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Controle van hefwerktuigen 
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Definities 
Heftoestel: 
Hijstoestellen, hoogwerkers, liften, goederenliften, 
personenbouwliften, materiaalliften en toestellen die 
occasioneel als dusdanig gebruikt worden. 
 
Hijstoestel:  
een werktuig met intermitterend bedrijf ingericht en bestemd 
voor het hijsen en het eventueel verplaatsen van opgehangen 
lasten; 
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Definities 
 Gietijzerbreekmachines,  
 Machines om palen te heien,  
 Met de hand bewogen heftoestellen,  
 Graafmachines,  
 Mechanische schoppen,  
 Hefbruggen, 
 
Heftoestellen? 
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NEEN 
 



Arbeidsmiddelen 

Heftoestel 
onderworpen aan 
keuring door een 

EDTC 

Installaties, 
machines en 

gemechaniseerde 
werktuigen 

Andere 
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Controletypes van een hefwerktuig 

 Door een bevoegde persoon (intern of extern) 
 Voor het gebruik (3 groene lichten)  
 Bij het gebruik: de werkgever moet de goede werking van het 

hefwerktuig controleren (periodiek en als de omstandigheden het 
vereisen) :  

 
 Door een onafhankelijk controleorganisme erkend door de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 
  Externe dienst voor technische controle op de arbeidsplaats 
   = Erkende organismen in gespecialiseerde materies, verplichte 

bezoeken op basis van de codex, ARAB, AREI, directieven  
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Controles vóór het gebruik 
1. Controle vóór de aankoop: artikel 8.1 van het kb van 

12/08/1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen 
 

2. Controle bij ontvangst: artikel 8.2 van het kb van 12/08/1993 
betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen 
 

3. Controle vóór de ingebruikname:  
 Intern (Verslag van de preventieadviseur artikel 8.3 van het 

kb van 12/08/1993 betreffende het gebruik van 
arbeidsmiddelen 
 

 Extern door een EDTC (verslag door een EDTC) art. 280 van 
het ARAB  
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Controles bij het gebruik 
 Controles die een doeltreffend onderhoud nastreven: 

verplichting voor het in goede staat te houden: houd controles 
in(frequentie te bepalen door de werkgever) 
(controle<>onderhoud/herstelling) (art. 9 van het kb van  12/08/1993 
betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen) 
 

 Nazicht omwille van invloeden die beschadigingen kunnen 
veroorzaken: (art. 10 van het kb van  12/08/1993 betreffende het gebruik 
van arbeidsmiddelen) 
 Nazicht voor ingebruikname (na installatie en vóór ingebruikname, 

na montage op een nieuwe plaats) 
 Periodiek naricht:  

 Intern (competente persoon):  
  Extern : EDTC : trimestrieel voor de 

veiligheidsinrichtingen/jaarlijks volledig en gedetailleerd 
onderzoek(hefwerktuigen) 
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Controles bij het gebruik 
 Nazicht omwille van invloeden die beschadigingen 

kunnen veroorzaken (vervolg) 
  uitzonderlijk nazicht bij uitzonderlijke gebeurtenissen 

ongevallen,  
natuurfenomenen,  
Verlengde periodes van inactiviteit, 
… 
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Controles bij gebruik– rol van de  
hiërarchische lijn 

 Art.13 van het koninklijk besluit van 38 maart 1998 betreffende de algemene 
principes van het welzijnsbeleid (controlelijsten, planning preventief de 
maintenance) 

 
 De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun 

bevoegdheid en op hun niveau het beleid van de 
werkgever met betrekking tot het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk uit ; zij moeten 
in dit kader een effectieve controle uitoefenen op de 
arbeidsmiddelen,  teneinde onregelmatigheden vast te 
stellen en maatregelen te nemen om hieraan een einde te 
maken  
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Materiële sporen 
 
 Verslagen van keuring voor indienststelling of periodieke 

keuring door een EDTC (Externe Diensten voor Technische 
Controle) 
 

 Andere controles en  periodieke nazichten door een 
competente persoon  (schriftelijk en te beschikking van de 
inspecteur Toezicht Welzijn) 
 
  controle door hiërarchische lijn  
  controle door een competente persoon 
  onderhoud door competente personen 

 
– controlelijsten 
– registers 
– nazichtrapporten/onderhoudsboekjes 
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Bliksemacties door de inspecteurs 
van Toezicht op het Welzijn 
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 Waarom een bliksemactie in de 
bouwsector 
 Aantal arbeidsongevallen daalt niet: iedere dag 

50 (gemiddeld) op de bouwwerven in ons land; 
 

 Bouwsector wordt gekenmerkt door zeer 
ernstige arbeidsongevallen 

-> Meer veiligheid waarborgen in de bouwsector door 
deze acties  
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 Objectieven en middelen 

 Controles toespitsen op toestanden die groot 
gevaar vertonen: strijd tegen ontoelaatbare 
toestanden 
 

 Een maximaal aantal werven bezoeken op een 
bepaald ogenblik  => sectorieel impact 

-> Grote mobilisatie van inspecteurs: 150 inspecteurs in 
ploegen van 2 =>sectorieel impact 

-> Toespitste controle tijdens de bliksemacties:    => 
verwijzing naar controlelijst  
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 Objectieven en 
middelen 

 Strijd tegen gevoel van straffeloosheid en 
uiteindelijk de veiligheid verbeteren  

 Verbeteren van het veiligheidsniveau op de 
bouwwerven door speciaal de kleine werven te 
viseren 

-> repressieve benadering : stopzetting van de 
activiteiten (PV als herhaling bij latere actie) 
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 Werken in sleuven  

  
 
 

      

NOK: sleuf dieper dan 1,2 m met 
verticale wanden en materiaal 

gestapeld aan de sleufrand 
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 Blanke elektrische geleiders 
      
 
 

NOK 
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 Werken op steigers   
 
 

      

• Vloeren en leuningen  

 

NOK: ontbreken van leuningen en 
onvolledige vloeren 

OK: leuningen (tussenleuning en 
bovenleuning) 
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 Andere weken met valgevaar 
 
 

      

• Openingen in vloeren 

 

OK: beveiliging van de trapopening 
door leunigen  

NOK: afwezigheid van beveiliging 
van de opening 

Voorbeeld : Trapopening 
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 Andere werken met valgevaar 
 
 

      

           Dakwerken  

NOK: ontbreken van beveiliging 
tegen vallen van hoogte aan de rand 

van de dakhelling  

OK: consoles voor  beveiliging 
tegen vallen van hoogte aan de rand 

van de dakhelling   



Gevoerde acties 

2 dagen bliksemactie(in maart en juni 2013) 
 In totaal ongeveer 800 werkgevers gecontroleerd 
Stopzetting van de activiteiten in één geval op twee 
Slechts één werkgever op 4 in orde 
De inbreuken die het meest voorkomen, hebben 

betrekking op de beveiliging tegen vallen van hoogte 
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Bliksemactie van 21 maart 2013 
   niet conform frequentie van de werken op
     bezochte werven 
Werken op daken  78%  20% 
Elektrische kabels  17%  35% 
Steigers op ladderklampen 65%  4% 
Steigers: garde-corps: 65%  44% 
Steigers: stabiliteit:       22%  39% 
Steigers: vloeren        36%  42% 
Cirkelzagen                57%  23% 
Uitgravingen         23%  11% 
Vallen van hoogte: 
Randen van openingen 76%  43% 
Vallen van hoogte: 
Openingen in vloeren  63%  38% 
Werken op hoogte  
      (arbeidsmiddelen) 38%  20% 
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Bliksemactie van 18 juni 20136 
   niet conform frequentie van de werken op 
                      bezochte werven 
Werken op daken  80%  22% 
Elektrische kabels  13%  35% 
Steigers op ladderklampen 52%  6% 
Steigers: leuningen:       63%  37% 
Steigers: stabiliteit:        21%  31% 
Steigers: vloeren                         35%  35% 
Cirkelzagen  31%  12% 
Uitgravingen                                  20%  12% 
Vallen van hoogte::  
Randen van openingen 75%  44% 
Vallen van hoogte 
Openingen in vloeren    64%  37% 
Werken op hoogte  
 (arbeidsmiddelen)         37%  24% 
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Latere acties 
De  arbeidsinspectie is van plan: 

 
 Op systematische wijze pv op te stellen bij 

toekomstige acties (minstens bij herhaling) ;  
 Sector benaderen (of subsectoren die zich meer 

richten op kleine werven) met het doel tot een 
actieplan te komen 
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Volgende bliksemactie 
 
wanneer? september 2013  
Raad aan de bouwaannemers: Gebruik aangepaste 
uitrustingen  
Om sancties tijdens de controles te vermijden  
Maar vooral 
Om tragische toestanden voor hun werknemers te 
vermijden… en voor hen 
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Dank u voor uw aandacht  
… 

Op huidige en toekomstige 
bouwplaatsen 
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