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Mobiele arbeidsmiddelen 
 

Wet- en regelgeving 

Arbobesluit 2012 

Warenwetbesluit machines 

Europese Machinerichtlijn 42/EG 

 

Toelichting 
Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving waarop één of meer personen kunnen 
worden vervoerd (art. 7.17, 7.18 en 7.35 Arbeidsomstandighedenbesluit). De aandrijving kan 
bestaan uit een elektrische- of verbrandingsmotor. Hierbij vallen onder andere: 

• vorkheftrucks 

• reachtrucks 

• stapelaars 

• pallettrucks 

• orderverzamelaars 

• hoogwerkers 

• enz. 

 

Voorschriften (cf. art. 7.2 en 7.3) 
Mobiele arbeidsmiddelen vallen op hoofdlijnen onder de Europese machinerichtlijn namelijk: 

• EEG Machinerichtlijnen welke in Nederland zijn opgenomen in het Warenwetbesluit 
machines; richtlijn 2006/42/EG 

De Europese Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn zijn opgenomen in de 
Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Warenwet. 

Bovenstaande betekent dat de mobiele arbeidsmiddelen aan een groot aantal 
veiligheidseisen, veelal opgenomen in Europese Normen, moeten voldoen. 

 

De mobiele arbeidsmiddelen moeten zijn voorzien van een CE-markering, conform art. 7.2. 
Dit betekent dat de fabrikant de installatie op de markt brengt en voldoet aan specifieke 
veiligheidseisen. Dit wordt naast de CE markering nog eens bevestigd in een 
conformiteitsverklaring die bij de installatie hoort. 

 

Voor mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving en voor hijs- en hefwerktuigen, 
geldt dat deze alleen mogen worden bediend door werknemers die daarvoor over een 
specifieke deskundigheid beschikken. In de praktijk wordt geadviseerd een opleiding met 
diploma of certificaat te volgen, maar ook een interne instructie over de bediening van de 
installatie behoort tot de mogelijkheden. 
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Mobiele arbeidsmiddelen 
 

Naleving voorschriften  
Keuren 

Conform artikel 7.4a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestaat er een keuringsplicht 
voor twee groepen arbeidsmiddelen: een ingebruikname veiligheidskeuring en een periodieke 
veiligheidskeuring.  

Bij een ingebruikname veiligheidskeuring, wordt de veiligheid bepaald door de kwaliteit van 
de montage.  

 

Bij de periodieke veiligheidskeuringen worden alle arbeidsmiddelen gekeurd waarvan het 
veiligheidsniveau als gevolg van slijtage of beschadigingen achteruit (kan) gaan. De 
keuringsplicht en de mate van frequentie wordt bepaald aan de hand van de 
veiligheidsrisico’s die door slijtage of de omgeving kunnen ontstaan. 

 

De mobiele arbeidsmiddelen vallen onder de hoge risicoklasse (klasse 4 of hoger) voor het 
keuren en inspecteren van de installatie. De keuringsklasse wordt bepaald door een aantal 
factoren. 

1. effect als gevolg van niet keuren 

2. blootstellingsduur op grond van de aanwezigheidsduur van personen in het 
gevarengebied van het arbeidsmiddel 

3. faalkans zonder keuring. 

 

Uit bovenstaande factoren blijkt dat aan mobiele arbeidsmiddelen meestal risicoklasse 4 
wordt toegekend. Dit houdt in dat de keuring moet worden verricht door een onafhankelijke 
en deskundige keuringsinstantie. De keurende instantie dient door de RvA te zijn 
geaccrediteerd, volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. 

 

Risicoklasse 4 en hoger betreft specifieke risicovolle arbeidsmiddelen, waarvan de overheid 
specifieke keuringscriteria eist. 

Met een periodieke keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of 
er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen 
worden. 

 

Onderhoud 

Naast de periodieke keuring is het bijna vanzelfsprekend dat goed onderhoud van belang is. 
Dit betreft een dagelijkse controle op de goede staat van het arbeidsmiddel door de 
bestuurder/bediener of een daartoe aangewezen persoon. Daarnaast dient er periodiek 
preventief- en zo nodig curatief onderhoud door een gekwalificeerde persoon of instelling te 
worden uitgevoerd. 
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Voor goed onderhoud is het verder van belang om te kunnen beschikken over duidelijke 
voorschriften van de delen die regelmatig moeten worden gecontroleerd of afgesteld, een 
smeerschema, schema's van de elektrische, hydraulische- en pneumatische installaties en 
over de handelingen die moeten worden verricht voor het aanbrengen en/of verwisselen van 
onderdelen en van hefgereedschappen, zoals hefvorken en -klemmen. 

De arbeidsmiddelen moeten op een zodanige wijze zijn uitgevoerd dat er geen risico’s voor 
de veiligheid en gezondheid van de werknemers kan ontstaan. Voor het bepalen van de 
frequentie van het onderhoud dienen de richtlijnen van de leverancier te worden gevolgd, 
met een minimale frequentie van één jaar. 

Afhankelijk van de gebruikersintensiteit, gebruiksomstandigheden of onderhoudsvoorschriften 
van de leverancier kan de frequentie worden geïntensiveerd. 

Per arbeidsmateriaal dient een onderhoudsboek aanwezig te zijn. Dit onderhoudsboek bevat 
onder andere onderhoudsvoorschriften, bedieningsvoorschriften, keuringsformulieren, enz. 

 

Bediening 

Volgens artikel 7.17c van het Arbeidsomstandighedenbesluit mogen de mobiele 
arbeidsmiddelen slechts worden bediend door personen die een bepaalde deskundigheid 
bezitten. Hiervoor dient de bediener een diploma of certificaat te bezitten. 

 

Daarnaast gelden er organisatorische maatregelen waarmee de veiligheid om met het 
arbeidsmiddel te werken worden gewaarborgd. De organisatorische maatregelen zijn onder 
andere: 

• (werk)procedures 

• werkinstructies 

• opleidingen, trainingen, voorlichting 

• taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

• toezicht. 

 

Tevens controleert de gebruiker, dagelijks en wekelijks, vóór het in gebruik nemen van het 
mobiele arbeidsmiddel, op zichtbare gebreken en beschadigingen en beoordeelt vervolgens of 
het veilig inzetbaar is.  

 

Mobiele arbeidsmiddelen met een verbrandingsmotor worden op de arbeidsplaats niet 
gebruikt, tenzij er is gezorgd voor voldoende schone lucht. Een mobiel arbeidsmiddel mag pas 
dan door de bestuurder worden verlaten als het is stilgezet en het niet onverhoopt in 
beweging kan komen. 
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Documenten 
- Keuringsrapport (middels een checklist). 

- Onderhoudsrapport. 

- Gebruikshandleidingen/-voorschriften van het werktuig (geen verplichting, echter wel 
aanbevolen). 

- Logboek van de installatie (onderhoudsboek, incl. registratieblad). 

- Certificaat van de bediener van het arbeidsmiddel. 

- 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. 

 

Opmerkingen 
Het Arbobesluit regelt het veilige gebruik en onderhoud, waaronder keuringen en inspecties 
van arbeidsmiddelen. 

 

Beroepen in de Bouw en Infra werken met onderstaande arbeidsmiddelen:  

- Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer 
- Baggeraar 
- Betonboorder / -zager 
- Blokkensteller - ruwbouw 
- Bodemsaneerder 
- Cultuurtechnisch medewerker 
- Funderingswerker 
- Funderingswerker kleine funderingsmachine 
- Kozijnmonteur 
- Machinist grote funderingsmachine 
- Metaalbewerker / bankwerker 
- Monteur onderhoud machines 
- Ovenbouwer 
- Sloper 
- Wegmarkeerder 

 


