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Wet- en regelgeving 

EG Machinerichtlijnen welke in Nederland zijn opgenomen in het Warenwetbesluit machines 

42/EG. 

EG Richtlijn arbeidsmiddelen minimale voorschriften in Nederland opgenomen in het 

Arbobesluit 104 EG. 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

 

Toelichting 

Een hijs- of hefwerktuig is een werktuig of hulpmiddel dat geschikt is voor het veilig 

hijsen/heffen en transporteren in verticale en/of horizontale richting en het neerzetten van 

een last. Deze hijsmiddelen zijn werktuigen en zijn ingericht en uitgerust voor het 

verplaatsen van vrijhangende lasten. Hieronder vallen onder andere: 

• torenbouwkraan 

• mobiele kranen 

• bovenloop- en portaalkraan 

• havenkraan 

• grijperkraan 

• takels 

• autolaadkraan.

 

Voorschriften 

Hijs- en hefmiddelen vallen op hoofdlijnen onder twee Europese wetten namelijk: 

• EG Machinerichtlijnen welke in Nederland zijn opgenomen in het Warenwetbesluit 

machines 2006/42/EG 

• EG Richtlijn arbeidsmiddelen minimale voorschriften, in Nederland opgenomen in het 

Arbobesluit 2009/104 EG 

De Europese Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn zijn opgenomen in de 

Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Warenwet. 

Bovenstaande betekent dat hijs- en hefwerktuigen aan een groot aantal veiligheidseisen, 

veelal opgenomen in Europese Normen, moeten voldoen. 

 

De wettelijke eisen zijn in het Arbobesluit, met een enkele uitzondering, niet langer per 

bedrijfstak aangegeven. Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit bevat voorschriften waaraan moet 

worden voldaan bij de aanschaf en terbeschikkingstelling van arbeidsmiddelen aan de 

werknemers. Bovendien zijn hierin de voorschriften opgenomen die betrekking hebben op het 

beperken van de gevaren bij het gebruik van arbeidsmiddelen en het onderhoud hiervan. 

 

Artikel 7.20. Hijs- en hefgereedschap  

1. Hijs- en hefgereedschap wordt afgestemd op de kenmerken van de te hanteren lasten, de 

aanslagpunten, de haakvoorziening en de weersomstandigheden, daarbij rekening houdend 
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met de wijze van aanslaan van de last en het te gebruiken hijs- of hefwerktuig en is 

geschikt voor de uit te voeren hijs- en hefhandeling. 

2. Hijs- en hefgereedschap, anders dan touwwerk of staalkabels, is voorzien van een goed 

leesbare aanduiding die de werklast vermeldt.  

3. Samengesteld hijs- en hefgereedschap is duidelijk gemarkeerd om de gebruiker in staat te 

stellen de kenmerken ervan te kennen.  

4. Hijs- en hefgereedschap wordt, behalve ten behoeve van beproeving, niet zwaarder belast 

dan de werklast noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat.  

5. Hijs- en hefgereedschap wordt zodanig opgeslagen dat het niet kan worden beschadigd of 

aangetast.  

6. Hijs- en hefgereedschap wordt ten minste eenmaal per jaar door een deskundige 

natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat onderzocht waarbij het 

zo nodig wordt beproefd. Deze persoon of instelling beschikt over de daarvoor benodigde 

uitrusting.  

7. Bewijsstukken van de onderzoeken en beproevingen, bedoeld in het zesde lid, zijn op de 

arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 

 

De bedrijfsvoering van hijskranen (Elektrisch) 

Hijskranen en hijswerktuigen worden gerekend tot de elektrische arbeidsmiddelen en moeten 

daarom conform NEN-EN 50110 en NEN 3140 beheerd worden. Voor een goed beheer van de 

hijskranen en hijswerktuigen moeten de verantwoordelijkheden eenduidig vastgelegd worden. 

 

Gebruik van werkbak of werkplatform 

Per 1 juli 2020 is het verrichten van arbeid door personen in werkbakken gekoppeld aan 

hefwerktuigen niet meer toegestaan. Deze wijziging komt voort uit artikel 7.23d van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, herzien door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW). Dit is in principe altijd al het geval geweest, echter waren er 

vrijheden in het artikel die het toelieten om op een dergelijke werkwijze incidenteel en 

kortstondig werkzaamheden uit te voeren op lastig bereikbare plekken.  

 

De nieuwe versie van artikel 7.23d ziet toe op alle vormen van gebruik van werkbakken en 

werkplatforms aan hef- en hijswerktuigen in geval van het verrichten van arbeid door 

personen.  

 

Mits correct uitgevoerd en voorzien van de juiste papieren, blijft een werkbak aan een kraan 

of als samenbouw (inclusief samenbouwverklaring) aan een verreiker toegestaan. Een 

werkbak aan de lepels van een heftruck of gelijksoortig hefwerktuig is niet meer toegestaan.  

Het is bij hoge uitzondering nog toegestaan indien geen ander meer geëigend arbeidsmiddel 

beschikbaar is of het werk redelijkerwijs niet op een andere veilige werkwijze kan worden 

uitgevoerd. Oftewel, indien het onoverkomelijk de veiligste werkmethode blijkt te zijn. 

Daarbij dient het volgende strikt in acht genomen te worden: 
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• een schriftelijk werkplan, vooraf opgesteld en goedgekeurd 

• in het werkplan opnemen of en hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden 

uitgevoerd 

• het werkplan dient beoordeeld en akkoord bevonden te worden door een 

gecertificeerde hoger veiligheidskundige 

• meldplicht inclusief werkplan bij inspectie SZW, minimaal 2 dagen voorafgaand aan 

uitvoering 

• verscherpte grenswaarde voor windbelasting van 7 m/s 

• forse boete voor werkgever indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

 

Naleving voorschriften  

Het gebruik van hijs- en hefmiddelen is gebonden aan regels en voorschriften. Deze regels en 

voorschriften zijn ontstaan uit het risico dat het gebruik van hijs- en hefmiddelen met zich 

meebrengt.  

Hijsmiddelen dienen in ieder geval jaarlijks visueel geïnspecteerd en, afhankelijk van het 

type hijsmiddel, jaarlijks of eens per vier jaar getest en gekeurd te worden.  

 

De eerste keuring vindt plaats voordat het werktuig in gebruik wordt genomen, de 

zogenoemde opstellingsinspectie. Hierna na elke montage op een nieuwe locatie of een 

nieuwe plek en daarna volgens schema.  

 

Bij invloeden die leiden tot verslechtering, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan 

van gevaarlijke situaties wordt - zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat 

noodzakelijk is - gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. In het geval van 

uitzonderlijke gebeurtenissen, natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, 

ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel, 

worden keuringen en zo nodig beproevingen uit oogpunt van veiligheid uitgevoerd. 

Keuringen worden uitgevoerd door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of 

instelling. 

 

Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats bij de 

installatie aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder. Deze 

bewijsstukken dienen in het kraanboek (of logboek) per installatie te worden gearchiveerd en 

op locatie bij de installatie aanwezig te zijn. 

 

Het gebruiken van het hijs- en hefwerktuig moet volgens gebruiksvoorschriften en/of 

aanwijzingen van de fabrikant plaatsvinden. Voor sommige werktuigen geldt zelfs dat de 

bediener van het werktuig gecertificeerd moet zijn voordat men het werktuig mag bedienen. 

Hierbij kan gedacht worden aan: torenkraan, mobiele kraan en funderingsmachines. 
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Inspectie en keuring van de verschillende hijs- en hefwerktuigen vindt plaats volgens 

onderstaand schema. 

Algemene verzameling hef- en hijsgereedschappen Jaarlijkse 

inspectie 

Jaarlijkse 

keuring 

4-jaarlijkse 

keuring 

1. Kettingwerk    

1.1 Ketting X  X 

1.2 Topschalmen en ringen X  X 

1.3 Verbindingschalmen X  X 

1.4 Sluitingen X  X 

1.5 Wartels X  X 

1.6 Oogbouten en oogmoeren X  X 

1.7 Haken X  X 

1.8 Kraan- en stifthaken X  X 

1.9 Blokken als uitwisselbare uitrustingsstukken X  X 

1.10 Kettingwerk vast aan staalkabels X  X 

1.11 Kettingwerk vast aan hijsbanden X  X 

2. Klemmen    

2.1 Balkklemmen  X  

2.2 Blokken-, steen- en vloerplaatklemmen  X  

2.3 Aangedreven hijsklemmen  X  

2.4 Hijssleutels X  X 

3. Hijsbanden    

3.1 Eindeloze hijsbanden (rondstroppen) X  X 

3.2 Platte hijsbanden X  X 

4. Kabels    

4.1 Staalkabels en –stroppen X  X 

4.2 Staalkabels samenstellen X  X 

5. Heffen    

5.1 Hydraulische vijzels X  X 

5.2 Kelderwinches (dommekrachten) X  X 

5.3 Hefkussens X  X 

5.4 Vorken voor hefmiddelen X  X 

5.5 Voorzetapparatuur vorkheftrucks X  X 
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Controles, inspecties en keuringen worden uitgevoerd om zeker te stellen dat het 

betreffende hijs- en hefwerktuig veilig kan worden gebruikt. Bij het uitvoeren van de 

keuringen moeten de inspectiemethodiek, de frequentie en de resultaten van de inspecties 

bekend zijn. Omdat de periodieke keuring niet los kan worden gezien van periodieke 

inspectie, zijn de minimale inspectietermijnen ter informatie in het bovenstaande schema 

opgenomen. Per branche of gebruiksintensiteit kan een hogere frequentie worden 

doorgevoerd. 

 

De inspectie -en keuringstermijnen voor hijs- en hefmiddelen (hijswerktuigen) kunnen als 

volgt onderverdeeld worden:  

1. dagelijkse visuele inspectie door gebruiker 

2. jaarlijkse inspectie door deskundige natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling 

3. jaarlijkse of 4-jaarlijkse gehele keuring, inclusief beproeven. 

 

1. Dagelijkse visuele inspectie  

De gebruiker controleert voor het gebruik het hijs- of hefmiddel op zichtbare gebreken en 

beschadigingen en beoordeelt vervolgens of het veilig inzetbaar is.  

 

2. Jaarlijkse inspectie  

Onder jaarlijkse inspectie wordt verstaan: het door een deskundige laten opnemen van de 

toestand waarin een hijswerktuig zich bevindt en laten beoordelen of het hijs- of hefmiddel 

tot de volgende inspectie veilig gebruikt kan worden. Wettelijk dient de inspectie ten minste 

één keer per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige.  

Deze termijn is sterk afhankelijk van de intensiviteit en de wijze van gebruik. Vaak dient 

eerder een inspectie door een deskundige plaats te vinden.  

 

3. Jaarlijkse (mechanische) of 4-jaarlijkse keuring  

Keuren is het opnemen en beoordelen van de toestand van een hijswerktuig door middel van 

meting, zo nodig beproeven, door een instelling die de vereiste deskundigheid in huis heeft.  

Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgestelde (afkeur) maatstaven, 

wordt beoordeeld of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is en of reparatie 

of afkeur dient plaats te vinden. 

 

De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij 

is dat dit door een deskundige persoon of instelling (Arbobesluit art. 7.4a, vijfde lid) gebeurt. 

Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een 

leverancier of de eigen technische dienst van het bedrijf. 
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Documenten 

- Inspectierapport. 

- Keuringsrapport. 

- Gebruikshandleidingen/-voorschriften van het werktuig. 

- Kraanboek of logboek van de installatie, met de volgende inhoud:  

• Gewaarmerkt hijstabel 

• Certificaten van de hijsmiddelen 

• Certificaten van het kettingwerk 

• Laatste keuringsrapport van een wettelijke periodieke keuring. 

- Certificaat van de bediener van het werktuig. Dit is niet voor alle werktuigen van 

toepassing en afhankelijk van het type werktuig. 

- Sticker van goedkeuring op de installatie. Wanneer een goedkeuringssticker ontbreekt, of 

als daarop de volgende keuringsdatum niet meer leesbaar is, dient de installatie te 

worden beschouwd als ongekeurd. 


