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 HER Opleidingen bv  

 
Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbende(n) mag niets uit 
deze publicatie worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke 
bewerking. 
 
De inhoud van deze bundel is uitsluitend bestemd voor studiedoeleinden 
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INLEIDING 
 
Natuurlijk is het belangrijkste doel van werken 'brood op de plank'. Gelukkig hebben veel mensen ook plezier 
in hun baan en dat willen we graag zo houden. Daarom hebben wij informatie verzameld over 
veelvoorkomende ongevallen op het werk en tips om uw werkplek veilig te maken. 
 
Bedrijven hebben ten behoeve van arbeidsveiligheid al veel technische preventiemaatregelen ingezet of 
organisatorische verbeteringen doorgevoerd. Maar vaak is onveilig gedrag het obstakel waar men tegenaan blijft 
lopen.  

De expertise van HER Opleidingen is gedragsverandering. En dat is precies waar veel bedrijven, die het 
veiligheidsbewustzijn op de werkvloer willen verhogen, naar op zoek zijn.  

De Grootste risico`s 
 
De grootste risico’s die de meeste arbeidsongevallen veroorzaken, zijn:  

 machineveiligheid  
 vallen van hoogte  

 Veiligheidsbewustzijn 

De uitkomsten van de onderzoeken vormden de basis voor de gedragsinterventie. Zo werd genoemd dat deze niet 
belerend mocht zijn, parallel moest kunnen lopen aan reeds bestaande veiligheids- en communicatiesystemen en 
structureel inzetbaar moest zijn. Maar boven alles moest de interventie veiligheid bespreekbaar maken. Zo is 
beschermengel Alerta ontstaan. Want hoe vaak ging het ‘net goed’?  
 
Hoe vaak leek het alsof de werknemers een beschermengeltje op hun schouder hadden zitten? Beschermengel 
Alerta wijst een ieder op hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, aangezien zij niet 24 uur per dag op 
iemands schouder kan zitten. Op een sympathieke wijze maakt zij veiligheid bespreekbaar. 
 
 HER OPLEIDINGEN 
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Hoofdstuk 1 – de ARBO-wet 
 
1.1 Arbeidsomstandighedenwet 
De Arbo-wet of voluit Arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel te zorgen voor een acceptabel niveau van 
veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Dit betekent dat de werkgever verplicht wordt om het werk 
zodanig te organiseren dat het niet alleen gezond is, maar ook veilig en dat de werknemers zich er prettig bij 
voelen (of in ieder geval zo prettig mogelijk). De Arbo-wet regelt 
wat de werkgever en de werknemers moeten doen om te zorgen 
voor goede arbeidsomstandigheden in hun bedrijf.  
 
Tevens dringt de Arbo-wet aan op voortdurende verbeteringen 
van de arbeidsomstandigheden. Het samenwerken is daarbij heel 
belangrijk. Het zorgen voor arbeidsomstandigheden moet 
onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid. 
 
De Arbo-wet bepaalt ook dat zowel de werkgever als de 
werknemer boetes kunnen krijgen wanneer ze deze wet 
overtreden en dat ze verantwoordelijk gesteld kunnen worden 
voor de gevolgen van deze overtredingen! 
 
Het is dus belangrijk dat jij weet wat er in de Arbo-wet staat. Hoe 
weet je anders wat je wel en niet mag doen. Om de Arbo-wet 
goed te begrijpen gaan we eerst naar de geschiedenis van de 
Arbo-wet kijken. 
 
1.2 De geschiedenis van de Arbo-wet 
Het heeft lang geduurd voordat de Nederlandse overheid zich bemoeide met de arbeidsomstandigheden. 
Arbeidsomstandigheden werden gezien als een zaak tussen werkgever en werknemer. 
Sommige werkgevers hebben hier lange tijd ernstig misbruik van gemaakt. 
Zij lieten hun werknemers hard en lang werken voor weinig geld. 
Aan het eind van de negentiende eeuw werkten zelfs kleine kinderen in gevaarlijke en ongezonde fabrieken.  
Vaak moesten ze voor een hongerloon 14 uur per dag werken. 

 
Het kinderwetje van Van Hout moest hier in 1874 een einde aan 
maken. 
Het idee was goed, maar de uitvoering niet, want er was geen controle 
op. In 1919 kwam daar verandering in. Toen werd de Arbeidswet 
ingevoerd en een jaar later werd de Arbeidsinspectie ingesteld met 
drie inspecteurs. Naast het verbod op kinderarbeid werden er in de 
Arbeidswet de werk- en rusttijden geregeld. Tegenwoordig staan deze 
regels in de Arbeidstijdenwet. In 1934 werd de Veiligheidswet in het 
leven geroepen. Deze wet gold met name voor fabrieken, 
werkplaatsen, land- en tuinbouw en de binnenvaart. Er werden regels 
in vastgelegd voor de omstandigheden waaronder gewerkt mocht 
worden. De veiligheidswet regelde zaken die te maken hadden met 
veiligheid, gezondheid en hygiëne. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1981 is in de plaats van 
de Veiligheidswet gekomen.  
De voorschriften uit de huidige Arbo-wet hebben betrekking op de 

rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer. 
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1.3 De Arbo-wet (algemeen) 
De Arbo-wet bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij 
het werk die slechts globaal zijn beschreven. De voorschriften van de 
Arbo-wet worden dan ook verder uitgewerkt in het Arbo-besluit.  
Waar nodig worden technische details en zeer specifieke voorschriften 
verder uitgewerkt in de Arbo-regeling.  
 
De Arbo-wet wordt daarom ook wel een Raamwet genoemd. Dit betekent 
dat het slechts de algemene regels vermeldt. Om de precieze regeling te 
weten moet je `verder`kijken en kom je dus bij het Arbo-besluit en de 
Arboregelingen terecht. Juist omdat al deze wetboeken erg ingewikkeld 
zijn, had het ministerie enkele publicaties bladen (P-bladen) ontwikkeld 
die in begrijpelijke taal vertelden wat er precies moest gebeuren.  
De ontwikkelde P-bladen zijn echter een mengelmoes van wetten en 
regels en een “eigen” interpretatie hiervan. Dit had tot gevolg dat het erg 
onduidelijk was of iets nu wel of niet verplicht was. 
 
Daarom zijn de P-bladen vervangen door Arbo-beleidsregels.  
De Arbo-beleidsregels zijn bedoeld om een praktische invulling van de 
Arbowetgeving te geven. 
Tenslotte bestaan er Arboinformatiebladen (Al-bladen). Al-bladen vormen 
voorlichtingsmateriaal. Ze mogen daarom ook niet als wetboek worden 
aangemerkt. 
 
Voorbeelden zijn: 
• Al-1 Arbo- en verzuimbeleid  
• Al-3 Asbest 
• Al-4 Lawaai op de arbeidsplaats  
• Al-5 Besloten ruimten 
• Al-6 Kankerverwekkende stoffen en processen  
• Al-11 Afschermingen en beveiligingen van machines 
• Al-14 Bedrijfsruimteninrichting, transport en opslag 
• Al-15 Veilig werken op daken  
• Al-16 Beveiligingen van wand- en vloeropeningen 
• Al-17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen 
• Al-19 Verfverwerking 
 
Verbeteren van arbeidsomstandigheden kan dus geld opleveren. Je kan het zien als een investering. 
Hoe kan je verbeteringen zien? 
• Bijvoorbeeld: andere machines;  
• Een andere indeling van de werkplek; 
• Verbetering van de werkomgeving dit geeft minder stof, minder lawaai, minder tocht. 
 
Deze verbetering van de arbeidsomstandigheden zal ook de kwaliteit van 
het product of de dienstverlening ten goede komen. Je hebt 
waarschijnlijk veel meer zorg voor het product, als je in een prettige 
omgeving werkt. Bijvoorbeeld in een minder lawaaiige omgeving is een 
betere concentratie op het werk mogelijk; je maakt dan minder fouten. 
 
Dat is ook het geval als de machines waarmee je werkt, veilig zijn. Je kunt 
jouw aandacht dan bij het werk houden in plaats van steeds op die 

http://www.nrclux.nl/9789012580755-Arbo-Informatie-50-communiceren-over-risico-s-J--Bus-W-Zwaard-E-van-der-Stegen/nl/product/165752/
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onveilige machine te moeten letten. Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden is dus investeren in mensen. 
Je gaat dan met plezier naar het werk en levert dus meer kwaliteit. Daar wordt iedereen beter van. 
 
1.4 Niets doen kost geld 
Slechte arbeidsomstandigheden kunnen geld kosten. Als medewerkers ziek worden van hun werk, 
wordt het loon toch doorbetaald door de werkgever. Dit voor een periode van 2 jaar. 
De productie gaat gewoon door. Collega's moeten de taken van de zieke 
werknemer overnemen. 
 
Een vervangende collega moet eerst worden ingewerkt.  
Je begrijpt dat kost tijd en dus geld! 
 
Door ongevallen kunnen collega's ziek uitvallen. 
Ongevallen zijn vervelend voor: 

• De slachtoffers; 
• Beschadigde gereedschappen of installaties moeten vervangen worden; 
• De productie verstoord is; 
• De kwaliteit van het product kan worden aangetast. 

 
Soms moet de installatie of een werkplek eerst worden schoongemaakt. Daarna kan het werk pasweer 
doorgaan. 
 
Allemaal kostbare verliezen. Slecht voor het bedrijf en ook slecht voor het milieu 

 
1.5 Het VCA-certificaat 
Het VCA-certificaat is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde 
veiligheidseisen voldoet. Om in aanmerking te komen voor een certificaat mogen er binnen 
een bedrijf niet te veel ongevallen gebeuren. Gebeuren er na het behalen van het certificaat 
te veel ongevallen, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Veel bedrijven en 
instellingen eisen van hun (onder-) aannemer dat zij over het VCA-certificaat beschikken om 
werkzaamheden voor hen uit te voeren. 
Verder moet een bedrijf aan bepaalde vragen voldoen om in aanmerking te komen voor 
een VCA-certificaat. 
 

Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: 
 

• Heeft het bedrijf een beleidsverklaring m.b.t. Veiligheid Welzijn en Milieu? 
• Zijn de VGM-risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd? 
• Vindt vaststelling plaats van vakopleidingseisen m.b.t. werknemers (eigen en van  

derden), vóór tewerkstelling? 

• Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting bij in diensttreding? 

• Hebben alle operationele medewerkers een veiligheidsopleiding gevolgd? 

• Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld? 

• Worden VGM-bijeenkomsten (toolboxmeetings) gehouden met het operationeel 

• personeel (incl. derden)? 

• Ligt vast welke werknemers een periodiek gezondheidskundig onderzoek moeten  
ondergaan? 

• Bestaat er een systeem voor het periodiek keuren van materieel en middelen? 

• Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen? 
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1.6 Het begin ven goede arbeidsomstandighedenwet: de RI&E 
Willen we de arbeidsomstandigheden verbeteren dan zullen we eerst moeten weten welke risico’s tijdens de 
arbeid bestaan of kunnen ontstaan. 
 
Vanaf 1 januari 1994 zijn alle werkgevers dan ook verplicht om alle arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Dit wordt 
ook wel de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (of kortweg: RI&E) genoemd. 
De werkgever mag deze risico-inventarisatie en -evaluatie zelf doen maar hij moet zich hierbij wel laten 
ondersteunen door een deskundige. 
 

 
Wanneer alle risico’s in kaart zijn gebracht, moet de werkgever samen met de werknemers (of een afvaardiging 
daarvan) bekijken hoe deze risico’s verholpen kunnen worden. Het resultaat van deze bespreking moet 
schriftelijk worden vastgelegd en wordt het plan van aanpak genoemd. 
 
De maatregelen in het plan van aanpak moeten zoveel mogelijk gericht zijn op het voorkómen van risico’s. Pas 
als dat niet kan, mag gekeken worden naar andere oplossingen zoals afscherming van het gevaar, voorlichting 
en instructie of persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Om er zeker van te zijn dat alle risico’s zijn meegenomen en dat de werkgever een goed plan van aanpak heeft 
gemaakt, moet de Risico-Inventarisatie en -evaluatie samen met het plan van aanpak door een deskundige 
gecontroleerd worden. Pas wanneer deze tevreden is, heeft de werkgever aan zijn verplichtingen voor wat 
betreft de RI&E voldaan. 
 
Bovendien moet het plan van aanpak jaarlijks geëvalueerd worden op volledigheid en actualiteit en zonodig 
bijgesteld worden. Elke drie volgt dan ook een update of bijwerking van de RI&E. 
Eigenlijk begint het verhaal nu pas, want nu moet het plan van aanpak uitgevoerd gaan worden. 
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1.7 Verplichtingen van de werkgever 
Onder het begrip werkgever verstaan we iedereen die arbeid voor zich laat verrichten. Ook wanneer het gaat 
om onbetaald werk, zoals stagewerk en vrijwilligerswerk. De werkgever is verplicht om: 

• de werkzaamheden zo in te richten dat deze geen nadelige 
invloed mogen uitoefenen op de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers; 

• gevaren te bestrijden aan de bron, dat wil zeggen de gevaren 
zoveel mogelijk voorkomen; 

• gevaarlijke machines te vervangen door veilige machines; 

• te zorgen voor voldoende vluchtwegen;  

• te zorgen voor een gebruikersvriendelijke (ergonomische) 
werkplek; 

• werkmethoden aan te passen aan de mogelijkheden van het 
personeel; 

• werknemers te informeren over het resultaat van hun werk; 

• werknemers te instrueren over de uit te voeren werkzaamheden 
en de daaraan verbonden risico’s; bedrijfshulpverleners 

• te zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners bij calamiteiten en ongevallen; 

• te zorgen voor afwisselend werk, want monotoon werk moet vermeden worden; 

• het werk zodanig in te richten dat contact tussen collega’s mogelijk is; 

• derden (bijv. bezoekers) te beschermen; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te verstrekken; 

• ernstige ongevallen te melden bij de arbeidsinspectie; 

• de werknemers hierbij te betrekken en met hen samen te werken; 

• het voorkomen en beperken van ziekte bij werknemers (ziekteverzuimbeleid); 

• bescherming tegen seksuele intimidatie, tegen agressie en geweld; 

• registeren van ongevallen en incidenten. 
 
1.8 Verplichtingen van de werknemer 
De Arbo-wet schrijft niet alleen verplichtingen voor aan de werkgever maar ook de werknemer heeft 
verplichtingen:  

• het is verboden jezelf of iemand anders in gevaar te brengen; 

• machines, gereedschappen, materiaal en gevaarlijke stoffen op de 
juiste wijze gebruiken; 

• beveiligingen op machines moeten werken en mogen nooit 
verwijderd of “overbrugd” worden; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en 
onderhouden; 

• je moet actief meewerken aan voorlichting en onderricht; 

• gevaarlijke situaties moeten aan de direct leidinggevende worden 
gemeld; 

• je moet meewerken aan onderzoek van Arbo-deskundigen; 

• samenwerken met werkgever ten aanzien van arbeidsomstandigheden; 

• gevaren voor veiligheid en gezondheid direct aan de leidinggevende melden. 
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1.9 Rechten van de werknemer 
 
Naast een aantal verplichtingen heeft de werknemer ook bepaal- de rechten.  
Bijvoorbeeld het recht op werkonderbreking. 
 
De Arbo-wet bepaalt dat een werknemer de 
bevoegdheid krijgt het werk te onderbreken, 
indien naar zijn redelijk oordeel acuut, ernstig 
gevaar bestaat voor personen. Dit gevaar moet zo 
dreigend zijn dat niet gewacht kan worden tot de 
Arbeidsinspectie ingrijpt. De werkonderbreking 
moet wel onmiddellijk aan de bedrijfsleiding of 
werkgever gemeld worden. Er is dan ook recht op 
doorbetaling van het salaris. 
 
Wanneer er tussen de werkgever en werknemers 
overeenstemming is bereikt over de reden van de 
werkonderbreking en de te nemen acties, dan 
hoeft de Arbeidsinspectie niet op de hoogte 
gesteld te worden. 
 
Dit gebeurt alleen als er binnen het bedrijf onenigheid is over de ernst van het gevaar.  
 
De Arbeidsinspectie kan dan worden gevraagd om de situatie te beoordelen. 
Er zijn dan twee mogelijkheden: 
1. De werkonderbreking moet voortduren. 
2. Er moet weer gewerkt worden. 
 
In het eerste geval kan de werkgever dan een boete krijgen. Eventueel kan de Arbeidsinspectie ook 
voorwaarden bepalen waaronder gewerkt mag worden. 
Het onderbreken van het werk gaat natuurlijk wel erg ver. Zover zal het niet vaak komen. Maar wat als het 
gevaar minder ernstig is? Laten we nog eens kijken 
naar het voorbeeld waar we mee begonnen. De 
werkgever vraagt je werkzaamheden op hoogte uit te 
voeren, terwijl er beneden mensen werken of lopen 
(bijvoorbeeld werkzaamheden aan de overkapping van 
een drukke winkelstraat). 
 
Wanneer de werkgever jou de opdracht geeft iets 
gevaarlijks te doen wat tegen de wet ingaat, dan heb jij 
het recht en zelfs de plicht om het te stoppen. Sterker 
nog, doe je dat niet, dan pleeg je een strafbaar feit en 
kun je aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen 
hiervan!  
Een overtreding van de Arbo-wet, het Arbo-besluit en de Arbo-regeling is een strafbaar feit, waarop de Wet 
op de Economische Delicten (WED) van toepassing is. Aansprakelijk gesteld kunnen worden: 

• de werkgever;  

• degene die opdracht gaf tot het strafbare feit; 

• degene die feitelijk leiding gaf aan de verboden handeling; 

• de werknemer; 

• derden. 
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De boete die opgelegd kan worden, is afhankelijk van de aard van de overtreding, wie de overtreding pleegt, 
of er een waarschuwing aan vooraf is gegaan en of de overtreding al eerder is gepleegd. 
De Arbeidsinspectie heeft voor een groot aantal overtredingen normbedragen vastgesteld. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden: 

Werkgever 

geen RI&E € 450,- 

geen voorlichting & onderricht € 2250,- 

niet melden ernstig ongeval € 2250,- 

geen toezicht jeugdige werknemers € 450,- 

niet voldoende BHV-ers € 900,- 

 niet voorkomen valgevaar € 4500,- 

blootstelling aan asbest € 270,- 

geen of onjuiste PBM’s € 900,- 

 

Werknemer 

overbruggen beveiligingen € 225,- 

niet meewerken aan voorlichting & onderricht € 900,- 

bouwlift gebruiken voor personenvervoer € 450,- 

niet dragen PBM € 225,- 

Ongecertificeerd gebruik hefvoertuig € 2250,- 

 
1.10 De Arbeidsinspectie 
Aan het begin van deze les hebben we gezien dat de Kinderwet van Van 
Houten niet goed werkte. Dat kwam omdat er geen toezicht was op de 
naleving van deze wet. De  Arbeidsinspectie is een instelling die toezicht  

houdt op de naleving van de Arbo-wet. We zijn in deze les al een aantal taken van de Arbeidsinspectie tegen 
gekomen. De Arbeidsinspectie controleert de naleving van de Arbo-wet en de Arbeidstijdenwet. 
De Arbeidsinspectie heeft de volgende rechten bij onderzoek naar oorzaken van een ongeval en controles: 

• beproevingen en metingen doen;  

• foto’s en tekeningen maken; 

• monsters nemen; 

• voorwerpen of onderdelen meenemen voor onderzoek. 
 
Als een ambtenaar van de arbeidsinspectie langs komt moeten de medewerkers en de chef 
(werknemers en werkgevers) alle medewerking verlenen. Men moet alle informatie geven waar ze om 
vragen.  
 
De werkgever en de werknemers zijn verplicht alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang zijn 
voor het onderzoek. De Arbeidsinspectie heeft het recht om iedere ruimte waar gewerkt wordt te betreden en 
daar onderzoek te doen. 
Natuurlijk heeft de Arbeidsinspectie hierbij een geheimhoudingsplicht. 
Anders zouden ze bedrijfsgeheimen door kunnen spelen aan een concurrent! 
Om naleving van de wet te waarborgen, kan de Arbeidsinspectie de navolgende maatregelen nemen: 

• een eis tot naleving stellen; 

• het werk stil laten leggen; 

• een boete opleggen; 

• een proces verbaal opmaken. 
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Niet naleven van de wet wordt gezien als een economisch delict, waarbij boetes kunnen worden opgelegd. 
Sinds 1 november 1999 kunnen deze boetes door de Arbeidsinspectie zelf worden opgelegd, dit wordt ook wel 
het “lik op stuk beleid” genoemd. Ook u dient bij een stillegging de aanwijzingen en maatregelen op te volgen. 
De Arbeidsinspectie kan behalve naar aanleiding van klachten, ongevallen of vergunningsaanvragen ook op 
eigen initiatief inspecties uitvoeren. 
 
1.11 Een Arbo-dienst 
Een Arbo-dienst is een deskundige dienst op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW). 
 

 
 
Elk bedrijf hoort aangesloten te zijn bij een externe gecertificeerde Arbodienst, of een eigen interne 
gecertificeerde Arbodienst te hebben. 
 
Taken van een Arbo-dienst kunnen zijn: 

• aanbevelingen doen op het gebied van veilig werken; 

• ondersteunen bij het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en Plan van Aanpak; 

• verrichten van een functiegericht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO); 

• houden van een arbeidsomstandigheden spreekuur; 

• begeleiden van het ziekteverzuim. 
 
Arbo-diensten hebben dus een adviserende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden, terwijl de 
Arbeidsinspectie een controlerende taak heeft. 
 
1.12 De Mijnwet, besluit continentaal plat 
De Arbo-wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. 
Sinds 1 september 1999 is de Arbo-wet mede van toepassing op arbeid verricht bij een verkennings- of 
opsporingsonderzoek of bij het winnen van delfstoffen als bedoeld in de Mijnwet continentaal plat  (art. 2, lid 
a Arbo-wet). 
 
1.13 Welzijn 
Bij het begrip welzijn gaat het over de inhoud en de 
organisatie van het werk. Bevordering van het welzijn 
gebeurt bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat je leert 
van je werk. Op die manier bevordert het werk de 
vakbekwaamheid. Als je bijvoorbeeld zelf kunt bepalen 
met welke taak je begint, verrijkt dat je werk en 
vermindert dat stress. Ook is het belangrijk dat je 
duidelijke informatie krijgt over het doel en resultaat 
van je werk. Want als je niet weet of je het werk goed 
doet, kan je niet leren van je werk. Als je weet wat je 
bijdrage is aan het bedrijfsresultaat werk je ook prettiger. 
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Hoofdstuk 2. Verantwoording 
 
2.1. Verantwoording medewerker 
Een medewerker die een graafmachine bedient, moet oog hebben voor veiligheid, gezondheid en kwaliteit 
van het werk. 
 
Dit is sterk afhankelijk van onze persoonlijke instelling (houding) en mentaliteit! 
Jouw werk vraagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
Het wordt zo vaak gezegd: 
"Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van/op jouw werk.” 
 
Maar wat is dat precies "verantwoordelijk "zijn? 

• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. 

• Je bent verantwoordelijk voor het bedienen van de graafmachine. 

• Je bent verantwoordelijk voor de opgedragen taken. 
 

2.2. Risico's 
Er zijn uiteindelijk erg veel taken waar men verantwoordelijk voor is, in het 
woord zelf (verantwoordelijk) zit het woord antwoord verwerkt, daar hoort 
een ander woord bij: namelijk een vraag. 
 
Welke vraag? 
Het kan een vraag over je doen en laten zijn, waarop je een goed en redelijk 
antwoord moet kunnen geven. Kan je een goed en redelijk antwoord geven 
op de vraag over jouw handelen dan betekent dat, dat jij 
die verantwoordelijkheid kunt dragen. 
 
Dus: 
Verantwoordelijk zijn wil zeggen, dat men altijd een goed en redelijk 
antwoord moet kunnen geven op vragen van anderen over je eigen 
persoonlijk handelen. 

 
Nemen van risico's en veilig werken 
Het is goed risico's te nemen maar onverstandig om risico's te lopen. 
 
Een voorbeeld: 
Je gaat met de auto een boodschap doen en je rijdt weg, zonder je autogordel vast te maken. 
Je neemt een bewust risico, en de kans om een bekeuring te krijgen! 
De kans dat het fout gaat heb je in je onderbewustzijn ingeschat, want het risico dat je gecontroleerd 
wordt is niet zo groot. Daarnaast loop je een risico. 
 
Je raakt de controle over het stuur kwijt. De auto belandt tegen een lantarenpaal en je vliegt met 
je hoofd door de voorruit. Dit kon je vooraf nooit inschatten Daarom is het bewust omgaan met 
risico's soms van levensbelang  
 
2.3. Wat is een risico?  
Een risico houdt in, het onverwacht in een niet gewenste situatie terechtkomen. 
De hoogte van het risico wordt bepaald door de kans dat het fout gaat en het effect wat hier door 
veroorzaakt wordt. 
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DUS: RISICO = KANS X EFFECT 
 

Kans 
Wij moeten er voor zorgen dat de kans op het ontstaan van een ongewenste 
situatie beperkt wordt. 
 
Dit kan voorkomen worden door eerst goed na te denken en de situatie goed in te 
schatten. Naarmate de handeling vaker wordt verricht, neemt de concentratie af. 
Een bewuste handeling wordt een routinematige handeling en hierdoor verandert 
tevens de risicofactor. De kans op een ongeval neemt toe. 
 

Effect 
Het effect wordt bepaald door de mate van ongewenstheid in de ontstane situatie. Bij een aanrijding 
met auto's is dit direct zichtbaar; schade en eventueel gewonden. Maar het effect hoeft niet altijd zichtbaar 
te zijn, dit kan ook op langere termijn pas zichtbaar worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stress. 
 
2.4. Risicofactoren 
De risico's worden bepaald door: 

• de werkplek; 

• het welzijn de medewerkers; 

• de houding van de persoon; 

• de kennis. de vakbekwaamheid en de motivatie. 
 
Werkplek 
De werkomgeving en de werkplek zijn medebepalend voor de risicofactoren denk hierbij aan: 

• slechte verlichting; 

• rommel op de vloer; 

• versleten gereedschap; 

• lawaai. 
 
 Het is niet moeilijk denkbaar dat mensen zich onveilig voelen in een slecht verlichte werkomgeving. 
Of waar de stukken hout op de vloer slingeren, of waar we elkaar niet kunnen verstaan omdat de radio 
knalhard aanstaat. 
 

Welzijn 
Een andere belangrijke factor is het welzijn van de mens.  
Als je "lekker in je vel” zit, gaat voor je gevoel alles sneller en 
beter. Daarom is het onder andere van belang dat er op de 
werkvloer goed contact is met je collega's en weet waarom het 
werk gedaan moet worden. Hierdoor voelt een mens zich veilig 
en worden de risico's automatisch verminderd. 
 
Houding 
De houding van de persoon op de werkvloer is mede bepalend 
voor de veiligheid en de risico's die genomen 
worden tijdens het werk. Als een collega bijvoorbeeld 
ongemotiveerd met zijn werk bezig is, wordt deze vroeg of laat 

afgestoten door de collega's die wel gemotiveerd met hun werk bezig zijn. 
 
Dit komt omdat er ongewenst risico's genomen kunnen worden, waardoor de eigen veiligheid in gevaar 
kan komen van de gemotiveerde collega's. 
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Kennis en vakbekwaamheid 
Een juiste voorlichting voor veilig werken is noodzakelijk.  
Belangrijk is het aanleren van praktische vaardigheden en het oefenen hiervan. De herhaling van de 
oefening en het kennen van de achtergrond hiervan bepaald uiteindelijk de vakbekwaamheid. 
 
Maar veilig en vakbekwaam bedienen van een graafmachine zijn twee zaken die onverbrekelijk met 
elkaar verbonden zijn. Allerlei veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen maken op zichzelf 
nog geen veilige bestuurders/bediener. 
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Hoofdstuk 3. De graafmachine 
 
3.1 Wat is een graafmachine? 
De graafmachine, die in deze cursus wordt besproken, is bedoeld voor: 
• grondverzet; 
• het uitvoeren van sloopwerkzaamheden; 
• het optillen van lasten met een lasthaak. 
 
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 
is de graafmachine uitgerust met een 
graafarm. Deze graafarm is aan de cabine 
bevestigd en wordt hydraulisch bediend. 
 
Aan de achterzijde is de graafmachine 
voorzien van een schuifblad. 
Ander gereedschap kan, in overleg met de 
fabrikant of handelaar aangesloten en 
gebruikt worden. 
 
3.2 Opbouw van de graafmachine 
Aandrijving 
 
Voor de aandrijving van de graafmachine 
wordt gebruik gemaakt van een dieselmotor 
die is gemonteerd achter de zitplaats. het vermogen van de motor wordt hydraulisch op de rij een 
werkfuncties overgedragen. 
 
Besturing 
De bewegingen aan het stuurwiel worden hydraulisch overgebracht op de beide voorwielen. 
 
Remmen 
De graafmachine is voorzien van een luchthydraulische bedrijfsrem die werkt op alle wielen. 
 
Controle en bedieningselementen 
De opstelling van de handels, pedalen en de schakelaars is per merk verschillend. In het bijgeleverde 
instructieboekje staat altijd aangegeven wat de plaats en de functie van de bedieningselementen is. 
 
Als voorbeeld staat hier een afbeelding van een Mini Graafmachine 

 



 

HER Opleidingen & Advies - 20 - 

 

 
 
Opschriften en begrippen 
 
3.3 Opschriften 
Om veilig met de graafmachine te kunnen werken moet de bestuurder weten op welke wijze de machine 
bediend moet worden. En daarnaast moet hij weten welke voorwaarden er gelden om met de graafmachine 
te mogen werken. 
 
De leverancier moet ervoor zorgen dat de graafmachine aan alle veiligheidseisen voldoet. Om te zorgen dat 
een graafmachine aan de veiligheidseisen blijft voldoen, moet de machine volgens de voorschriften worden 
onderhouden en gebruikt. 
 
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan: 

• CE - markering; 

• Typeplaat; 

• Hefvermogentabel;  

• Begrippen. 
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CE - markering  
De leverancier moet duidelijk maken dat de graafmachine voldoet aan alle 
veiligheidseisen. Dit wordt duidelijk gemaakt door een zogenaamde CE - markering. 
 
Typeplaat 
Op de typeplaat staan de belangrijkste gegevens over de graafmachine en de fabrikant. 
 
 
3.4 Hefvermogentabel 
Aan de hand van de hefvermogentabel is af te lezen hoe zwaar de te heffen lasten mogen zijn onder 
verschillende werkomstandigheden. 
Worden in de tabel opgegeven waarden overschreden, dan komt de stabiliteit van de machine ernstig in 
gevaar. Dit betekent dat de machine kan omslaan, waardoor schade kan ontstaan. En eventueel zelfs 
gewonden kunnen vallen. 

Het gewicht van extra gemonteerde delen zoals bijvoorbeeld een grijper moet van de draaglast worden 
afgetrokken. 
 
3.5 Begrippen 
 
Vlucht 
De afstand in horizontale richting gemeten, vanuit het hart van de draaikrans tot aan de uiterste punt 
van de knikarm. 

 
Hefhoogte 
De afstand in verticale richting 
gemeten vanaf de ondergrond tot 
aan de uiterste punt van de 
knikarm. 
 
Draaglast 
Het gewicht in tonnen, dat mag 
worden opgenomen.  
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Hoofdstuk 4. Controle voor gebruik 
 
4.1 Doel 
Zoals bij alle machines is een zorgvuldige behandeling van de graafmachine van groot belang. 
Een zorgvuldige behandeling van de graafmachine is niet alleen belangrijk tijdens het werken hiermee, maar 
ook bij werkzaamheden welke moeten worden verricht bij het begin en einde van de dagtaak/werkperiode. 
De graafmachine moet in een goede technische staat verkeren, zodat er veilig en verantwoord mee kan 
worden gewerkt. 
 
4.2 Controlepunten 
Door op tijd de nodige controles uit te voeren, kunnen we de technische staat van de graafmachine bepalen. 
Ook kunnen we eventuele gebreken tijdig constateren. Het is van groot belang dat gebreken zo snel mogelijk 
worden gemeld. Reparaties kunnen hierdoor tijdig worden uitgevoerd en we voorkomen hiermee mogelijke 
ongelukken. 
 
Controle werkzaamheden zijn voor de veiligheid van groot belang! 
 
In het bij de graafmachine behorende instructieboek is een onderhoudsschema opgenomen. 
Hierin is terug te vinden wat, wanneer en hoe gecontroleerd of uitgevoerd moet worden. 
 
Schade 
Als we schade aan de graafmachine constateren dan moet deze worden gemeld.  
Dit, omdat de schade zo groot kan zijn dat er niet meer veilig met de graafmachine kan worden gewerkt. Ook 
is het achteraf moeilijk vast te stellen wie de schade heeft veroorzaakt. 

 
Controle vloeistofniveau 
Een voorwaarde voor het controleren van de diverse vloeistofniveaus is, dat: 
• de graafmachine horizontaal staat; 
• de motor koud is  
 
Controle motoroliepeil 
Trek de peilstok uit het carter en veeg deze schoon. Stop de peilstok opnieuw in het 
carter en trek deze er opnieuw uit. 
De stand van het oliepeil kan nu worden afgelezen.  
Is het oliepeil onder het minimumniveau gedaald, dan zal moeten worden bijgevuld. 
 

Controle luchtfilter 
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden zal de luchtfilter regelmatig moeten worden gereinigd 
of vervangen.  
 
Dit moet in ieder geval gebeuren na het oplichten van het gele 
controlelampje van de luchtfilter. In het instructieboekje is aangegeven op 
welke wijze het schoonmaken of vervangen van de luchtfilter moet 
gebeuren.  
 
Controle hydraulisch systeem 
Het oliepeil moet gecontroleerd worden na het oplichten van het 
controlelampje (1). Om het peil te kunnen controleren moet de 
onderhoudskiep (2) geopend worden. Het peil moet tussen de bovenste (3) 
en onderste (4) streep op het peilglas staan. 
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Elektrische installatie 
De werking van met name de claxon en de verlichting moet worden gecontroleerd. 
 
4.3 Starten van de motor 
Voordat de motor gestart wordt, moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden: 

• controleer of de parkeerrem is ingeschakeld; 

• controleer of het rempedaal en het zwenkpedaal zijn vergrendeld; 

• controleer of de rijkeuzeschakelaar in de neutraal stand staat; 

• controleer of de handel van de hydraulische uitschakeling in de juiste stand staat; 

• zet de verstelhandel voor het motortoerental op ongeveer van de verstelbeweging; 

• zet de contactsleutel in stand 1 en controleer of alle controleren waarschuwingslampjes op het display 
branden; 

• na het starten controleren of alle controlelampjes uit zijn (de ingeschakelde functies zullen blijven 
branden) 

 
LET OP: afhankelijk van de buitentemperatuur zal voorgegloeid moeten worden (maximaal 1minuut). 
Dit is mogelijk door de contactsleutel in stand 2 vast te houden. 
 
Stopzetten van de motor 
Laat de motor, na gebruik met maximale belasting, eerst enige tijd stationair draaien om schade aan 
de motor te voorkomen. De motor is stop te zetten door de trekschakelaar (6) in stand C te zetten. Bij 
stilstaande motor de trekschakelaar in de uitgangspositie plaatsen. 
 
Schakel hierna de contactsleutel in stand 0. 
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Hoofdstuk 5. Werken langs de openbare weg 
 
In dit hoofdstuk zal een aantal tips worden gegeven voor het veilig werken langs 
de openbare weg met de graafmachine 
 
De belangrijkste bepalingen, vooral ten aanzien van bebakening, staan in het 
zogenaamde 'Handboek werk in uitvoering niet autosnelwegen' .  
 
Het werken langs de openbare weg brengt extra risico's met zich mee, zowel 
voor diegenen die het werk uitvoeren als voor de weggebruikers. Daarom zijn er 
door Rijkswaterstaat een aantal richtlijnen vastgesteld voor het werken langs de 
openbare weg. 
 
Zorg voor goede kennis van de voorschriften. 
Belangrijk is, dat we de voorschriften voor het werken langs de openbare weg 
kennen en vooral toepassen. 
 

5.1 Tips voor veilig werken aan de weg 
Zorg voor de persoonlijke veiligheid. 
 
We moeten altijd een schoon veiligheidsvest dragen om 
te zorgen dat het verkeer ons tijdig ziet. Laat dit vest 
tijdig vernieuwen. 
 
Let goed op het verkeer. 
We blijven verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid. 
 
Gebruik een zwaailicht. 
Zeker 's nachts en bij slecht zicht moeten we een geel 
zwaailicht gebruiken. 
 

Zorg voor een afzetting. 
Ook als het om een betrekkelijk eenvoudig klusje gaat, moeten we voorkomen dat er voor omstanders 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
 
Houd de afzetting netjes in stand gedurende een werk. 
We moeten regelmatig controleren of de afzetting nog voldoende zichtbaar en bruikbaar is. 
Gebruik goed bebakening materiaal. 
We moeten zorgen dat het gebruikte bebakeningmateriaal duidelijk zichtbaar is. Dit betekent: 

• 's nachts: bakens; 

• overdag: bakens of kegels .  
 
Plaats alle borden duidelijk zichtbaar. 
Zeker op wegen buiten de bebouwde kom moeten we de borden goed 
plaatsen. 
Dat wil zeggen:  

• tenminste 200 m voor het werkvak; 

• niet in of vlak na een bocht; 

• niet vlak na een viaduct. 
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Wees duidelijk ten opzichte van het overige verkeer. 
We moeten zorgen dat het overige verkeer onze bedoelingen begrijpt. Het kan soms nodig zijn bestaande 
verkeersborden af te dekken. 
 
5.2 Rijden op de openbare weg 
Voordat aan het verkeer wordt deelgenomen moeten de volgende 
handelingen worden uitgevoerd: 

• steek de reflectoren (1) in de boringen van het schuifblad en borg 
deze met splitpennen (2); 

• zwenk de bovenwagen zo dat de vooras zich in de rijrichting 
bevindt; 

• zet de schommelasblokkering in stand 0; 

• plaats het handel van de zwenkblokkering (4) na het verwijderen 
van de splitpen (3) in stand a; 

• zet de armuitrusting in de rijstand; 

• plaats de handel voor de hydraulische uitrusting (23) in stand a; 

• schuif de stoel in de rijstand; 

• stel de spiegels goed af; 

• controleer de verlichting. 
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Hoofdstuk 6. Controle na gebruik 
 
Om ervoor te zorgen dat de graafmachine in een goede staat blijft, is het nodig dat 
aan het einde van de werkperiode enkele controles/werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Verder is het van belang dat de graafmachine op een juiste wijze 
geparkeerd wordt. Zowel het parkeren als de controles/werkzaamheden 
worden in dit hoofdstuk omschreven. 
  
6.1 Parkeren 
Parkeer de graafmachine altijd op de juiste wijze, dat wil zeggen: 
 

• kies een goed dragende, liefst vlakke ondergrond; 
• zorg dat de machine geen obstakel is voor anderen; 
• schakel de parkeerrem in; 
• zet de rijkeuzehandel neutraal; 
• laat het schuifblad zakken; 
• zet de grijper geopend op de grond, zodanig dat de cilinders van de arm half zijn uitgeschoven; 
• zet alle bedieningelementen in de 0 - stand; 
• zet de motor af; 
• verwijder de contactsleutel; 
• sluit de cabine goed af . 
 
6.2 Tanken 
Om te voorkomen dat er tijdens het werk een brandstoftekort ontstaat moeten we de graafmachine (zo 
mogelijk) dagelijks aftanken. 
 
Van belang is dat er uitsluitend schone gasolie wordt gebruikt. 
 
Voor het tanken gelden een aantal regels: 

• motor af; 

• niet roken; 

• geen open vuur; 

• omgeving van de vulopening schoonmaken; 

• gemorste brandstof direct verwijderen. 
 
6.3 Doorsmeren 
Omdat een graafmachine veel bewegende delen heeft en wordt blootgesteld aan modder, vuil en 
vocht zijn er een aantal smeerpunten die we dagelijks moeten smeren. Op de volgende bladzijde 
wordt een overzicht gegeven van de smeerpunten van de graafmachine. In de gebruikershandleiding 
van de machine is de plaats van alle smeerpunten terug te vinden. 
 
6.4 Controle werkzaamheden 
Verder moeten we nog de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

• controleer de truck op schade en gebreken; 

• zorg dat reflectors, lampglazen en ruiten schoon zijn; 

• zorg ervoor dat schade en gebreken worden gemeld en verholpen; 

• reinig las dit nodig is de motor en de oliekoeler. 
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Hoofdstuk 7. Veiligheid 
 
Voor het werken met een graafmachine kunnen we een aantal korte tips geven. Deze tips zijn afgeleid van de 
voorschriften en aanwijzingen, zoals deze onder andere vermeld staan P 85. In deze tips staat aangegeven 
waar op gelet moet worden als met een graafmachine wordt gewerkt. 
 
Bij iedere tip zullen we een korte uitleg geven. 
 
7.1 Gebruik 
Alleen bevoegde personen mogen de graafmachine bedienen. 
Bevoegd zijn personen die: 

• 18 jaar of ouder zijn; 

• op de hoogte zijn van de bedieningsvoorschriften van de graafmachine; 

• vertrouwd zijn met de bediening van de graafmachine; 

• vertrouwd zijn met de aard van de werkzaamheden; 
 
Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen. (Zie hoofdstuk 2) 
Hierbij moeten we denken aan:  

• veiligheidsvest; 

• veiligheidshelm; 

• veiligheidsschoenen. 
 
Zeker als we geraakt kunnen worden door vallende voorwerpen, zoals bij 
het werken in sleuven, bieden een veiligheidshelm en -schoenen 
bescherming. 
 
Houd altijd de volle aandacht bij het werk. 
Hierdoor kunnen ongevallen worden voorkomen. 
 

Ken de veiligheidsvoorschriften. 
We zijn als machinist zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze voorschriften, dus volg deze 
voorschriften op. 
 

 
 
Controleer of de graafmachine in goede staat verkeert. 
Zijn er gebreken of defecten dan moeten we zorgen dat deze worden verholpen. Als er defecten zijn, 
waardoor de veiligheid in gevaar kan worden gebracht, dan mogen we de graafmachine niet gebruiken . 
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Houd de cabine opgeruimd. 
Laat geen losse voorwerpen in de cabine rondslingeren. 
Op deze manier voorkomen we dat er iets bekneld raakt tussen de bedieningshandel. 
 

Zorg voor een goede zithouding. 
Stel de stoel zo in dat alle handels en pedalen gemakkelijk 
kunnen worden bediend. Steek tijdens het werken nooit 
lichaamsdelen buiten de cabine. Het bedienen van de machine 
mag uitsluitend vanaf de zitplaats. 
 
Vervoer nooit personen met een graafmachine. 
Laat ook nooit iemand in de graafbak zitten of staan, als we 
heffen of dalen. Het is verboden en gevaarlijk. 
 
Gebruik de graafmachine op de juiste manier. 
Ga niet stunten met de graafmachine. Hierdoor kunnen 
gevaarlijke situaties ontstaan. 

 
7.2 Werksituatie 
Pas de werksnelheid aan de omstandigheden aan. 
Bedien de machine op een rustige en gelijkmatige manier, hierdoor is het gevaar op ongevallen het kleinst. 
 
Let op personen en omgeving. 
Het is verboden voor omstanders om binnen het draaibereik van de machine te komen. Ook mogen er geen 
personen onder een geheven graafbak gaan staan. Mocht dit wel het geval zijn, dan moeten we de 
werkzaamheden staken en de omstanders direct wegsturen. 
 
Kijk altijd in de rijrichting. 
Dit wordt nog wel eens bij het achteruit rijden vergeten. Zorg er ook voor dat de ruiten van een gesloten 
cabine goed schoon zijn. 
 
Rijd met de graafbak op de juiste hoogte. 
Tijdens het rijden moeten we de graafbak ongeveer 40 cm boven de grond houden. 
 
Beoordeel de situatie bij grond- en 
waterwerkzaamheden goed. 
 
We moeten vooral letten op de aanwezigheid van 
leidingen, buizen en kabels in de grond. Wanneer 
deze worden geraakt kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan. Ook moeten we aandacht schenken aan de 
ondergrond van de werkplek.  
 
Steek pasgedichte sleuven op de juiste wijze over. 
Deze sleuven moeten we haaks of schuin oversteken, 
om te voorkomen dat de graafmachine wegzakt. 
 
Let op het hellingpercentage. 
 
De stabiliteit van de graafmachine neemt op een helling sterk af. Daarom moeten we ons houden aan de 
volgende richtlijn: is het hellingpercentage groter dan 30°, dan mogen we deze helling niet op- of afrijden. 
Bij werkzaamheden op een helling; de machine in de richting van het dal (laagste punt) afstempelen. 
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Laat bij de graafwerkzaamheden het dozerblad op de grond rusten. 
Hierdoor wordt de stabiliteit vergroot en kan de machine minder makkelijk omslaan of wegglijden.  
De stabiliteit van de machine neemt sterk af als met de graafarm haaks op het onderstel wordt gewerkt. 
We moeten zoveel mogelijk werken met de graafarm aan de achterzijde van de machine. Mocht de 
machine, ondanks alle voorzorgen, toch kantelen, blijf dan in de cabine. Probeer nooit uit de cabine te 
springen omdat dan het gevaar bestaat dat we bekneld raken onder de machine. 
 

7.3 Tanken  
Voorkom brandgevaar. 
Om brandgevaar te voorkomen mogen we tijdens het tanken niet roken en geen open vuur 
gebruiken. Mocht er brand ontstaan waarschuw dan de omstanders en breng deze en jezelf 
in veiligheid. 

 
Brandstof tanken in de open lucht. 
Om gevaarlijke situaties tijdens het tanken te voorkomen, moeten we ons aan de volgende regels houden: 

• motor af; 

• tankdop (na het tanken) goed plaatsen; 

• eventueel gemorste brandstof verwijderen. 
 
7.4 Parkeren 
Parkeer de machine op een veilige plaats. 
Parkeer de machine op een vlakke, stevige ondergrond. Moet de machine op een helling worden geparkeerd, 
zet de machine dan in de lengterichting op de helling en plaats blokken achter de wielen. 
 
Parkeer de machine op de juiste manier. 
We moeten de machine parkeren op de wijze zoals dit is aangegeven in hoofdstuk 6.  
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Hoofdstuk 8. Persoonlijke beschermmiddelen 
 
8.0 Inleiding 
U kent het wel, even een stuk van een stoeptegel af slaan en.... er springt een stukje kiezel in uw oog. 
Even de deuren en posten schuren voordat u ze gaat verven en....’s avonds zit uw neus vol verfpoeder. 
Even het toilet ontstoppen met chemische stoffen en.... er spat een druppel in uw oog.  
Even met oud en nieuw een paar vuurpijlen afsteken en...een verdwaalde vuurpijl schiet rakelings langs uw 
oog. 
Allemaal vervelende zaken die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden door even gebruik te maken 
van persoonlijke beschermingsmiddelen: PBM. 
 
8.1 Wanneer gebruiken we persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM)? 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn 
bedoeld als laatste redmiddel. Het liefst zouden 
we alleen  werk verrichten waar geen PBM 
noodzakelijk waren, maar helaas lukt dat niet.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen, PBM, 
voorkomen namelijk geen ongevallen.  
Ze voorkomen of verminderen alleen letsel bij 
ongevallen.  
 
De werkgever is verantwoordelijk voor het 
verstrekken van de juiste PBM en het geven van 
instructies voor het juiste gebruik ervan! 
 
Bovendien verwacht de Arbo-wet van de 
werkgever dat deze toeziet op het gebruik. De 
werknemer is verplicht ze op de juiste wijze te 
gebruiken en te onderhouden! 
 

Ook moet de werknemer controleren of een CE-markering 
aanwezig is en of het PBM nog in goede staat verkeerd. Na 
gebruik dient het PBM op de juiste wijze te worden 
opgeslagen of bewaard. 
Zoals gezegd zorgen PBM ervoor dat de gevolgen van een 
ongeval binnen de perken blijven. Om dit te kunnen doen, 
moeten er strenge eisen aan PBM worden gesteld. Veilige 
PBM zijn te herkennen aan een CE-keurmerk. Dit zijn 
Europese afspraken over de minimale veiligheidseisen. 
Verder is het van belang dat ze doelmatig en ergonomisch 
zijn en dat ze geleverd worden met een goede 
gebruiksaanwijzing. 
 
Doelmatig wil zeggen: zorgen voor voldoende bescherming 
bij mogelijke ongevallen. Ergonomisch wil zeggen: zo 
comfortabel mogelijk in gebruik. 
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8.4 Gehoorbescherming 
Mensen die moeten werken in schadelijk lawaai kunnen zich daar tegen wapenen met gehoorbeschermers. 
Die helpen echter alleen als ze worden gedragen. Daarom is het draagcomfort van groot belang. 
Gehoorbeschermers moeten vanzelfsprekend voldoende dempen, ze moeten ook lekker zitten en mogen niet 
irriteren. Omdat de mening hierover per persoon verschilt, zouden de gebruikers betrokken moeten worden 
bij de keuze van de soort gehoorbescherming. 
 

 
 
Soorten gehoorbescherming 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in vele soorten en 
maten. Ook de werking per soort verschilt nogal: 
Gehoorwatten geven een geluiddemping van 5-10 dB(A). Ze 
worden gemaakt van glasdons en zijn voor eenmalig gebruik. 
 
Schuimproppen geven een geluiddemping van 10-15 dB(A). Het 
zijn cilindervormige stukjes geïmpregneerd kunststofschuim die 
tussen duim en wijsvinger tot een rolletje worden samengedrukt 
en in het oor worden ingebracht. Schuimproppen kunnen 
worden schoongemaakt en worden hergebruikt.  
 
Oordopjes geven een geluiddemping van 10-15 dB(A). Oordopjes worden van siliconenrubber of zacht plastic 
gemaakt en kunnen de vorm van kegeltjes, staafjes of met lucht gevulde kussentjes hebben. Ze kunnen 
meerdere keren gebruikt worden.  
 
Otoplastieken geven een geluiddemping van 15-20 dB(A). 
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Otoplastieken zijn aan de hand van een wasafdruk van het oor, individueel aangemeten. Ze zijn van kunststof 
en sluiten de gehoorgang af zonder druk op de wand van de gehoorgang uit te oefenen. Ze zijn comfortabel, 
zeer duurzaam en kostbaar bij aanschaf. Het filter in de otoplastieken wordt aangepast aan de situatie. 
 
Blootstellingsduur zonder gehoorschade 
8 uur 80 dB(A) 
4 uur 83 dB(A) 
1 uur 89 dB(A) 
15 min 95 dB(A) 
56 sec. 107 dB(A) 
< 1 sec. 125 dB(A) 

 
Oorkappen geven een geluiddemping van 15-25 dB(A). 
Oorkappen hebben de beste dempingeigenschappen van alle gehoorbeschermende middelen. Ze bestaan uit 
twee hardplastic schelpen die aan de binnenzijde bekleed zijn met geluidabsorberend materiaal en ze zijn 
voorzien van zachte kunststof afdichtringen. 
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Wettelijke regels voor gehoorbescherming  
De hoofdpunten uit de Arbo-wet zijn: 

• (schadelijk) geluid moet regelmatig en 
in ieder geval als de omstandigheden 
zijn veranderd, gemeten worden en in 
kaart worden gebracht; 

 bij geluidsniveaus vanaf 80 dB(A) moet 
de werkgever zijn werknemers 
voorlichten over de gevaren en moet 
hij gehoorbescherming beschikbaar 
stellen en voorlichting geven over het 
gebruik ervan. Bovendien moet de 
werkgever zijn werknemers in de 
gelegenheid stellen regelmatig hun 
gehoor te laten controleren; 

• bij geluidsniveaus vanaf 85 dB(A) moet 
de werkgever ook maatregelen nemen om het lawaai tot beneden deze grens te verminderen en is de 
werknemer verplicht de verstrekte gehoorbescherming te dragen. 

Omdat het geluid op een werkplek alleen met speciaal gereedschap gemeten kan worden, hanteren we de 
volgende vuistregel. Wanneer je op normale gespreksafstand van circa 1 meter je stem moet verheffen om je 
verstaanbaar te maken, kun je ervan uitgaan dat omgevingsgeluid schadelijk is. Dus meer dan 80 dB(A). 
 
8.3 Hoofdbescherming 
De veiligheidshelm is het enige beschermingsmiddel voor een goede bescherming van het hoofd tegen stoten 
en vallende voorwerpen. 
 
Het binnenwerk van de helm verdeelt de kracht 
van een klap of van een vallend voorwerp over 
het gehele hoofd. 
 
Als een helm beschadigd is of een klap heeft 
gehad, moet hij vervangen worden. 
Helmen hebben ook een maximale 
gebruiksduur: 

• helmen van polytheen moeten na 3 
jaar vervangen worden; 

• helmen van polycarbonaat na 5 jaar; 
• helmen van textielfenol en glasvezel versterkt polyester na 10 jaar. 

 

Gebruiksregels: 
• controleer regelmatig het binnenwerk van de helm. Dat moet goed zijn afgesteld; 
• na een val of een flinke klap moet de helm worden vervangen; 
• stickers en verf kunnen de helm aantasten en beschadigingen onzichtbaar maken; 
• door zonlicht veroudert een helm. Leg hem dus niet op een plek neer waar de zon schijnt; 
• metalen helmen mogen in de industrie niet worden gebruikt, omdat die elektriciteit geleiden. 

 
8.4 Hand- en armbescherming 
Er zijn verschillende handschoenen die beschermen tegen allerlei verschillende situaties: kou, hitte, straling, 
ontvellingen door scherpe voorwerpen, vloeistoffen en chemische stoffen. Het dragen van handschoenen is 
erg belangrijk, want bij alles wat we doen, gebruiken we onze handen. 
Voor ieder soort werk zijn handschoenen gemaakt. Het is belangrijk te weten welke soort handschoen je bij 
een karwei moet dragen. 
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Handschoenen kunnen van zeer verschillende stoffen worden gemaakt, bijvoorbeeld: rubber, leer, PVC, 
neopreen, vinyl of zelfs lood! 
Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende delen, omdat de handschoenen daardoor gegrepen 
kunnen worden. 
 
8.5 Voetbescherming 
Ook hier hebben we voor ieder karwei een andere soort 
bescherming. We kennen veiligheidsschoenen en -
laarzen.  
Goed veiligheidsschoeisel heeft de volgende 
kenmerken: 

• een stalen neus, om de tenen te beschermen; 
• een stalen tussenzool, om de voeten te 

beschermen tegen bijvoorbeeld spijkers; 
• een antislipzool, om te beschermen tegen uitglijden. 

 

 
 
De regels voor het veilig gebruik van de veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen zijn: regelmatig onderhoud 
plegen (schoenen invetten, zo blijven ze waterdicht), natte schoenen mogen niet bij de verwarming worden 
gedroogd (anders gaan ze barsten), versleten schoenen en schoenen (ook laarzen) die met giftige stoffen in 
aanraking zijn geweest moeten worden vervangen.  
 
8.6 Lichaamsbescherming 
De overall is het meest gebruikt als 
lichaamsbescherming. Voor heet werk moet de overall 
gemaakt zijn van onbrandbaar of brandvertragend 
materiaal.  
 
De overall moet goed passen (geen loshangende 
delen, zoals rafels en wijde mouwen). 
 
Soms gebruiken we bij bepaalde werkzaamheden 
kunststof wegwerpkleding. Door de geringe ventilatie 
wordt het in de wegwerpoverall gauw te warm. 
Voor de winter zijn er speciale doorwerkpakken en 
isolerend ondergoed. 
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De regels voor het veilig gebruik lichaamsbescherming zijn: 

• kleding niet schoonblazen met ademlucht; 
• vervuilde kleding direct reinigen of omwisselen; 
• kleding altijd gesloten dragen (nauw sluitend) bij bewegende of draaiende delen; 
• kapotte kleding direct repareren of vervangen. 
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Bijlage 1. Machinerichtlijn en Bouwmachines 
 
De invoering van de Machinerichtlijn, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het veiliger en gezonder 
werken met arbeidsmiddelen. De richtlijn bevat voorschriften waaraan arbeidsmiddelen moeten voldoen, 
vóórdat ze op de Europese markt worden gebracht. Fabrikanten moeten zich daaraan houden, terwijl 
overheden moeten toezien op de correcte naleving van de voorschriften. 
 
In deze bijlage staat hoe de bepalingen van de Machinerichtlijn toegepast worden op bouwmachines en 
verplichtingen uit de Arbowetgeving. 
 
Wat bepaalt de Machinerichtlijn? 
In deze richtlijn die vanaf 1 januari 1995 van kracht is, inclusief de wijzigingen van 1998 (richtlijn nr.98/37/EG) 
en 2006 (richtlijn nr. 2006/42/EG) staat: 

 aan welke fundamentele eisen een daaronder vallende machine en veiligheidscomponenten bij 
vervaardiging verplicht moeten voldoen; 

 de verplichting tot kwaliteitsgarantie (CE-markering); 

 de verplichting een verklaring van overeenstemming (conformiteit) af te geven; 

 de verplichting bepaalde documenten bij te leveren, bijvoorbeeld een bedieningshandleiding). 
 
De richtlijn is van toepassing op alle bouwmachines en uitrustingsstukken die ná 1 januari 1995 voor het eerst 
zijn verkocht. Het maakt niet uit of u die nieuw of als occasion hebt aangeschaft. 
 
Om praktische redenen is besloten machines die daarvóór op de markt zijn gebracht, uit te sluiten van deze 
eisen. Wordt een machine van vóór 1995 gemodificeerd door bijvoorbeeld nieuwe (veiligheids)componenten, 
een nieuwe motor of nieuwe besturing, dan moeten deze nieuwe zaken wel voldoen aan de Machinerichtlijn. 
Per geval moet bekeken worden door een ter zake deskundige of een aanpassing onder de richtlijn valt of niet. 
 
Bouwmachines, uitrustingsstukken en veiligheidscomponenten moeten zodanig geconstrueerd zijn, opdat ze 
bij juist gebruikt, geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de mens of voor de veiligheid 
van zaken, wanneer ze op passende wijze zijn geïnstalleerd en onderhouden. 
Bij de constructie moet de fabrikant zich houden aan de bepalingen van de richtlijn voor het ontwerpen, 
samenstellen en vervaardigen van het product. 
 
CE-markering 
Bouwmachines, uitrustingsstukken en veiligheidscomponenten moeten voorzien zijn  van de aanduiding CE 
(Conformité Européenne). Om een CE-markering te mogen aanbrengen op een machine, moet deze vallen 
onder de Machinerichtlijn. Hoe weet u nou of een machine valt onder de richtlijn? Kort gezegd: Is het een 
machine met bewegende delen of met een eigen aandrijving of bedieningsmogelijkheid, dan zijn de 
richtlijnbepalingen van toepassing. Hieruit volgt dat alle bouwmachines moeten voldoen aan de veiligheids- en 
gezondheidsaspecten van de Machinerichtlijn. 
 
Met het CE-merkteken verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan de Europese veiligheids- en 
gezondheidseisen. 
De fabrikant verklaart onder meer dat hij: 

 al in het ontwerp van de machine aandacht heeft besteed aan optimale veiligheid; 

 alle nodige beveiligingen heeft aangebracht; 

 alle nodige waarschuwingen heeft aangebracht; 

 een risico-inventarisatie heeft gemaakt; 

 een duidelijke bedieningshandleiding (in de taal van de afnemer!) meelevert; 

 alle gegevens (tekeningen en dergelijke) tien jaar bewaart. 
 



 

HER Opleidingen & Advies - 40 - 

 

De CE-markering moet aangebracht worden door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde 
gevolmachtigde, meestal is dit de importeur. 
Het heeft een vaste opmaak, is duidelijk leesbaar en onuitwisbaar. Afwijkingen daarvan zijn niet toegestaan 
vanwege kans op misleiding. 
 
De fabrikant of importeur is echter niet gevrijwaard tegen claims ook al is uw grondverzetmachine, 
uitrustingsstuk of veiligheidscomponent voorzien van een CE-markering. Er blijft  nog steeds de 
productaansprakelijkheid. De fabrikant en importeur zijn aansprakelijk voor gebreken in uw machine of 
uitrustingsstuk die ontstaan zijn door ontwerp- en/of productiefouten. Ook voor schade ontstaan door 
onjuiste informatie van de producent of importeur, zijn deze aansprakelijk. 
 
Conformiteitverklaring (VVO) 
Naast het aanbrengen van de CE-markering, moet de fabrikant of zijn gevolmachtigde in de Gemeenschap ook 
een EG-verklaring van overeenstemming (VVO) ondertekenen, ook wel conformiteitverklaring genoemd. In 
deze verklaring legt de fabrikant onder meer vast welke normen zijn gehanteerd bij het ontwerpen en 
produceren van de grondverzetmachine. 
 
Terwijl de CE-markering een zichtbare kwaliteitsgarantie is, is de conformiteitverklaring een schriftelijk bewijs 
van deze garantie.  
 
Het is belangrijk dat de VVO origineel is en door de juiste persoon is ondertekend. In de Machinerichtlijn is 
nadrukkelijk vastgelegd dat de VVO ondertekend moet zijn door de fabrikant dan wel zijn gevolmachtigde. Is 
de VVO niet door of namens de fabrikant ondertekend, dan kan de machine: 

 illegaal zijn, omdat er dan geen zekerheid is dat deze voldoet aan de fundamentele 
veiligheidseisen zoals geformuleerd in de Machinerichtlijn; 

 afkomstig zijn van diefstal. 
 
Ook bij gebruikte machines – die ná 1 januari 1995 op de markt zijn gebracht - dient de originele VVO 
aanwezig te zijn. 
De originele conformiteitverklaring moet altijd aanwezig zijn. Duplicaten zijn niet toegestaan. 
 
Twijfelt u over de echtheid van de VVO, neem dan contact worden met de fabrikant van de 
grondverzetmachine. Meestal kunt u aan de hand van bijvoorbeeld het chassisnummer, nagaan wat de status 
is van de betreffende grondverzetmachine. 
 
Bedieningshandleiding 
Elke grondverzetmachine of uitrustingsstuk moet voorzien zijn van een bedieningshandleiding taal van het 
land van de gebruiker. Wordt de machine in bedrijfgesteld, dan moet ook de oorspronkelijke handleiding 
beschikbaar zijn. De vertaling wordt gemaakt door de fabrikant, zijn gevolmachtigde of de importeur.  
In de bedieningshandleiding zijn – uiteraard -  de bedieningsinstructies voor de machine opgenomen. 
Daarnaast zijn veiligheidsregels uitgewerkt en worden de capaciteiten en mogelijke toepassingen van de 
machine nader omschreven. Verder worden voorschriften gegeven voor het onderhoud, het deskundig 
uitvoeren van reparaties en het gebruik van originele vervangingsonderdelen. 
 
Veder is van groot belang dat in de bedieningshandleiding ook een risicoanalyse is uitgewerkt, waarin heel 
nadrukkelijk de mogelijke risico’s van het werken met de machine aangegeven zijn. 
De bedieningshandleiding kan een rol spelen bij het bepalen van de schuldvraag in het geval van schade of 
letsel. 
 
Door daarin duidelijke eisen te stellen aan de gebruiker, kan de fabrikant zijn aansprakelijkheid afbakenen of 
gedeeltelijk doorschuiven naar de eindgebruiker. 
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Het verdient dan ook aanbeveling om schriftelijk vast te leggen dat de eindgebruiker de bedieningshandleiding 
heeft ontvangen. 
 
Bijzondere eisen voor bouwmachines 
Voor machines die verplaatsbaar zijn, hetzij op eigen kracht, hetzij door trekken of duwen (mobiele machines), 
gelden bijkomende voorschriften om de bijzondere risico’s wegens de mobiliteit te ondervangen. 
Alle bouwmachines zijn mobiel en moeten dus ook aan deze eisen voldoen. Zij moeten zodanig zijn ontworpen 
en gebouwd, waardoor ze aan eisen voldoen over: 

 de bedieningsplaats; 

 de bediening; 

 beveiliging tegen mechanische risico’s; 

 beveiliging tegen andere risico’s; 

 signalering. 
 
Bedieningsplaats 
De bestuurdersplaats moet ontworpen zijn met inachtneming van de beginselen van de ergonomie. Iedere 
bestuurdersplaats moet voorzien van gemakkelijk te bereiken bedieningsorganen. Zijn er meerdere 
bestuurdersplaatsen, dan moet de machine zodanig zijn ontworpen dat tijdens het gebruik van één van die 
plaatsen de andere niet kunnen worden gebruikt, met uitzondering van de noodstopinrichting. De bestuurder 
moet vanuit zijn zitplaats zijn machine met haar uitrustingsstukken gemakkelijk met direct zicht kunnen 
bedienen, zonder dat hij zichzelf of anderen daarbij aan gevaar blootstelt. Is het direct zicht niet toereikend, 
dan moet dit verholpen worden met passende middelen. 
 
Indien technisch mogelijk, bijvoorbeeld bij grote machines, moet de bedieningsplaats uitgerust worden met 
een bestuurderscabine. Is er gevaar voor gevaarlijk milieu, dan moet ook een cabine worden ontworpen en 
gebouwd die tegen de te verwachten risico’s beschermt. 
De cabine en bestuurdersstoel moet altijd zodanig zijn gebouwd en uitgerust dat de bestuurder: 

 goede verwarming en verse lucht heeft; 

 voldoende zicht heeft op de machine, uitrustingsstukken en werkgebied; 

 geen overlast heeft van geluid; 

 geen last heeft van trillingen; 

 beschermd is tegen vallende voorwerpen; 

 beschermd is tegen binnendringen van voorwerpen; 

 beschermd is tegen kantelen. 
 
In elke machine moet de zitplaats de bestuurder voldoende stevigheid bieden volgens de beginselen van de 
ergonomie. Het doorgeven van trillingen aan de bestuurder moet zoveel als redelijk mogelijk is worden 
beperkt. De verankering van de zitplaats moet alle mogelijke belastingen aankunnen, in het bijzonder tegen 
belasting bij eventueel kantelen. Is er onder de voeten van de bestuurder geen vloer, dan moet deze gebruik 
kunnen maken van voetsteunen met antislipbekleding. 
 
De bediening 
Vanaf de bedieningsplaats moet de bestuurder alle functies van de machine en uitrustingsstuk kunnen 
bedienen die nodig zijn voor de werking van de machine. Functies die zonder gevaar in werking gesteld 
kunnen worden, hoeven niet vanuit de bestuurderstoel bedienbaar te zijn.  
 
Pedalen dienen zo te zijn ontworpen, geconstrueerd en geplaatst dat zij door de bestuurder veilig en met geen 
gevaar voor verwarring bediend kunnen worden. Ze moeten ook voorzien zijn van een antisliplaag en 
makkelijk schoon te maken. 
 
De grondverzetmachine moet alleen vanuit de bestuurdersstoel in beweging gezet kunnen worden. 
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Bij een defect in de voeding van de eventueel aanwezige stuurbekrachtiging, moet de machine bestuurbaar 
blijven om haar stil te kunnen zetten.  
 
Beveiliging tegen mechanische risico’s 
Het kan zijn dat een machine die aan alle veiligheids- en gezondheidseisen onder de Machinerichtlijn, defect 
raakt, waarbij snelronddraaiende onderdelen uiteen springen en een gevaar vormen voor een ieder in de 
directe omgeving. Ook tegen dit gevaar moet de grondverzetmachine beschermd zijn, door bijvoorbeeld de 
stukken op te vangen of te voorkomen dat ze in de richting van de bestuurdersplaats schieten. 
Is er gevaar voor kantelen, dan moet de machine de mogelijkheid bieden daarop een kantelbeveiliging (ROPS) 
te plaatsen.  
 
De fabrikant of importeur moet met passende proeven nagaan of de ROPS voldoende bescherming biedt aan 
de bestuurders en eventuele andere bedieners op de machine. 
Ook tegen vallende voorwerpen moet de bestuurder beschermd zijn door de machine geschikt te maken voor 
plaatsing van een zodanige bescherming (FOPS).  
 
Beveiliging tegen andere risico’s 
Bij andere risico’s noemt de Machinerichtlijn: 

 risico’s voor accu’s: de bestuurder moet beschermd zijn tegen opspattend accuzuur of damp daarvan, 
als door welke oorzaak dan ook de accu kapot gaat; 

 brandgevaar: er moeten gemakkelijk toegankelijke brandblusapparaten geplaatst kunnen worden op 
de machine of er moet een geïntegreerd blussysteem deel uitmaken van de machine; 

 gevaar door de uitstoot van stofdeeltjes of gassen. De bestuurder mag hier niet aan blootgesteld 
worden. 

 
Signalering 
Verplicht zijn duidelijke aanwijzingen en/of waarschuwingen (signaleringsmiddelen en/of bordjes) over het 
gebruik, het afstellen en het onderhoud van de machine. Naast eisen die gelden in het wegverkeer, moet de 
grondverzetmachine zijn voorzien van een geluidsignaal en een lichtsignaleringssysteem die is afgestemd op 
de voorziene gebruiksomstandigheden (bijvoorbeeld, rem-, achteruitrij- en zwaailichten).  
Het moet niet mogelijk zijn alarmerings- en signaleringssystemen onbewust uit te schakelen. Voorts moeten 
bouwmachines ook voorzien zijn van een opschrift, voldoende leesbaar voor iemand die de nadert, die hem 
waarschuwt tijdens de werkzaamheden niet in de nabijheid van de machine te komen. 
 
Relatie Machinerichtlijn en het Arbobesluit 
De Machinerichtlijn stelt de fabrikant exclusief verantwoordelijk voor de veilige staat van de 
grondverzetmachine en uitrustingsstukken op het moment dat deze in de verkoop wordt geplaatst. De 
werkgever is exclusief verantwoordelijk voor alles wat samenhangt met het veilig gebruik. 
 
Als de richtlijn de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de grondverzetmachine zo duidelijk heeft geregeld, 
wat is dan de plaats en functie van het Arbobesluit. Hoofdstuk 7 van dit besluit gaat op het eerste gezicht ook 
over veiligheid. De twee regelingen strijden niet met elkaar, maar vullen elkaar juist aan. Terwijl de 
Machinerichtlijn bepaalt aan welke technische veiligheids- en gezondheidseisen bouwmachines en 
uitrustingsstukken moeten voldoen, geeft het Arbobesluit de regels aan om met een veilige machine ook veilig 
te werken.  
 
De ogenschijnlijke onduidelijkheid ligt voor de hand. In de Arboregelgeving zijn ook  voorschriften uit de 
Machinerichtlijn overgenomen; echter meer als herhaling. 
 
Het staat een werkgever of klantbedrijf vanzelfsprekend vrij om op basis van een risicoinventarisatie en -
evaluatie te concluderen, dat aanvullende veiligheidsvoorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor een 
grondverzetmachine die vaak langs, dan wel op de openbare weg wordt ingezet, is het alleszins redelijk aan de 
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bestuurderszijde een buitenspiegel te laten monteren. Plaatsing van deze buitenspiegel is niet wettelijk 
verplicht voor bouwmachines, maar kan voortvloeien uit een risicoinventarisatie en -evaluatie. 
 
Ter voorkoming van misverstanden wordt geadviseerd de specificaties van de aan te kopen machine te 
beperken tot de eis van CE-markering en een verklaring van overeenstemming (VVO), getekend door de 
fabrikant dan wel zijn gevolmachtigde. Aanvullende eisen zouden alleen moeten worden gesteld als een 
risicoinventarisatie en -evaluatie daartoe aanleiding geeft. 
 
Aansprakelijkheid 
Voor alle duidelijkheid, een CE-markering vormt geen vrijwaring voor de fabrikant tegen claims. De 
aansprakelijkheid voor onveilige producten, waarin ontwerp- of productiefouten zijn gemaakt of waarover de 
fabrikant onjuiste informatie heeft verstrekt, blijft conform de Wet op de Productaansprakelijkheid onverkort 
aanwezig. In principe is de fabrikant de eerste, die aangesproken kan worden, maar afhankelijk van de situatie 
kan dat ook ieder ander zijn in de keten van fabrikant tot eindgebruiker. Deze aansprakelijkheid geldt niet 
voor abnormaal gebruik, technische veroudering en normale slijtage. 
 
De aansprakelijkheid beperkt zich tot 10 jaar na de terbeschikkingstelling van het product aan de 
eindgebruiker. Belangrijk in dit verband is wie gezien wordt als “fabrikant” oftewel de CE-verantwoordelijke. 
Dit is niet per se de producent van de machine, maar kan ook het assemblagebedrijf, de merkzetter, de EU-
importeur of de leverancier van “anonieme” producten zijn. Verder kan ook verantwoordelijk zijn het bedrijf 
dat de grondverzetmachine zodanig heeft gemodificeerd, dat daardoor de functie en/of de capaciteit van de 
machine is veranderd. Een voorbeeld hiervan is het verlengen van de giek van een graafmachine, buiten de 
specificaties van de fabrikant van de betreffende grondverzetmachine.  
 
Door het maken van voorschriften, bijvoorbeeld in de bedieningshandleiding, kan de fabrikant zijn 
aansprakelijkheid inperken. Dit kan betrekking hebben op de kwaliteit van het te plegen onderhoud, het 
versleutelen van originele onderdelen. Het is niet mogelijk om via een overeenkomst tussen leveranciers en 
eindgebruiker, de CE-verantwoordelijkheid of de productaansprakelijkheid te verleggen. 
We moeten ons allemaal aan de wet houden. Bovendien zijn bij het afwikkelen van claims vaak derden, zoals 
de verzekeraar en de nabestaanden betrokken. Deze partijen hebben geen boodschap aan een dergelijke 
overeenkomst en zullen de claim leggen bij de wettelijk aansprakelijke partij, de fabrikant/importeur dus. 
 
Inzetomstandigheden 
De Nederlandse aannemer is zeer innovatief ingesteld en is daarbij sterk gericht op resultaatoptimalisatie. Dit 
betekent onder meer dat bouwmachines multifunctioneel worden ingezet waarbij gedacht moet worden aan 
functies als: 

 grondverzet; 

 overslag; 

 hijsen; 

 vergruizen; 

 hameren; 

 zeven; 

 knippen; 

 rolbezemen; 

 hoogwerkfuncties; 

 heffen. 
 
Gezien deze vele inzetmogelijkheden van de grondverzetmachine is het van belang na te gaan welke 
wetgeving van toepassing is. Welke veiligheidsvoorzieningen zijn verplicht en welke niet? Welke 
opleidingseisen gelden er voor de machinist/bestuurder? 
Binnen de Machinerichtlijn wordt de grondverzetmachine aangemerkt als een machine zonder bijzondere 
risico’s. Noch deze richtlijn noch andere wettelijk bepalingen staan is de weg van multifunctionele 
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inzetbaarheid van de machine. Echter, als u een grondverzetmachine inzet voor andere functies dan 
aangegeven dan waarvoor de fabrikant aangeeft dat het gebouwd is, dan kan de aansprakelijkheid van de 
fabrikant/importeur vervallen. 
Naast dit aspect van multifunctionele inzetomstandigheden, wordt de grondverzetmachine meestal ingezet op 
een bouwterrein, waar wegenverkeersregels niet van toepassing zijn. Ze zijn meestal niet voorzien van de 
functies die hem geschikt maken over de weg te rijden, bijvoorbeeld een adequate veiligheidsverlichting. 
Zodra u een echter met een machine over de openbare weg gaat rijden, dan gelden de verkeersregels ook 
voor u. 
 
De machine moet dan aan aantal voorwaarden voldoen: 

 aan de voorzijde dienen er twee lampen te worden gemonteerd, met zowel dim als stadslicht; 

 aan de voor- en achterzijde zijn richtingaanwijzers verplicht; 

 er dienen waarschuwingsknipperlichten (alarmlichten) aanwezig te zijn; 

 er dient een speciale rood reflecterende driehoek met geplatte hoeken te zijn gemonteerd aan de 
achterzijde (in het midden of links van het midden) op 35 cm tot 90 cm hoogte; 

 op de achterzijde behoren twee achterlichten, twee stoplichten en tenminste twee reflectoren te 
zitten; 

 als de grondverzetmachine langer is dat 6 m., moet hij ook uitgerust zijn met extra richtingaanwijzers 
en oranjekleurige retorreflectoren aan de zijkanten. 

 
De grondverzetmachine die op eigenkracht over de openbare weg wil is ook gebonden aan maximale 
afmetingen: 

 lengte maximaal 12 m.; 

 breedte maximaal 3 m.; 

 hoogte maximaal 4 m.; 

 lengte vooruitstekende delen (bijvoorbeeld giek met uitrustingsstuk) gemeten vanaf hart stuurwiel, 
maximaal 3,5 m.; 

 lengte achteruitstekende deel (bijvoorbeeld gereedschapskist) is maximaal 1 m. 
 
Op de openbare weg mag niet sneller dan 25 km per uur worden gereden door een bestuurder die 18 jaar of 
ouder is. Is er toezicht van een ervaren collega van 18 jaar of ouder, dan mag de machinist minimaal 16 jaar 
oud zijn. 
 
Aangezien de fabrikant de grondverzetmachine niet ingericht heeft om over de openbare weg te rijden, moet 
de gebruiker in dat geval altijd contact opnemen met de leverancier/importeur/fabrikant van de machine. 
Deze kan dan aangeven hoe de machine aangepast kan worden zodat hij ook voldoet aan het 
Wegenverkeersreglement. 
 
Uitvoeren van modificaties 
Bij het uitvoeren van modificaties op de basismachine is het van belang na te gaan of deze modificaties vallen 
binnen de door de fabrikant omschreven configuraties. 
Vallen de modificaties binnen de configuratieomschrijving van de fabrikant, dan is een aanpassing van het 
technisch dossier en de bedieningshandleiding niet aan de orde. 
Wel is eventueel een wijziging van het typeplaatje en het lastdiagram nodig. 
Vallen de modificaties buiten de configuratieomschrijving van de fabrikant, dan heeft het bedrijf dat de 
modificatie uitvoert een aantal ernstige problemen. Zowel het technische dossier als de 
bedieningshandleiding, het typeplaatje en het lastdiagram moeten worden aangepast. Bovendien moeten 
mogelijk herberekeningen en stabiliteitstesten op platform doorgevoerd worden.  
 
De meest voorkomende modificaties aan bouwmachines zijn: 

 verzwaren van het contragewicht: de modificatie heeft een ingrijpende invloed op de technische 
karakteristieken van de machine wat betreft bijvoorbeeld asbelastingen en ligging van het 
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zwaartepunt. Dit betekent dat de modificateur moet zorgdragen voor een aanpassing van het 
technische dossier, waarbij herberekeningen en stabiliteitstesten op platform niet uitgesloten zijn; 

 verlengen van de gieken; 

 wisselen van uitrustingsstukken; 

 het aanlassen van een hijshaak of –juk; 

 aanpassen/verlagen van de ‘roll-over-protection.’ 
 

De grondverzetmachine en het uitrustingsstuk 
Een grondverzetmachine combineren met een uitrustingsstuk verdient extra aandacht. Passen beide wel bij 
elkaar op grond van de individuele specificaties? Voor het uitwerken van een adequate afstemming 
grondverzetmachine-uitrustingsstuk is het noodzakelijk eerst vast te stellen wat een uitrustingsstuk is. 
 
Er is sprake van een uitrustingsstuk als de functie van de machine wordt gewijzigd. Door het monteren van 
verlengde vorken treedt geen verandering van de functie van de machine op; verlengde vorken zijn dus geen 
voorzetstukken.  
 
Door het plaatsen van een uitrustingsstuk kan capaciteitsvergroting en/of functieverandering plaatsvinden. Dit 
kan problemen opleveren. Bijvoorbeeld: het verlengen van de hoofdgiek vergroot de capaciteit, maar kan de 
machine instabiel maken. Met een aangelaste lasthaak krijgt de grondverzetmachine een (nieuwe) hijsfunctie.  
 
 
Een voorzetstuk is bovendien te monteren zonder gebruik te maken van gereedschap. 
Als de machine zodanig ingrijpend gemodificeerd is voor een specifieke functie dat het voorzetstuk een 
integraal onderdeel is geworden, dan wordt de combinatie als één machine beschouwd en dient zodanig 
voorzien te worden van een CE-markering. 
Door het monteren van lampen, een automatisch smeersysteem e.d. wordt de functie van de machine niet 
gewijzigd en dit heeft dus geen consequenties in het kader van de Machinerichtlijn. 
 
De regelgever heeft het de gebruiker niet gemakkelijk gemaakt. De wijze waarlangs bepaald moet worden of 
een gewenste combinatie voldoet aan de wettelijk voorschriften is uitgewerkt op een ingewikkelde manier. 
Daarom heeft de BMWT besloten om een eenvoudige maar doelmatige en praktisch hanteerbare methode te 
ontwikkelen ter bepaling van veilige combinaties van basismachine en uitrustingsstuk. De methode voldoet 
inhoudelijk aan alle eisen gesteld in CEN 474  - 3  en 5.[waar staat deze methode dan?] 
volgens de machinerichtlijn de gebruiker verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van de combinatie. 
Hiertoe dient de gebruiker te beschikken over technische informatie omtrent de machine en het 
uitrustingsstuk. 
 
CE-verantwoordelijkheid bij de combinatie grondverzetmachine en uitrustingsstuk 
Het bedrijf c.q. de persoon die de combinatie tot stand brengt is CE-verantwoordelijk. Hierbij zijn de volgende 
mogelijkheden denkbaar: 

 de leverancier van de grondverzetmachine levert en monteert ook het uitrustingsstuk; de leverancier van 
de grondverzetmachine is CE-verantwoordelijk; 

 de leverancier levert zowel grondverzetmachine als uitrustingsstuk, maar monteert niet. In deze situatie 
is de eindgebruiker of het bedrijf, dat door de eindgebruiker is ingehuurd voor de montage, CE-
verantwoordelijk;  

 de eindgebruiker laat het uitrustingsstuk monteren door de leverancier van het uitrustingsstuk; de 
uitrustingsstukleverancier is CE-verantwoordelijk. 

 
De grondverzetmachine met een hijsfunctie 
Machines met CE-merk moeten voorzien zijn van een overlastsignalering, die de machinist waarschuwt als er 
te zware lasten worden getild waardoor de machine zou kunnen kantelen. Daarnaast moet de machine 
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voorzien zijn van een hijstabel, waarin duidelijk is aangegeven welke lasten mogen worden getild. De 
hefcilinder moet voorzien zijn van een slangbreukbeveiliging. 
Deze voorschriften gelden niet voor minigraafmachines die een maximale hijscapaciteit hebben van 1000 
kilogram en een maximaal vermogen van 40.000 Nm.  
 
[Machines die geen CE-merk hebben, moeten uitgerust zijn volgens CP7. Dergelijke machines zijn voorzien van 
een slangbreukbeveiliging op de hef- en de knikcilinder. Daarnaast moet de maximale hijslast (tweederde in 
plaats van drievierde van het maximale kiepmoment) zijn aangegeven op de giek. Om de machine toch onder 
de Machinerichtlijn te laten vallen, dient men contact op te nemen met de importeur/fabrikant van de 
machine.]  
 
NEN EN 474 
In de praktijk worden er niet alleen hijs- en hefmachines gebruikt voor hijsen en heffen, maar ook 
bouwmachines. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen laten verlopen zijn Europese normen opgesteld 
voor het hijsen met bouwmachines, de NEN EN 474. 
 
De technische eisen van een grondverzetmachine die als hijsmachine wordt gebruikt - vastgelegd in artikel 
4.1.7.5 - zijn als volgt: 
wanneer de graafmachine wordt gebruikt voor het hijsen van objecten, waarbij het maximaal nominaal 
hefvermogen voor het hijsen van objecten meer dan 1000 kg bedraagt volgens ISO 10567:1992, of het 
kantelmoment meer dan 40000 Nm bedraagt, moet de machine zijn voorzien van: 

1. een waarschuwingslamp of –signaal die de bediener waarschuwt wanneer het maximaal 
toegestane hefvermogen of belastingsmoment wordt bereikt. Dit signaal moet aanhouden tot 
zolang als de overschrijding duurt.  
Deze voorziening kan worden gedeactiveerd als de graafmachine voor andere bewerkingen 
dan het hijsen van objecten wordt gebruikt. Dit moet duidelijk zichtbaar zijn. De 
besturingsorganen voor het deactiveren moeten zich binnen het handbereik van de bediener 
bevinden volgens ISO 6682:1986; 

2. een besturingsvoorziening op de hefcilinder(s) van de giek voor het neerlaten  
van de giek, die voldoet aan de eisen van ISO 8643:1988. 

 
Overigens is op bijv. een graafmachine die wordt uitgerust met een hijsarm nog steeds de regelgeving van 
graafmachines van toepassing en niet die van hijsmachines.  
 
Verantwoordelijkheden tijdens gebruik 
Bij het werken met bouwmachines staat steeds de vraag centraal ‘wie is voor wat verantwoordelijk?’. Deze 
vraag is niet alleen van belang op het moment van aankoop van de machine, maar speelt ook tijdens het 
gebruik. In de gebruiksfase ligt het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid bij de werkgever/eigenaar van 
de grondverzetmachine. In het kader van het Arbobesluit dient de werkgever een risico-inventarisatie van de 
bedrijfssituatie te maken. Verder dient de werkgever aan te geven op welke wijze de risico’s worden 
geminimaliseerd. De eigenaar van een heftruk moet bijvoorbeeld aantoonbaar maken, dat het onderhoud c.q. 
de veiligheid gewaarborgd is. 
 
Middels de Wet op de Productaansprakelijkheid blijven fabrikant/importeur en eigenaar/gebruiker gedurende 
een periode van 10 jaar verantwoordelijk. 
 
Om deze gecombineerde verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken, heeft de BMWT een systeem van 
periodieke veiligheidskeuringen ontwikkeld, de BMWT-Keur. Door de grondverzetmachine jaarlijks te laten 
keuren onder het regime van het BMWT-Keur voldoet de werkgever/eigenaar van de grondverzetmachine aan 
alle Arbo verplichtingen, terwijl verder de rechten en plichten in het kader van de Wet op de 
Productaansprakelijkheid onaangetast blijven. 
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Bijlage 2. Het ontstaan van een ongeval 
 

Voorbeelden van de achtergrond Voorbeelden van menselijk falen 
1. HUISHOUDELIJKE OMSTANDIGHEDEN  OF 

PRIVÉ MOEILIJKHEDEN 
Als iemand thuis  problemen heeft, en z`n 
problemen meeneemt naar het werk, is hij er 
met zijn hoofd er niet bij. Hierdoor ziet zo`n 
iemand de risico`s minder goede en kan 
veiligheidsmaatregelen makkelijk vergeten en 
zal eerder een onveilige handeling begaan of 
een onveilige situatie veroorzaken. 
 

2. VROEGERE BAAN 
Als iemand eerder gewerkt heeft bij een 
bedrijf waar men de veiligheid niet zo 
belangrijk vond, kan hij de oude gewoontes 
meenemen naar zijn nieuwe baas. Dit 
verhoogt de kan op ongevallen. 

 
3. KARAKTER 

Sommige mensen zijn nu eenmaal van nature 
lui of gemakzuchtig. Vaak is de eenvoudigste 
manier wel de beste, maar toch vraagt de 
veiligheid wel eens om een andere manier van 
werken. Zulke mensen zullen alles doen om 
die andere manier te omzeilen. Daarmee 
brengen zij zichzelf en hun collega`s in gevaar. 

 
4. OPLEIDING 

Als iemand niet de goede opleiding heeft voor 
het werk dat hij moet doen, kan dat een risico 
zijn. Zo iemand werkt ondeskundig e dat 
betekent ook onveilig. Ook als binnen het 
bedrijf instructie of training ontbreekt kan dat 
tot gevaarlijk situatie leiden. 

 
5. OMSTANDIGHEDEN IN HET BEDRIJF 

Voor een deel zijn dat dingen die met de 
sfeer, de onderlinge verstandhouding te 
maken hebben; werksfeer, teamgeest, 
collegialiteit en de stijl van leidinggeven. Aan 
de andere kant heeft het te maken met orde 
en netheid (opruimen) en de ergonomie (kun 
je overal goed bij, is er genoeg ruimte en 
dergelijke) 

 Iemand heeft niet de nodige kennis of 
vakbekwaamheid om veilig te kunnen werken. 

 Iemand kent de risico`s niet of niet genoeg 

 Iemand kent de veiligheidsregels wel, maar vindt 
die overdreven en doet het liever op zijn eigen 
manier. 

 Iemand wil de zogenaamde voordelen van onveilig 
werken demonstreren en zo scoren bij collega`s. 

 Iemand wil de held uithangen door risico`s te 
nemen. 

 Iemand ziet dat de chef of collega ook op een 
onveilige manier werken en wil geen uitzondering 
zijn. 

 
Voorbeelden onveilige handelingen 
OORZAAK: werken met een slijpschijf zonder een  
                    slijpbril te dragen. 
GEVOLG: splinters in het oog, blindheid 
 
OORZAAK: Een railing of leuning gebruiken om een  
                    takel aan vast te maken 
GEVOLG: Takel en last storten neer, kans op letsel en  
                  leuning wordt beschadigd. 
 
OORZAAK: ergens overheen springen in plaats planken  
                    of een brug te gebruiken. 
GEVOLG: een verstuikte enkel tot dodelijk ten   gevolg. 
 
OORZAAK: de beveiliging van een apparaat  
                    uitschakelen. 
GEVOLG: hangt van het apparaat af, kan dodelijk zijn. 
 
Voorbeelden van onveilige situaties 
OORZAAK: Stoeptegels liggen scheef 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: een putdeksel ligt los 
GEVOLG: in de put vallen 
 
OORZAAK: Afstapje is te hoog 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: Gloeiend hete leiding ziet er net uit als een          
                    leuning 
GEVOLG: ernstige brandwonden aan de hand 
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