar klimmaterieel kan worden 
aangetoond dat de arbeidsmiddelen veilig beschikbaar worden gesteld. De keuring van het 
klimmateriaal omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de 
onderdelen gecontroleerd. 

 

Algemene inspectiepunten: 

• Controle op beschadigingen, deuken, scheuren, verbuigingen, vormen van slijtage. 

• Controle van de staat van materiaal. 

• Overmatige corrosie is niet toegestaan. 

• Controle van de rechtheid. 

• Controle van alle verbindingen. 

• Het beslag dient degelijk bevestigd te zijn zonder speling. 
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Trappen en klimmateriaal 

• Controle op verkleuringen van het aluminium. Wordt aluminium plaatselijk dof, dan 
heeft het mogelijk een te zware belasting gehad. 

• Controle van het functioneren. 

• Controle van de aanwezigheid van de materialen. Is de ladder of trap nog compleet? 

• Controle op interingen van het materiaal. 

• Controle van de afdekdoppen. 

• Controle van de ladder en trapvoeten op profiel, aanwezigheid en mate van 
uitdroging. 

• Controle van het functioneren in gebruiksstand. 

• Het antislip loopvlak dient intact te zijn. Dat wil zeggen: er dient een antislipfunctie 
gewaarborgd te zijn. 

 

Werken met een ladder: 

• Gebruik alleen ladders die voldoen aan NEN 2484 (Draagbaar Klimmaterieel). 

• Laat ladders één keer per jaar controleren door een daarvoor bevoegd bedrijf. 

• Inventariseer de mogelijke risico’s voor gebruik van de ladder. 

• Plaats de ladder nooit op een hellend vlak, een zachte, oneffen of gladde 
ondergrond, een tafel of kist. 

• Plaats de ladder nooit achterstevoren of ondersteboven. 

• Plaats de ladder bij voorkeur niet direct tegen een raam; indien dit toch noodzakelijk 
is, gebruik dan dwarssteunen. 

• Als een ladder voor een deur komt te staan, sluit de deur dan af of blokkeer de 
doorgang. 

• Plaats metalen ladders nooit in de buurt van onder spanning staande blanke delen; 
houd minimaal twee meter afstand of gebruik een geïsoleerde (houten, kunststof) 
ladder. 

• Voorkom dat de ladder aan de onderzijde wegglijdt of wegzakt, gebruik indien nodig 
een stabiliteitsbalk. 

• Borg de ladder aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden, zet de ladder vast met 
touw. 

• Houd de sporten van de ladder schoon, en beklim deze uitsluitend met werkschoenen. 

• Klim omhoog en naar beneden met je gezicht naar de ladder en houd je met beide 
handen vast. 
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Gebruik van een ladder is niet altijd toegestaan, zie hiervoor onderstaand schema: 

 

 Toegestaan RI&E/Overleg Niet toegestaan 

Stahoogte < 5.0 m 5.0 - 7.5 m > 7.5 m 

Statijd < 2 uur 2 - 4 uur > 4 uur 

Fysieke kracht < 50 N 50 - 100 N > 100 N 

Maximale reikwijdte < een armlengte < een armlengte > armlengte 

 

Werken met een rolsteiger: 

• Gebruik steigers die voldoen aan NEN-EN 1004. 

• Gebruik van steigers is volgens NEN-EN 1004 toegestaan met een hoogte van 2,5 m tot 
12,0 m (binnen) en 2,5 m tot 8,0 m (buiten). 

• Laat steigers minstens één keer per jaar controleren door een daarvoor bevoegd 
bedrijf. 

• Bij het gebruik van steigers moet een sterkte- en stabiliteitsberekening bij de opbouw 
aanwezig zijn, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een algemeen erkende 
standaardconfiguratie. 

• Iedere rolsteiger dient te zijn voorzien van een handleiding voor het gebruik in de 
Nederlandse taal die voldoet aan NEN-EN 1298. Het samenstellen van de 
gebruikershandleiding is de verantwoordelijkheid van de leverancier. 

• Er moet een montage-, gebruiks- en demontageschema gemaakt worden voor de 
steiger, waarover de werknemers de beschikking hebben. 

• Steigers mogen alleen opgebouwd, afgebroken of verbouwd worden door werknemers 
met een toereikende en specifieke opleiding onder leiding van een bevoegd persoon. 

• Een steiger mag niet kunnen wegglijden of ongewilde bewegingen maken. 

• De vloeren van steigers moeten zo worden gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal 
gebruik niet kunnen bewegen. Tussen de onderdelen van de vloeren en de 
valbeveiliging mogen geen gevaarlijke openingen voorkomen. 

• Bij het werken op een steiger boven de 2,5 meter moet deze minimaal voorzien zijn 
van een goede reling, schoprand en goede toegangstrappen. 

 

Documenten 
- Controlerapport (visueel) van het klimmateriaal. 

- Gebruiksaanwijzing en/of gebruikershandleiding. 

- Trap of klimmateriaal, voorzien van goedkeuringssticker (NEN 2484). 
 


